
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İBADET AYI 
 

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. 

Allah’a şükür bugün Şaban ayının son Pazartesi günü, otuzu oluyor. Yarın inşallah 
Ramazan’ın başlangıcı oluyor. Allah mübarek eylesin, bereketiyle gelsin inşallah. Bereketi 
çoktur, güzel aydır, insanlara, Müslümanlara ferahlık verir. İmanımız, insanların imanları 
tazelenir. Ramazan ayı ibadet ayıdır, her bakımdan ibadet ayıdır. 

Başka aylarda insanlar namaza niyaza filan o kadar ehemmiyet vermese bile, 
Ramazan’da daha fazla hem oruç var hem zekât var hem fitre var hem teravihler var. Onun 
için bütün bir ay sırf ibadetle geçer. On iki ayın on biri farklı, bir Ramazan ibadet ayıdır. Ne 
için böyle? Çünkü bütün ümmete farzdır. “Param yoktur, yapamam.” diyemezsin. Orucu 
tutmamak için bahane olmaz. Hastaydı, yolcuydu filan, onlar tabi yüzde bir, binde bir olur 
ama kalanların akıllarında, fikirlerinde hep yaptıkları, yapacakları ibadetler olur.  

Zilhicce ayı nasıl, o da ibadet ayı değil mi? O ömürde bir, ya gidiliyor ya gidilmiyor.  
O da bu mesele çıkmadan önce, bu hastalık meselesi çıkmadan önce bin kişiden bir kişiyi 
alıyorlardı. Onun için o mübarek aydır. Muharrem Eşhuru’l hurum aylardandır ama ibadet 
ayı olarak Ramazan-ı Şerif ibadet ayıdır, Allah’ın lütfuyla muamele edeceği ay odur, tövbe 
etme ayı odur. Kadir gecesi Ramazan’da olur, Bayram gecesi var, o da mübarektir. Yani her 
bakımdan Ramazan ayı bereketiyle geliyor. İster namaz kılsın, kılmasın, muhakkak bir 
bereketi oluyor. Sırf oruç tutanlar, ibadet edenler değil, bütün Müslümanlara hayırdır, 
Allah’ın lütfudur. 

Bu gece inşallah teravih namazına başlayacağız. Teravih namazını da maalesef 
camilerde yasakladılar. Camide kılmasın, evinde kılsın diyorlar. İnsan ne yapacak? Emre itaat 
edecek. Niyet camidedir, Allah insanın niyetine göre verir, inşallah o sevaptan mahrum 
kalmazlar. Mecburdur diye, emre itaat ederek bunu yapamadıkları için, inşallah Allah onları 
camiye, cemaate gitme sevabından mahrum etmez.  

Zekât da ayların içinde belli olsun diye, tabi senenin her vaktinde olur ama 
Ramazan’da yapılan hem vaktini kaybetmez hem fazileti daha fazla olur, sevabı Allah’ın 
izniyle kat kat daha fazla olur. Allah bu güzel iman lezzetini daim etsin inşallah. Ramazan 
da o iman zevkini, iman lezzetini insanlara biraz tattırıyor. Daim olsa insanlar hiçbir dünya  



 
 

 

 

 

 

işine bakmayacak, sırf ahirete çalışacaklar. Nasıl yiyip içerler? O vakit Allah rızıklarını verir 
ama tabi o bu dünyada, bu insanlarla imkânsız. Ama Allah’ın kudreti sonsuzdur, nasıl 
diyemezsin.  

Eski zamanlarda ibadet eden abidler vardı, insanlardan uzak mağaralarda filan 
kalırlardı. Allah onlara da rızkını verirdi, yüzlerce sene yaşarlardı. Allah onları insanlığa, bize 
örnek olarak göstermiş ki onlar Allah’ın kudretiyle yemeden, içmeden, senelerce ayakta, 
sücutta, rükûda kalan insanlardır. Allah onlara iman lezzeti, zevki vermiş, inşallah bu iman 
tatlılığını, iman güzelliğini hepimize versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 12 Nisan 2021/30 Şaban 1442 Tarihli Sohbeti 
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