
	
	

	
	

	

	

 
 

ON BİR AYIN SULTANI 
 

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 bizi bu günlere yetiştirdi, daima şükürler olsun diyoruz. Güzel günler inşallah 
Müslümanlarındır, İslam’ındır, hakiki mü’minlerindir. Allah hepimizi doğru yoldan 
ayırmasın. İnşallah yarın akşam teraviyi kılıp da akşamdan sonra Ramazan ayına girmiş 
oluruz.  

Rü'yet diyor, hilal görünce gireceksin. Biz hükümete, Diyanet’e tabi olduğumuz için 
ulu-l emir onlardır. Onlar rü’yet olarak hesaplıyorlar, rü’yet olarak Cumartesi günü 
Ramazanın biri oluyor. Biz de inşallah yarın akşamdan sonra teraviye başlayacağız. 
Ramazan ayı mübarek bir aydır, güzel bir aydır. Herkes o ayın güzelliğini fark eder. Demek 
ki sırf madde olarak değil de esas olan manevi hayattır.  

Allah’ın güzel vakitleri var, güzel aylar var. Onların da en güzeli Ramazan ayıdır. 
“Ümmetimin ayı” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Recep de güzel, Şaban da güzel 
ama ümmetin ayı diye Allah (c.c.) o ayı insanlara daha güzel yaptı. Daha fazla zevk alsınlar, 
sevinsinler, manevi gıdalarını alsınlar diye, öyle hususi olarak daha güzel yaptı. On bir ayın 
sultanı Ramazan ayıdır.  

Mübarek olsun, hayırlı olsun inşallah; feyizli, bereketli geçsin inşallah. Gündüz 
oruç, gece teravih, gece namazı, sahur; hepsi bereket, hepsi güzelliktir. Bu aya itibar edip 
de ona hürmet edene, Allah Azze ve Celle’nin hem maddi hem manevi hediyeleri çoktur. 
Ama zavallı insanlar var, Ramazan gelip geçiyor, haberleri yok. Onlar zavallıdırlar.  

Zavallıdırlar çünkü bu güzel aydan, bu güzellikten nasiplerini almıyorlar. Oruç yok, 
namaz yok, niyaz yok. Dünyadan haberi yok diye onlara denmesi lazım çünkü dünya 
sigara tüttürüp de bütün gün dört ayaklı mahlûkat gibi yemek yemek yeri değildir. Onlar 
sırf karnını tatmin ediyor, dediğimiz gibi dört ayaklı mahlûkat da aynı şeyi yapıyor.  

 



	
	

 

 

 

 

Allah (c.c.) insanı daha yüce yaratmış, ona emirlerini vermiş. O emirlere tabi olanlar 
yücelirler, tabi olmayanlar da dediğimiz gibi zavallıdırlar ki nasip alamamışlar, kısmetleri 
yok. Onları görüp de özenmeye gerek yok. Bu yolda olan kimse özenmez zaten. 
Dediğimiz gibi, bu güzellikten nasiplerini almamış diye onlara acımak lazım. Allah onlara 
da hidayet versin diyoruz.  

Allah bizi doğru yoldan ayırmasın, nefsimize tabi etmesin inşallah. Hayırlı, 
bereketli, güzel geçsin inşallah. Bu memlekete, İslam âlemine emn-ü aman olsun inşallah. 
Fitneler dursun, Ümmeti Muhammedîye’den, tüm İslam âleminden bu bela kalksın. Artık 
inşallah harp, darp durur da bu vesileyle selamete çıkarız inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
25 Mayıs 2017/29 Şaban 1438 Tarihli Sohbeti 
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