
 
 

 

 

 

 

 
SENEYLE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ 

 
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. 
 
 

 ِشيَّةً أَْو ُضَحاَهاَكأَنَُّهْن يَْىَم يََرْونََها لَْن يَْلبَثُىا إَِّلَّ عَ 
 

“Ke ennehum yevme yeravnehâ lem yelbesû illâ aşiyyeten ev duhâhâ”(Naziat-46) 

Sadakallahülazim. Diyor ki: “Kıyamet günü insanlar kalktıkları vakit, bir gece yatmış gibi 

kalkacaklar.” Binlerce sene yatmış olur, bir sene değil, bir gece yatmış gibi kalkarlar.  

İşte dün akşam güya yeni sene geldi diyorlar. Seneye göz açıp kapayana kadar 

bakarsın, bu sene de bitmiş, ondan sonraki sene de bitmiş. Hayat da birden göz açıp 

kapayana kadar biter. Onun için, sene geldikçe ibret almak lazım, ahiret için bir şeyler 

yapmak lazım. 

Dünya için sevinen, yeni sene geldi diye sevinen akılsızdır. Seneyle bir şey 

değişmez. Allah’ın takdir ettiği seneler gelip geçiyor. İnsan kendisini düzeltsin, o seneden 

kendisine fayda alsın. Yok, bu sene kötü geçti, bu sene iyi geçti… Kötü geçen insanın 

yaptıklarıdır. Kötü geçse bile, insan dürüst ve Allah’a itaatkar olursa, Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’e uyarsa fark etmiyor. O dış görünüştür, onların sana bir zararı yok. Zararı olan 

ahiretini kaybetmendir.  

“Bir gece gibi.” diyor. Bazen insan bir gece yatar, duha dediği kuşluk vakti biraz 

daha uzundur, insan saat yedide kalkmaz da saat onda kalkar. Kalkınca; “Allah Allah! Biz 

neredeyiz? Nasıl oldu? Kıyamet mi oldu?” diyecekler. İşte böyledir bu. Allah (c.c.) günleri, 

seneleri, zamanı insan ibret alsın ve faydalansın diye yarattı. 

Mühim, kıymetli vaktin için başkasına kabahati atıp da “İyi olmadı, kötü oldu.” 

filan demek akılsız insanların lafıdır. Kabahati nefsine bulmaz, başka şeylere bulur. “Sene 

iyi geçti, sene kötü geçti, bu sene yılbaşı yaptık, oh çok güzel, iyi geçirdik, iyi eğlendik…” 

derler.  

 



 
 

 

 

 

 

Bütün sene böyle geçecek zannederler. Yok, öyle bir şey yok. Bu şeyle hiç alakası yok. 

İnsan kendini düzeltsin, kendine baksın, hiç başka şeye kabahat bulmasın. İnsan ibadetini 

yapsın, Allah’a sığınsın. Allah’a sığınan hiçbir şeyden korkmaz.  

İşte dışarıda fırtına, yağmur, çamur, kar, kıyamet… İnsan evinde oturursa bir şey 

oluyor mu? Olmuyor. İşte bu sene de diğer yıllar da aynı şekildedir. Sen kendini 

düzeltirsen, istediği kadar dışarıda kıyamet kopsun sana bir şey olmaz yahut ahiretine de 

tesir etmez, emniyette olursun. Emniyette dediğimiz, imanını kurtarmış olursun, o dış 

etkenlerin sana bir tesiri olmaz.  

Buna dikkat etmemiz lazım; bu yapılan, gelen hadiselerden, yılbaşı dedikleri şeyden 

ibret almamız lazım. Hiçbir şeye kabahat bulmayın. İmanını kuvvetlendir, hiçbir şey sana 

tesir etmez Allah’ın izniyle. Allah imanımızı sağlam etsin, imanımız kuvvetli olsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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