
 

 
 
 
 
 

SABIR VE ŞÜKÜR 
 

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. 

 
Bu dünya imtihan yeridir. Allah’a inanıp da her şeyin Allah’tan geldiğini bilen insan, 

ne gibi hastalık veya ne gelirse gelsin onu Allah’tan bilip de sabreder, Allah da ona ecrini 
verir. Şimdi insanlar, acaba ne için bu başımıza geldi derler. Olanla ölene bir şey yapılmaz 
derler. Bir şey olmuşsa sabredin. Allah’tan geldi deyip sabretmek o insana büyük ecirler ve 
sevap gelmesine vesile olur.  
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “En ufak bir şey olsa bile, sivrisinek bile ısırsa onun 
ecri vardır.” diyor. Bu, İslam’da olan insanlara Allah’ın keremi, Allah’ın lütfudur. Hiçbir 
şey boşa gitmez, en ufak bir şey bile boşa gitmez. Onun için, sabredip de beklemek lazım. 
Allah’a hamd etmek lazım. Musibet yahut hastalık gibi istenmeyen bir şey olursa; artık 
olmuş, elhamdülillah deriz. Allah (c.c.) güzel şeyler ikram etse, ona da şükrederiz ki 
şükürle nimetler hem devam eder hem çoğalır. 

 
Allah’a şükürler olsun ki bu İslam yerinde yaşıyoruz. İslam nimetine şükürler olsun, 

her şeye şükürler olsun. Bu aralar millet soğuktan, başka şeylerden hasta oluyor. Ona da 
hamd etmek lazım ki Allah (c.c.) bize makamımız artsın, günahlarımız affolsun diye onları 
veriyor. Onlar ufak tefek şeylerdir. Ahirete temiz gidelim diye veriyor. Hastalık temizliktir. 
Onun için de Allah’a hamdolsun. 
 
 Ama dediğimiz gibi en mühim şey, Allah’a şükretmemizin nedeni bizi Müslüman 
olarak yaratmasıdır. Kâfir olarak yaratsaydı hiçbir şeye fayda etmezdi. Kâfirin başına ne 
musibetler gelirse müstahaktır. Kâfirliğin ona bir faydası yoktur. Çünkü Allah’ı tanımıyor, 
Allah da onu tanımaz. Ona bela olarak o musibeti verir. Allah muhafaza. Allah imandan 
ayırmasın inşallah.   
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha        
 
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Şubat 2016/04 Cemaziyelevvel 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


