
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İKİNCİ ASR-I SAADET 
 

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. 

Bu âhir zamanda yaşadığımız belli, ümmetin sonuyuz. Artık bundan sonra kıyamete 
çok az vakit kaldı. Onun için, bu zaman sıkı, zor zamandır ama ona karşılık da daha fazla 
ecir, sevap olur. Bir de beklediğimiz var, beklediğin için de sana sevap yazılıyor. 
Beklediğimiz Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdelediği zât. Bu 
dünya ancak O gelince düzelir. 

Şimdi ne kadar uğraşıyorlarsa daha beter oluyor, günden güne daha kötü oluyor. 
Çünkü deccalların zamanında yaşıyoruz; deccallar de iyilik istemez, kötülük ister. Sen bir 
iyilik yaparsan onlar bin tane kötülük yapar ki yaptığın şey işe yaramasın. Onun için Şeyh 
Efendi’nin (k.s.) vasiyetiydi, devamlı “Mehdi Aleyhisselam gelsin diye dua edin.” derdi. O 
gelince tabi her şey güzel olacak. O’nun zamanında ikinci saadet devri, Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in devri gibi Asr-ı saadet olacak çünkü dünyada tek İslam olacak ki herkes saadetle 
yaşasın.  

Tek İslam olunca Allah’ın nazarı bize sevgiyle olur. Öteki türlü, Allah’a isyan olup 
da her türlü kötülük yapılınca, Allah bize sevgi nazarıyla bakmaz. O mühimdir, en mühim 
şey odur. İnsanlar burada inkârda, isyanda, bir şey yapacağız diye bir hayli düşünceler var. 
“Ben yaşlandım, ne yapayım?” diye düşünecekken; “Şu haltı yapmadım, şu pisliği 
yapmadım…” diye çoğu insan hayıflanıp durur.  

Yani akılları başlarına gelip de “İyilik yapayım, bu zamana kadar boş yaşadım, iyiyi 
yapayım, bundan sonra tövbe edeyim.” diye düşünmezler. “Gençliğimde şunu yapmadım, 
içimde kaldı, şimdi yapayım.” derler. Allah akıl fikir versin, Allah iman versin, Allah Mehdi 
Aleyhisselam’ı tez zamanda göndersin, bu dünya ıslah olsun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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