
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TİCARİ SENE 
 

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  
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Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Fa’’âlun limâ yurîd” (Büruc 
Suresi – 16) “Allah istediğini yapar.” Her şey Allah’ın elindedir, Allah istediğini yapar. 
Bugün, bu ticari sene diyelim, başka kıymeti olmayan bir senedir. Bu işler güçler, günler aynı 
oluyor, buna dini sene değil de ticari sene diyelim. Bu, sene sonudur. 2000 senesi, 2020 
senesi olmuş. Müslümanlar da artık bunu bir marifet zannedip kutlayalım diyor.  

Bunda kutlanacak bir şey yok, bir şey değişmiyor. Yeni seneyi kutlasan da kutlamasan 
da fark etmez. Kutlayıp da günaha gireceksen hiç kutlamaya gerek yok. Yeni sene dersen, 
artık klasik oldu, kabre yaklaştın, ömrün gidiyor, onu da kutlamaya gerek yok. Onu kutlamak 
değil de ne kazandım, ne yaptım diye hesap edeceksin, ona, o seneye tövbe edeceksin, 
madem böyle, daha değişik bir şeyler yapalım diyeceksin. Kalkıp da bu gecede günah işleme.  

Senenin en çok günah işlenen gecesiydi ama Allah’a şükür Allah “Fa’’âlun limâ yurîd” 
olduğu için, istediğini yaptığı için her şeyi yasakladı. Ne turisti ne yerlisi hiç kimse dışarıya 
çıkmayacak, yasak. Allah’ın işidir, Allah’ın azameti, istediği gibi yapar. Allah isterse millete 
nefes aldırmaz. Allah Azimüşşan’dır, Allah’ın büyüklüğüne akıl ermez, Allah’ın azametine 
akıl ermez. Onun için bundan ibret almak lazım. Bu akılsız olanlar ibret almıyor. Allah’ın 
azametine inanmayanlar ibret almıyorlar. Almasınlar, almadıkça başlarına bela geliyor, 
musibet geliyor. Kurtarsın kendilerini, Allah istemedikten sonra içkiler, uyuşturucular, ilaçlar 
hiçbir şey fayda etmez. 

Tabi bu yılbaşı kutlamaları filan eskiden yoktu. Yetmiş sene önce filan kim kutlardı? 
Kimsenin aklına bile gelmezdi. Daha sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş farz gibi oldu. İnsanlara 
yılbaşını kutlamak farzdan daha mühim. Yılbaşında sokaklara çıkıp günah işlemek onlar için 
farzdan da öte. Onu kaçırmak kendileri için çok felaket bir şey gibi gelirdi. Ama Allah 
istediği vakit hepsini durdurur, hepsine yasak koyar, herkesi evinde hapseder. Bu gece  



 
 

 

 

 

 

Allah’a şükür Cuma gecesine de rastladı, güzel oldu. İnsanlar ne derse desin güzel oldu. 
Yaptığımız günahlardan Allah’a tövbe ediyoruz. Bu ticari senede yapılan günahlardan 
insanların tövbe istiğfar etmesi lazım. Bu yeni sene bu insanlara tövbe senesi olsun ama 
maalesef olmayacak. Temenni derler ya, temenni ediyoruz inşallah. Allah sahip göndersin. 

Firavun zamanında Musa Aleyhisselam ne kadar mucize gösterse, ne kadar şey yapsa, 
tam aman deyip tövbe ettik diyorlardı, ondan sonra gene başlıyorlardı. Allah gene başka bir 
mucize veriyordu, kurbağa yağdırıyor, suları kan yapıyor yani kendilerine büyük zarar 
verecek şeyler olunca aman diyorlar, ondan sonra gene aynı. Bu zamanın insanı da aynı 
şekildedir. Bir şey yapınca, zoru görünce tamam der, hemen bir dakika sonra vazgeçer.  

Onun için, Allah sahip göndersin. Sahip dediğimiz kurtarıcıdır, bizi inşallah kurtarır. 
Bütün insanlığı kurtaracak, sırf Müslümanları değil. İnsanlığın kurtuluşu İslam’dadır, onların 
hepsini Müslüman edip de ancak öyle kurtuluruz. Allah yardım etsin, Allah muhafaza etsin 
inşallah, imanımıza kuvvet olsun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 31 Aralık 2020/16 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


