
	
	

	
	

	

	

 
 

HAYIR MEVSİMİ BAŞLADI 
 

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’a şükür bugün mübarek bir gündür, gecedir. Regaip gecesi, Recep ayının ilk 

Cuma gecesi oluyor. Bu gece mübarek gecelerdendir, en mübarek altı geceden birisidir. 
Birinci mevsim başlıyor şimdi, hayır mevsimleri başladı. Tâ kurban bayramına kadar bu 
geceler oluyor. 

Bu gecelerde tabi ibadet etmek çok mühimdir. Allah Azze ve Celle, on defa değil, 
yüz defa değil, binlerce defa daha fazla ikram ve sevap verir bu gece. Bu gecenin hürmeti 
için kalkanı Allah (c.c.) mükâfatlandırır. Bütün gece yapamayan, yatarken iki rekât kılan, 
teheccüde kalkan, o da geceyi ihya etmiş gibi olur. 

Allah Azze ve Celle, hadis-i kutside meleklere der ki: “İnin gökyüzüne bakın, 
istiğfar eden varsa vereyim. Tövbe eden varsa, affedeyim. Bir haceti olan varsa onu 
vereyim. İyilik isterse iyilik vereyim. Rızık isterse rızık vereyim. Her türlü şey, ne isterlerse 
vereyim, yeter ki bu gece istesinler.”  

Onun için, bu gece ne gibi dualar varsa, aklınıza ne gelirse hiç çekinmeden dua 
edin, Allah Azze ve Celle verir. Allah Azze ve Celle her şeye kadir ve muktedirdir. İnsanlar 
Allah’ı unutuyorlar, dünyada torpil yapacak kim var diye, onun peşinde koşturuyorlar. 
İnsan bir kişiye yapar, beş kişiye yapar, elli kişiye yapar, bin kişiye bir şey yapar ama ondan 
daha fazlasını yapamaz. İnsanlar da “Bu işimizi yapmadı.” diye söylenip dururlar. Elinden 
o kadar gelir, fazlası gelmez çünkü onun da bir sınırı var. İnsanın yapabileceğinin bir 
hududu var ama Allah Azze ve Celle öyle değil.  

Kimseye yalvarmayın, Allah’a yalvarın. İşiniz gücünüz varsa, hele böyle mübarek 
gecelerde muhakkak Allah’a yalvarın. Allahu Teâlâ’nın vaadiyle, Allah’ın izniyle istediğinizi 
alırsınız. Hiç kendinizi üzmeyin, ne kendiniz üzülün ne başkası üzülsün.  

 



	
	

 

 

 

 

Buna alışmak lazım. İnsanlardan istemeyin, Allah kimseyi muhtaç etmesin. 
Dediğimiz gibi, kim olursa olsun insanoğludur, yapabileceğinin bir sınırı var, hududu var, 
ancak o kadar yapabilir. Ondan sonra nefsinize uyarsınız, hem kendiniz üzülürsünüz hem 
boşuna yorulmuş olursunuz, bir fayda da olmaz. Her şeyi Allah’tan isteyin.  

Bu gece de bütün dualar kabul olsun inşallah. Ne gibi hayır dua varsa, o makbul 
olsun inşallah. Bize hayırları, iyilikleri, bereketi versin inşallah. Allah bu memlekete de 
emn-ü aman versin, memleketimiz fitneden muhafaza olsun. O fitne, fitne yapmak 
isteyenlerin kendi içinde kalsın. Allah kendine makûs etsin; iyilik istiyorsa iyilik versin, 
başka şey istiyorsa Allah ıslah eylesin yahut bildiği gibi yapsın.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
30 Mart 2017/02 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 
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