
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HİCRİ YILBAŞI 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

یَّتَھُمْ 	َحَمْلنَا	أَنَّا	لَّھُمْ 	َوآیَةٌ   اْلَمْشُحونِ 	اْلفُْلكِ 	فِي	ُذرِّ
ْثلِھِ 	مِّن	لَھُم	َوَخلَْقنَا  یَْرَكبُونَ 	َما	مِّ

 

“Ve âyetun lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fîl fulkil meşhûn. Ve halaknâ 
lehum min mislihî mâ yerkebûn.” diyor. “Onların soylarını dolu gemide taşımamız da 
onlar için bir delildir. Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.” (Yasin 
Suresi-41,42) “Meşhûn” demek, bizim yaşadığımız yer küresi. Bunu bir gemiye benzetmiş 
Allah Azze ve Celle. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete diyorlar. Bu doğru bir 
sözdür. 

Yarın akşamdan sonra senenin son günüdür, bizim hicri senemiz. Mübarek sene 
olan Hicri senedir, ötekisi değil. Hicri sene, aya bakılıp da -on iki ay- ona göre ayarlanan 
senedir. 1440 oluyor Allah’ın izniyle. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden beri 
1440 sene. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iki parmağını gösterip, “Allah tarafından 
kıyamete bu kadar yakın gönderildim.” diyor. Yani kıyamet yakındır. Kıyametten önce tabi 
olacak hadiseler var. O da inşallah selametle, imanımızla İslam âlemine de hayırlı olur. 

Şimdi niye yarın diyoruz? Çünkü yarın akşam vakit girdiğinde senenin son günüyle 
ilk gününü oruç tutan, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur Allah’ın izniyle. Hicri sene öteki 
seneye benzemez. Öteki seneye günahla, rezaletle, her türlü kepazelikle girilir. Hicri seneye 
de vakarla, ağır başlılıkla, dualarla, ibadetle girilir. İşte ikisinin arasındaki fark budur. Biri 
insanı doğru yoldan çıkarır, bedbaht eder, ötekisi de bereketli olur, insanı cennete götürür.  

Hicri senenin mübarek günleri, mübarek ayları var. Ona hürmet edene fayda olur, 
hem de hakiki fayda, geçici fayda değil, ebedi fayda olur. Allah hepimize mübarek etsin 
inşallah. Yeni sene İslam’ın senesi olsun, İslam galip gelsin, küfür mağlup olsun inşallah. 
Hepimize mübarek olsun.  
 



	
	

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  08 Eylül 2018 /28 Zilhicce 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


