
 
 

 

 

 

 

 
 

ŞİKÂYET ETMEYE ALIŞMAYIN 

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. 

 
Euzubillahimineşşeytanirrracim Bismillahirrahmanirrahim  

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
 

“Ve kullu şey’in indehu bi mıkdâr” (Her şey O’nun katında bir ölçü iledir.) (Ra’d 

Suresi-8) Allah Azze ve Celle diyor; “Her şeyin bir ölçüsü var, miktarı var.” Allah Azze ve 

Celle’nin yanında her şeyin vakti var.  

Bu kâinat hesapla, miktarla, ölçüyle yapılmış. Bu günler yaz günleri, insanlar 

zannediyor ki her sene değişik olur. Eski insanlar hangi günlerin sıcak olacağını, hangi 

günlerin serin veya soğuk olacağını daha iyi bilirdi. Allah Azze ve Celle’nin bu dünya için 

yarattığı günler var, onun da bir faydası var. Sıcağın da faydası var, soğuğun da faydası var. 

Bunlar Allah’tan geldiği için insanların şikâyet etmemesi lazım. Allah’ın verdiği bu 

nimetlere şükretmemiz lazım.  

Sıcağın da tabi faydası var. “Soğuktan korunun” diyor Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.). Sıcak için de “Güneşin altında fazla dolaşmayın.” diyor. Şimdiki insanlar gidip, 

üstünü başını çıkarıp, güneşin altında sabahtan akşama kadar kalıyor, bir iş yapıyorum 

zannediyor. O fayda değil zarar verir ama normal sıcak bir şey değil. 

Şeyh Babamız’ın (k.s.) ninesinin çok güzel bazı sözleri vardı. “Sıcak aldım diye 

hastalanan duydunuz mu hiç?” derdi. İnsan soğuk alınca hastalanır, sıcak alınca 

hastalanmaz. “Sıcaktan korkmayın” derdi ama dediğimiz gibi sıcaktan korkmayalım diye 

de sıcakta bir şey olmaz deyip güneşin altında fazla dolaşmayın. Yani güneşten korunmak 

lazım. 

Hatta Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında öğle namazını biraz 

geciktirirlerdi ki gölge olsun da camiye gölgeden gidip gelsinler diye. Mekke, Medine 

mübarek yerlerdir. Oralarda öğlen vakti böyle gölge göremezsin. Güneş o kadar tepeden  

 



 
 

 

 

 

 

 

oluyor ki bir gölge olup da kenardan geçmek için ancak yarım saat, bir saat geçmesi 

gerekir.  

Yaz vakti öğle namazının biraz tehir edilmesi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

sünnetidir. Tabi o vakit gölge olur, gölgeden gidip gelinir. Bu sıcaklardan filan korkmamak 

lazım, şikâyet etmemek lazım. Allah’ın verdiklerine hamd etmek lazım, şikâyete alışmamak 

lazım. İnsan şikâyete bir alıştı mı sabahtan akşama kadar “Şu şöyleydi, bu böyleydi” diye 

konuşur durur. Daha fazla şükretmeye alışalım inşallah. Allah bizi şükredenlerden eylesin. 

 

El Fatiha                                      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin  
04 Ağustos 2016/01 Zilkâde 1437 Tarihli Sohbeti  

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı                                                
 


