
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HATIRLAT  
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Veżekkir fe-inne-żżikrâ tenfe’u-lmu/minîn” (Zariyat – 55) Allah Azze ve Celle 
buyuruyor: “Hatırlat!” diyor. “Mü’minlere hatırlatmak, Allah’ı hatırlatmak fayda olur.” 
Mü’minlere faydadır. Zikir demek, Allah’ı hatırlamak, Allah’ı hiç unutmamak demektir.  

Başka zamanlarda avamın nas, işlerinde, güçlerinde, şimdiki zamanda da oyunda, 
eğlencede, dünyadan haberleri yok, ahiretten hiç haberleri yok, öyle geçinip gidiyorlar. 
Onlara hatırlatmak için bazen her gün olmuyor, işte mübarek üç aylar olur, eskiden herkes 
onu bilirdi, şimdi hiç haberleri yok. Onu bırak, üç aylardaki mübarek günler var, onları 
burada hatırlıyorlar ama başka İslam memleketlerinde onlardan da haberleri yok. Hiç olmasa 
burada televizyonda melevizyonda Mevlid-i Şerif koyarlar, simitler, bir şeyler yaparlar, millet 
kandil günü olduğunu biraz hatırlar, Allah’ı hatırlar. 

Onu yapınca, bu defa şeytan Allah’ı unutsun diye başka surette geliyor insana; “Bu 
yaptığınız olmaz, günahtır, bidattir, bunu Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yapmıyordu.” diye 
vesvese veriyor. Zaten Allah’ın emridir, “Hatırlat!” diyor. Bu şeyle insan biraz da olsa dini, 
imanı, İslam’ı hatırlıyor. En aşağı derecede bile olsa, kalplerine bir şey geliyor. “Bu mübarek 
gecedir, Allah diyelim, bir şey yapalım.” diye fayda oluyor, büyük bir fayda oluyor. Tabi 
şeytan onu istemez. “Bidattir, olmaz!” Ne için olmasın?  

O gece içki mi içiyorlar, hırsızlık mı yapıyorlar? Hiç olmazsa o gece bunları yapanlar 
biraz çekinirler, içlerinde biz bunu yapmayalım diye bir korku olur. Ama şeytan öyle bir şey 
yapmış ki bu günlerde Müslümanım diyen, Müslümanlara, Müslüman olmayanlardan daha 
fazla zarar veriyor. Kâfirin yapamadığını, kendine Müslümanım diyenler yapıyor. Bunlar ya 
akılsız ya münafık ya haindir ya kendini bilmez. Allah’a her türlü tazim bizim vazifemizdir. 
Allah’ı hatırlatan şeylere tazim etmek bizim vazifemizdir. Allah Azze ve Celle, Kur’an-ı 
Azimüşşan’da diyor: Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“vemen yu’azzim şe’â-ira(A)llâhi fe-innehâ min takvâ-lkulûb” (Hac Suresi – 32) “Kişinin 
Allah'ın nişanelerine hürmet göstermesi, kalplerin Allah'a karşı gelmekten 
sakınmasındandır.” İnsanlara, mübarek kıldığı, kutsal kıldığı şeyleri tazim etmek o kalpleri 
yumuşatır, takva sahibi olur.  

Onun için, yarın akşam inşallah Berat kandili, Şaban’ın on beşi. Hem Kur’an-ı 
Azimüşşan’da zikroluyor hem Peygamber Efendimiz (s.a.v.) o geceyi tazim etmiş. Toplu 
halde yapmasa bile çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ibadeti toplu olunca farz gibi 
oluyor. Kendi, tek başına o geceyi ihya etmiş, bu konuda çok hadisler var, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in çok ibadetleri olmuş. Normal gecelerden daha fazla, bu gece mübarek 
gecedir diye işaretler söylemiş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onlar işlerine gelince hadisi 
kabul ederler, gelmeyince kabul etmezler. Bu insanlar zarardan başka şey değildir, Allah 
hidayet versin onlara, bizim de gecemiz mübarek olsun. Onları dinlemeyin, onların akılsız 
kafalarına Allah akıl versin, Allah hepsine hidayet versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 26 Mart 2021/13 Şaban 1442 Tarihli Sohbeti 
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