
 

 
 
 
 
 
 

HER GELECEK YAKINDIR 
 

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. 

 
 Bismillahirrahmanirrahim 
 

ْبُح بِقَِريب    أَلَْيَس الصُّ
  

“E leyses subhu bi karîb” “Bekle, o sabah yakındır.” (Hud Suresi 81) Vakit çok 

çabuk geçiyor. “E leyses subhu bi karîb” deyince, Musa Aleyhisselam Allah Azze ve 

Celle’ye firavunu helak etsin diye dua etti. Bunu dedikten kırk sene sonra olmuş bu 

mesele. Bu gösteriyor ki “küllü âtin karîb” derler. O başka bir sözdür. Her gelecek 

yakındır manasına geliyor.  

 
Kırk sene için, “Sabah yakın değil mi?” diye Musa Aleyhisselam’ın vasıtasıyla, 

vesilesiyle Allah Azze ve Celle insanlara bir ders vermiş. Bir derstir yani çok uzak diye bir 
şey yapmamaya kalkmayın. Elinizde fırsat varken her iyiliği yapın, her şeyi değerlendirin. 
Hem dünya bakımından hem ahiret için değerlendirin. Hiçbir şeyi, daha çok vakit var diye 
bırakmayın. Vakit çabuk geçer. 

 
Bu sözlerde hikmetler var. Birden bakarsın kırk sene de geçmiş, elli sene de geçmiş, 

hayat geçmiş! Yok ileride hacca gideceğim, yok sonra namaz kılacağım, daha sonra, 
büyüyünce derken, bakarsın bitmiş. Bakarsın daha hiçbir şey yapmadan ömür gitmiş. Onu 
da geri getiremezsin.  

 
Allah Azze ve Celle Musa Aleyhiselam vesilesiyle büyük bir ders verdi. Kırk sene 

geçti, tabi kırk sene geçmesi kolay değil ama geçiyor. Zor da olsa, kolay da olsa geçiyor. 
Vakti şimdi değerlendirin, her iyiliği yapın. 

 

 َواْفعَلُوا اْلَخْيرَ 
 



  

 
 
 
 
 
 
“Vef’alûl hayre” (HACC Suresi 77) “Hayır işleyin” Hayır işleyin, şer yapmayın. 

İyilik yapın, vaktinizin kıymetini bilin. Allah (c.c.) vaktin de bereketini versin. Çünkü çoğu 
zaman vakit de bereketsiz oluyor. Ama Allah istedikten sonra o vaktin içine çok şeyler 
sığdırabiliyor. Allah razı olsun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha  
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