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VAKTİ GELİNCE 

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. 

 
 “Küllü şey in vaktihi merhunun.” Her şeyin vakti var diyor. Her şey vaktinde olur. 

Vakti zamanı gelince olacak şeyi kimse değiştiremez. Vakti olmayınca istediğin kadar 

uğraş, hiç bir fayda olmaz. Ama gene de bazı şeyler var, gayret edeceksin, gayret etmeye 

devam edeceksin.  

Beklenen şeyler Allah’ın ilmindedir. Allah ne zaman isterse o zaman oluyor. Ama 

artık ahir zaman oldu. İnşallah bu müjdelenen şeyler çıkacak. Vakti ne zamandır? İşte onu 

Allah’tan başka bilen yoktur. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kıyameti sorarlardı. O da o Allah’ın ilmindedir 

derdi. Ama işaretler var. İşaretler ne zaman tamamlanırsa o vakit kıyamet kopar. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çoğu söyledikleri şeyler oldu. Şimdi de inşallah son 

işaretler kaldı. Onlar da olunca Mehdi Aleyhisselam çıkar, İsa Aleyhisselam da iner.  

Onlar olacaktır. Peygamber Efendimiz ’in her söylediği çıktı, sadıktır, onları 

bekliyoruz. İnsanların Allah’ın yardımını, Allah’ın inayetini, Allah’ın zaferini beklemesi 

iyidir. Devamlı Allah ile beraber olurlar. Öteki türlü ümitsizlik olur. Ümitsizlik de iyi 

değildir. Ancak imansız insanlar ümitsizliğe kapılır. İmanlı insanlar hiçbir zaman 

ümitsizliğe kapılmasın, devamlı beklesinler. Zamanı geldiği vakit inşallah o güzel günlere 

de yetişirler. Allah yakın etsin o günleri inşallah. 

Tabi Şeyh Efendimiz müjdelemiş, kaç sene önce ne oluyorsa, ne kadar kötü 

görünse de hepsi İslam’ın hayrınadır. İslam’ın hayrına; İslam olmayanların, İslam 

düşmanlarının şerrine, kötülüğünedir.  

Bu ahir zamandır ve bu zamanda iyilik kalmadı. Herkes, bütün dünya diken 

üstünde. Aynı şekilde duruyorlar ama onların ümitleri yok, imanları yok. İnşallah bizim 

imanımız var. Allah’tan da ümit kesmiyoruz.  

 

ِ َحق    إِنَّ َوْعدَ اَّللَّ

“Inne va’dallâhi hakkun” (FATIR Suresi - 5) 

Vadettikleri şeyler olacak, haktır. Olacak inşallah. Tez zamanda olsun diye dua 

ediyoruz inşallah.  
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Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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