
 
 

 

 

 

 

 
ŞEYTAN DÜNYAYI BU GECE İÇİN HAZIRLIYOR 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Allah Azze ve Celle insanları yarattı, her şeye bir vakit verdi, saat verdi. Bazı 

vakitler mübarektir. Allah indinde mübarek olan, ibadet yapılacak olan vakitler hicri seneye 

göre, aya bakıp da kameri aya göredir. Güneş değil de ay batınca bir ay olur. O da 360’tan 

daha az olur; 355, 356 gün gibi oluyor. 

Allah indinde muteber olan o senedir. Onda Ramazan olur, Hac olur, Mevlit olur; 

hepsi ondadır. Kutlaması, sevinmesi ona göre olur. Ama şimdi insanlar bu yeni güneş 

senesini kullanıyor. Güneş senesini bütün dünya kullanıyor diye mecburen kullanılıyor. 

Eskiden Osmanlı zamanında hicri olarak kullanılırdı, rumi de denilirdi ama ibadet için 

hicri olan muteberdi.  

Bugün her bakımdan düşüncesizliğin zirvesi yaşanıyor. Bir hazırlanıyorlar, 

zannedersin ki yarın, bu gece cennete girecekler. Aylar öncesinden hazırlanıyorlar, bu 

geceye itibar veriyorlar. Hâlbuki ha bir sene, ha bir ay, ha bir gün faydası olmayan bir 

şeydir. İnsanın zaten ölüme daha fazla yaklaştığı bir gündür.  

Bari onu düşünüp de hesabını yapsalar. “Biz geçen sene ne kötülükler yaptık, ne 

hatalar yaptık, ondan tövbe edelim.” deseler iyi olur. Ama sene uğurlu gelsin diye içki 

içmeler, her türlü pisliği yapmalar, ondan nasıl hayır gelecek? Şer ekersen hayır mı gelir? 

Gelmez. 

Düşünürsen, başka bir günden hiçbir farkı yok. Yani kutlanacak bir şey yok, 

sevinecek bir şey yok. Zaten ikinci gün kimse bir fark görmeyecek. Ya başı ağrıyarak 

kalkarlar ya kusarak kalkarlar, başka bir faydası yok. “Bu yaptığımız işler bize fayda olacak 

mı?” diye düşünmeleri lazım. Ahiret için değil, bari dünya için fayda edecekse gene tamam 

dersin ama dünya için de bir faydası yok. 

Normal bir gündür ama o günde günah işlersen tabi günah olacak. Yılbaşıdır diye 

Allah seni affedecek değil. “Yılbaşıydı da ben onu kutladım, içtim, bilmem ne yaptım, 



 
 

 

 

 

 

kustum, pisledim… Yılbaşıydı, onun için sevaptır zannettim!” Böyle bir şey olur mu? Sen 

günah işlemişsin, ona günah yazılır.  

Millet “Kutlamak günah mıdır?” diye soruyor. Böyle kötü şey yaptıktan sonra tabi 

günahtır. Günah yapmazsan, Allah affetsin ama günah yaptın mı onun cezasını 

çekeceksin. Hem dünyada çekersin hem ahirette. Sevineyim diye kötülük yaparsan sana 

ferah olmaz, yük olur, ağırlık olur, zulmet olur. İşlerin de rast gitmez. 

Onun için insan, Müslüman yapacağı işlere dikkat etsin, ölçsün, tartsın ki bu 

yapılan hem akla uygun değildir hem dine uygun olmuyor. Kötülük yapıp da sonra 

“kutladım” diye bir şey yok. Demek ki bu fırsat şeytanın fırsatıdır, şeytan bütün dünyayı 

aylar öncesinden bu gece için hazırlıyor.  

Dünyanın öbür ucundan başlarlar. Yok, “Şimdi yeni sene girdi.” İyi, girdiyse girdi, 

ne oldu yani? Bir şey mi oldu? Senin iki kolun vardı, üçüncüsü mü çıktı? Yok, gene 

aynısın, gene aynısın. Bunu, insanların düşünmesi lazım. Hayırlı diyorlar, hayırlı olsa sen 

Allah’ın rızasını talep ederek gir. Bu millet bu sene imana daha da yaklaşmış olarak girsin 

diye dua et.  

Dediğimiz gibi, her gün o duayı yaparız ama madem illa yeni senedir, yeni senedir 

derler, hadi inşallah bu sene hayırlı olsun yani hayra vesile olsun, İslam’ın galibiyeti olsun, 

küfrün bitmesi olsun, bu kötü vaziyette seneye kutlayamasınlar. Seneye Mehdi 

Aleyhisselam’ın hicri yılını kutlayarak çıkalım ortaya.  

Çoğu imamlar yılbaşında “Kötüdür, günahtır.” diye bar bar bağırırlar ama gel 

gelelim hicri seneyi unuturlar. Allah hepimizi kötülükten muhafaza etsin; iyi düşünmeyi, 

Allah’ı unutmamayı nasip etsin. Her daim onu zikredelim inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

31 Aralık 2016/02 Rebîülahir 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


