
 
 

 

 

 

 

 
TAHAMMÜL ETMEYİ ÖĞRENİN 

 
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. 
 

İnsanoğlunun hayatta geçinmesi için tahammül etmesi lazım. Herkes birbirine 

tahammül edip, hoşgörü gösterse daha rahat geçirir hayatını. Şimdi kardeşi bir şey dese, 

ötekisi daha kötüsünü söylüyor. Baba çocuğuna bir şey söylese, çocuk ona kızıyor, anne 

söylese ona da kızıyor. Yani onlar haksız bile olsa; “Bu adam yaşlıdır, bundan sonra 

değişeceği yok.” dese o bir mazeret olur, o kızgınlığı gider. Zaten yetmiş seksen senedir 

aynı şekilde devam ediyor, değişeceği de yok. Arkadaşına da kızmaya gerek yok, kızdın mı 

daha kötü oluyor. Hem kendin sıkıntı çekiyorsun hem karşıdakine buğz ediyorsun.  

Kızmamak için her şeye bir mazeret bulmak lazım. Karşındaki insan için “Bugün 

canı sıkkındır, galiba onun için böyle davranıyor. Bugün sıcaktan böyledir, bugün 

şundan…” diye bir mazeret bulup da ona kızmaman lazım. Bu özellik kâmil insanlarda 

bulunuyor. Şeyh Efendi’nin huzuruna öyle çok şeyler gelirdi, biz kızardık. Şeyh Efendi 

adama öyle mazeretler bulurdu ki artık gülerdin. Yani o kadar müsamaha ile yaklaşırdı. 

Kendilerine kızmamak için, herkese, insanoğludur diye mazeret gösterirdi. İnsanlar böyle 

davranırsa daha güzel yaşarlar; daha iyi bir arkadaşlık ilişkisi, baba-oğul, anne-çocuk ilişkisi 

olur.  

Onlar geçinip gider, güzel olur. Ama öteki türlü, her gün eklene eklene, sonunda ya 

kavga olacak yahut küslük olacak. Küslük olunca da daha beter olur. Bu işe de sadece kötü 

insanlar ve şeytanlar sevinir. İnsanlar arasında küslük düşmanlık olduğu vakit onlar 

seviniyor. İyi insanlar bunlara sevinmez; bilakis iyi insanlar üzülür ve onların aralarını 

yapmak isterler. Karşıdakinin ufak tefek hataları oluyor, öyle büyük bir şey olmuyor. 

Dediğimiz gibi, inşallah her bir kabahate bir özür bahane bulup da onları affetmek lazım. 

Affedince de inşallah daha huzurlu oluruz. İçimizde huzurlu oluruz, malayani işlerle 

uğraşmayız. Öyle yapınca da Allah’tan merhamet gelir ve sevap alırız inşallah. Allah razı 

olsun. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha       Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
10 Ağustos 2016/07 Zilkâde 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


