
 
 

 

 

 

 

 
MEHDİ (A.S.) TEKBİRLE GELECEK 

 
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. 
 

İnsanın düşmanı ezelden beri, yaratıldığı vakitten beri şeytandır. Şeytan kendisine 

avaneler yaptı. Hepsi birden Müslümanların düşmanıdır, İslam’ın düşmanıdır.  

Şimdi ahir zaman olduğu için her taraftan hücum var. Her taraftan İslam’ı bitirelim 

diye uğraşıyorlar. Ne Mecusi’si kaldı ne Hindu’su kaldı ne kafiri kaldı ne Budist’i kaldı; her 

türlü İslam’ı bitirelim diye hücum ediyorlar. Müslüman’ın Allah’tan ümidini kesmemesi 

lazım. 

ةِ  َلا تاْقناُطوا ْحما  للاِ  ِمْن را
 

“Lâ taknetû min rahmetillâhi” (Zümer Suresi-53) “Allah’ın rahmetinden ümidinizi 

kesmeyin.” Allah yardım eder. Onlarda silah var, her şey var. Onların silahından korkan 

insanın imanı zayıftır. Bizim en büyük silahımız imanımızdır, Allah’a inancımızdır. Ona 

inandıktan sonra hiçbir şey İslam’ı yenemez. Allah’ın izniyle İslam sonunda galip gelecek, 

bütün dünya Müslüman olacak, Mehdi Aleyhisselam çıkacak. 

Mehdi Aleyhisselam’ı bizim bazı insanlar kabul etmiyor. Okumuş, alim diye 

geçinen insanlar var; “Öyle bir şey yok!” diyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’in, Mehdi Aleyhisselam’ın çıkacağı ile ilgili kuvvetli hadisleri var. Ona iman etmek 

bizim Ehli Sünnet Vel Cemaat’in imanıdır, itikadıdır. Bunu kabul etmeyen Ehli Sünnet Vel 

Cemaat’in dışında sayılır.  

İman olduktan sonra hiçbir silah karşımızda duramaz Allah’ın izniyle. Mühim olan 

imanımız kuvvetli olsun. Alim diye geçinen insanlar bizi içten yıkmak istiyorlar. Onlar 

daha tehlikeli, onlara dikkat etmek lazım. 

Bellidir, Mehdi Aleyhisselam tekbir getirip çıkacak, herkes duyacak. Şimdiki gibi 

fitne fesatla Mehdi olmaz. Mehdi (a.s.) Allah’ın aslanıdır, çıktığı vakit, “Ben buradayım” 

diyecek.   



 
 

 

 

 

 

 

O vakit bütün dünya Müslüman olacak. Mehdi (a.s.) küfrü yıkacak, küfre galip gelecek 

inşallah. Allah tez zamanda gerçekleştirsin inşallah. Ahir zamandır, işaretleri çokça 

gözüküyor. İnşallah çıkar, yakında çıkması mümkündür.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha 

      Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
05 Aralık 2016/05 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


