
	
	

 
 
 
 
 
 
 

HERC-Ü MERC ZAMANI  
 

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. 

 
 Biz Allah’a şükür Ümmet-i Muhammediye’deniz. Allah Azze ve Celle bizi bu ahir 
zamanda yarattı. Allah’ın her şeyine şükür etmemiz lazım. İstediği zaman yaratır, istediği 
gibi yaratır, istediği gibi yaşatır. Bize de bu zaman ve bu mekân kısmet, nasip olmuş. 
Allah’a şükretmek lazım. Bu zaman, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği zaman, ahir 
zamandır. Yani kıyamete yaklaşan, yakın olan zaman. “Fitne zamanıdır, herc-ü merc 
zamanıdır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 

Bu zamanda ne yapacağız? Fazla lüzumsuz yerlere gitmeye gerek yok. Evde 
oturabildiğin kadar otur. İşin olduğun vakit iş icabı çıkabilirsin, öteki türlü oturup, fazla da 
her şeye karışma diyor. “Yok, bunu böyle yapsak bu iyidir, bu kötüdür…” diye fazla 
karışma. Susup, sesini fazla çıkarmadan Allah’a ibadet et, vakti zamanı bekle. 

Her gün yeni yeni fitneler çıkıyor. Büyük bir fitne var, ahir zaman fitnesidir. Millet 
şaşırıp kalıyor ama şaşılacak bir şey yok. Bunları Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 1400 sene 
önceden söylemiş. Ne yapılacağını da söylemiş. Onun için O’na inanıp da Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in dediğini yapsanız rahat edersiniz. Yoksa öteki türlü sana hiçbir şey 
olmasa bile, sen kendi kendine; “Yok, ne olacak, ne kalacak, bak nasıl oldu, dünya hali 
nasıl, burası nasıl, orası nasıl…” diye kendi kendine eziyet verip, hiçbir işe de yaramadan 
göçüp gidersin, faydası da olmaz.  

Ama Allah’ın nimetlerine şükredip, “Bizi bu zamanda yarattı, bizim halimiz 
güzeldir.” diyeceksin, Allah’a şükredeceksin. Bu halimize, İslam Âlemine, Allah’a dua 
edeceksin. Allah muhafaza etsin, Allah kurtarıcı göndersin inşallah. Dua edeceğiz, budur. 
Hem sevap kazanırsın hem rahatlarsın hem duanın faydası da var. Bütün müminler böyle 
dua ederse Allah muhakkak muhafaza eder, memleketimizi de dinimizi de bu küfür 
âlemine karşı korur.  

İslam ülkeleri dünyada pısıp kalmış, sesleri çıkmıyor. Yanı başlarında zulüm oluyor, 
ona bile ağızlarını açamıyorlar. Allah’a şükür, şükür olsun bizim başımızda iyi bir insan, 
zulmü kabul etmeyen, her hakkı söyleyen bir insan var. Ona dua edeceğiz.  

 



	
	

 

 

 

 

Politika değil bu, Allah’ın emridir. Allah (c.c.) “Emirlerinize dua edin.” diyor. Emir 
dediği yani başkanlarınızı, memleketi idare edenleri. “Onlara küfretmeyin, sövmeyin.” 
diyor. Bu da bir emirdir. Sevsen de, sövsen de, küfretsen de bir faydası olacağı yok.  

Onun için dua edin, daima hakla beraber olun. Allah bereket versin çünkü bereket 
de mühimdir. Allah’a inanan insana, Allah bereket verir. İşte bu küfür âlemi, bütün 
dünyayı yüzlerce sene soyup soğana çevirdiler, gene de doymadılar, gene de bereket yok. 
Uğraşıyorlar, daha fazla soymak için bütün kuvvetleriyle uğraşıyorlar. Onların bereketi 
olmaz, bereketi, Allah yardım edene verir.  

Onun için halimize şükretmek lazım. Bu nasihat bütün insanlaradır. Çünkü nereye 
gitsen, insanlar hemen ağzını açar: “Bu şöyle yaptı, böyle yaptı…” derler. Nimeti 
görmüyorlar. Allah etmesin, nimet kaybolunca farkına varıyorlar. Ama inşallah Allah 
muhafaza eder, daim olur. Allah hepimize yardım etsin. İslam Âlemine de yardım etsin 
inşallah. Çok perişan vaziyetteler. Allah dualarımızı kabul etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
11 Kasım 2017/22 Safer 1439 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


