
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAMANIN KIYMETİ 
 

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. 

 Günler geçiyor. Bu günler Allah’ın verdiği kıymetli şeylerdir, en kıymetli şeylerdir. 
Çünkü altındır, paradır filan giderse yerine koyabiliyorsun ama günleri, vakti yerine 
koyamıyorsun. Geçen vakit artık geçmiştir, milyon da versen, milyar da versen, trilyon da 
versen geri gelmiyor. Onun için bu çok kıymetli bir şeydir ama insanlar bunu zâyi ediyor, 
vakti öldürüyor. Cahil insanlar onu faydasız yahut kıymetsiz bir şey olarak görüyor.  

Dediğimiz gibi, geçen vakti yerine koyamazsın ama Allah indinde her şey yapılır. 
Yapamadığın şeyler için niyet edip başlayabilirsin, ondan sonra yaparsan, Allah ötekilerini 
de niyetine göre mükâfatlandırır, sevap yazar, bütün vaktin kıymetli olur. Allah’la beraber 
olup, Allah Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda giden insan vaktinin 
kıymetini bilmiş olur. Öteki türlü, ne yaparsan yap kıymetsizdir. İkisi beraber olması lazım, 
Allah Azze ve Celle’nin sevgisinin kalpte olması lazım. Dünya işi varsa, o da gene Allah 
rızası için olunca vakit kıymetlenmiş olur.  

Öteki türlü, oturup ağlasınlar. “Bir şey yapmadık, yapamadık.” diyen çok var insan. 
Yapamadık diye hayıflanırlar ama dünya için yapamadıklarına üzülürler, ağlarlar, yaşlandıkça 
moralleri bozulur, daha fazla kötü olurlar. Ama Müslüman, yaşlandıkça Allah’a şükreder, 
yaşlandıkça Allah o insanlara daha fazla merhamet eder. Seksen yaşına geldi mi Allah onu 
azat etmiş derler. Bütün ömrü Allah’ın taatıyla geçen insan Allah’ın azatlısıdır. Meleklere, 
“Bunun günahı yazmayın.” diyor Allah Azze ve Celle. Onun için, vaktin kıymeti hâsıl olmuş 
olur, harcanmamış olur.  

Allah bize hakiki kıymeti olan şeylere kıymet vermeyi nasip etsin. Kıymetsiz teneke, 
camdır, mücevherdir filan, onlar işe yaramayan şeylerdir, onlara kıymet vermeyelim inşallah. 
Allah muhafaza etsin, Allah hayırlı ömürler versin, hayırlı günler olsun. Allah’ın taatiyle, 
muhabbetiyle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in muhabbetiyle inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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