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SABRIN TECELLİSİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 
 Allah Azze ve Celle’nin isimleridir Esma-ül Hüsna. Doksan dokuz isim, her birinin 

bir tecellisi var. Her zaman ayrı ayrı tecelli yapmış. Şimdi de Es Sabur ismi şerifinin 

tecellisi var. Çünkü insanlar o kadar azmış, o kadar yoldan çıkmış ki sabır ismi şerifinin 

tecellisi yaşanıyor.  

O, sabırla bekliyor. Ondan sonra o vakit bitince bu insanların hesabı görülecek. 

Mehdi Aleyhisselam çıkıp da herkese haddini bildirecek, herkese hakkını verecek, hak 

zahir olacak.  

 َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطلُ 
 

“Ve kul câel hakku ve zehekal bâtıl” (Hak geldi, bâtıl zâil oldu)(İSRA-81) 

 

Hak zahir olacak, batıl bitecek. Bugünlerde sırf batıl var, herkes batılın peşine 

düşmüş. Bütün dünyada batıla karşı olan tek tük insan varsa da onların da fazla bir faydası 

olmuyor. Bu vaktin tecellisi sabır tecellisidir. 100-150 seneden beri bu böyle devam ediyor. 

Vakti yaklaştı galiba, inşallah herkes bu vakti görür.  

O vakit Allah’ın verdiği muhafaza bazı insanlara olur, çoğuna olmaz. Çünkü çoğu 

azmış. Allah Azze ve Celle her şeye kadir olduğu halde sabrediyor. Onun da hikmetini 

kendi bilir. Şimdi bu zaman son zaman olduğu için, kıyametten önce olduğu için Sabır 

ismi celili tecelli etmiş.  

İnşallah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam çıkar da bu insanlara hadlerini bildirir. 

Çünkü Allah’a karşı geldiler, Allah’a isyan ettiler. Allah’ın isimleri, sıfatları var. Şimdi bu 

zamanın sıfatı sabırdır. Sabır dediği çok sabırlı demek, mübalağa var böyle. Allah hepimizi 

nefsimizin şerrinden, bu insanların şerrinden muhafaza etsin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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