
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YENİ YIL 
 

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. 
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“Veżekkir fe-inne-żżikrâ tenfe’u-lmu/minîn” (Zariyat Suresi – 55) “Sen yine de 

öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.” Allah Azze ve Celle müminlere “Hatırlat” 
diyor. Hatırlatmanın yararı, faydası var. Bunu ne için söyledik? Çünkü gene bugün yılbaşı 
denen şey var. İnsanlar nefislerini tatmin etmek için böyle abuk subuk şeyler icat ediyorlar, 
onu da mühim bir şey olarak kabul ediyorlar, kendilerine vazife sayıyorlar. Allah’a isyan 
etmeyi, nefislerine köle olmayı vazife sayıyorlar.  

Allah o insanlara akıl fikir versin çünkü hiçbir anlamı olmayan bir şey. Anlamı, 
senenin başıdır. Bir sene gidiyor, bir sene geliyor, o kadar mühim değil. Her gün zaten 
ömrümüz gidiyor. Bir gün bitiyor, öteki gün bitiyor, ay bitiyor, yıl bitiyor. Allah Azze ve 
Celle ayı yılı tayin etmiş, isyan etmeye gerek yok. Bilakis; “Ömrümüzden bir sene gitti, 
acaba bu senede ne gibi hatalar yaptık, ne gibi kötülükler yaptık?” diye onlara tövbe etmek 
lazım. “Bir sene içinde bu kadar şey yaptık.” diye her gün tövbe etmek lazım ama madem 
sene başına itibar ediyorsunuz, isyanla değil tövbeyle girmek lazım.  

Yahut “Geçen sene ne kadar isyan ettiysek Allah bizi affetsin.” diye düşünmek 
lazım. Bu güzel olur, öteki türlü sen zaten bütün seneyi kötülükle geçirmişsin, en 
doruğunu da daha kötülükle geçireceksin, onun fayda değil zarar olduğunu bilmek lazım. 
Tabi bu, bu insanlara söylenen bir laftır, müminler zaten bilirler, bu akılsız işlere 
karışmazlar. Ne kadar nefsine uyan varsa, nefsine hizmet eden varsa onlar Allah’ı unutur, 
nefsine tapar, şeytana tapar, ondan sonra da hayır bekler. Hayır olmaz öyle, Allah hidayet 
versin, akıl fikir versin, başka şey diyemiyoruz. 

Sırf bunlar değil, bütün dünya, Müslümanı gâvuru, her türlü insan bu şeye büyük 
ehemmiyet veriyor. Ehemmiyet verilecek bir şey değil. Dediğim gibi hatırlamak içindir. 
Allah her şeye bir sınır koymuş, bu da senenin sınırıdır. 12 ay bitiyor, yenisi başlıyor. Yeni 
gelen her gün bize olsun inşallah, bizim için hayır olsun, şer için olmasın, İslam’a faydası 
olsun. Bu yılda küfür mağlup olsun inşallah. Çünkü her tarafta zulüm doruğa ulaşmış. 

 



 
 

 

 

 

 

Her akşam bu memleket de yeni seneye girdi deniyor, o memlekette de zulüm 
dorukta. İkinci memleket giriyor, o daha beter, ötekisi daha beter. En büyük zulüm 
İslam’a karşı yapılıyor, Müslümanlara karşı yapılıyor. Müslümanların böyle bir şeye 
sevinmesi değil, üzülmesi lazım. Allah kurtarıcı göndersin, Mehdi Aleyhisselam’ı 
göndersin, bu acayip şeylerden bizi kurtarsın inşallah. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  31 Aralık 2019/05 Cemaziyelevvel 1441 Tarihli Sohbeti 
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