
 
 

 

 

 

 

 
SIKINTIDA RAHMET VARDIR 

 
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. 
 

İnsanoğlu kıyameti unutmuş, zanneder ki dünya ilelebet böyle gidecek. Hâlbuki 

insan, 60 yaş, 70 yaş, hadi 100 yaş yaşasın, sonunda gidecek. O da kıyamete gitmiş olur. 

Şimdiki insanlar ahireti unuttukları için, dünyada bir şey rahatlarını bozunca kendilerini 

korku sarıyor. “Ne olacak halimiz? Nereye kaçacağız?” diye düşünüp dururlar, telaş 

ederler. “Oraya mı kaçsak? Buraya mı kaçsak?” derler. Allah Azze ve Celle;  

وَسبُن يَْوَمئٍِذ أَْيَه اْلَمفَز    يَقُوُل اْْلِ
 

“Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr” diyor. (Kıyame Suresi-10) “O gün 

insanoğlu, „Nereye kaçayım?‟ der.” Kıyamet gününü söylüyor ama kıyametten önce de bu 

günlerde insanlar o hale giriyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: 

 إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَز  
 

“İlâ rabbike yevme izinil mustekar” “O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin 

huzurudur.” (Kıyame Suresi-12) “Gideceğiniz yer Rabbinizdedir” O‟na sığınacaksınız ki 

rahat edesiniz. Kaçacak yer yok.  

Her bir şeyde bir hikmet var, bir fayda var. İnsanoğlu sıkıntıyı görmeyince ne 

ahireti hatırlıyor, ne kıyameti hatırlıyor, ne Allah‟ın dediklerini yapıyor. Onun için bu 

günler de Allah‟ın insanlara bir rahmetidir. “Sıkıntılı günler nasıl rahmet olur?” derseniz, 

Allah‟ı hatırlıyorsunuz. 

Dünya için gelmedik, ahiret için geldik, Allah‟ı hatırlamak için geldik. Bu yaşa kadar 

geldik; çok savaşlardan, kötü günlerden geldik geçtik, Allah‟ın hikmetini gördük. 

Savaştayken insanlar hep Allah diyorlar, Allah‟ı hatırlıyorlar; camiler, mescitler doluyor. 

Savaştan sonra büsbütün bırakıyorlar.  



 
 

 

 

 

 

Lübnan‟da savaştaydık, Kıbrıs‟ta da aynı şekilde. Kıbrıs‟ın eski halini biliyoruz. Eski 

hali nüfus olarak şimdikinin beşte biri yoktu ama Kıbrıslılar camileri doldururdu. Şimdi 

Türkiye‟den gelmişler, beş misli olmuş. 100.000 ise 500.000 oldu ama camiler dolmuyor, 

boş. Yani bu, Allah‟ın bir uyarısı oluyor ama insanlar anlamıyor. Rahatken de Allah‟ı 

hatırlaman lazım. 

Allah biraz sıkıntı veriyor ki kimseye sövmeyin, kimseye darılmayın; “Bu, 

yaptıklarımıza karşılık Allah‟tan gelen bir uyarıdır.” diye düşünün, onu nasihat olarak alın. 

Kimseye sebep bulmayın. Her şeyin müsebbibi Allah‟tır. Allah her şeye kadirdir, bir vesile 

yapan Allah‟tır. Onun için bir kabahati bir insana yüklerseniz gene Allah‟ı unutmuş 

olursunuz! Allah‟a dönün, Allah‟a sığının, sığınacak başka bir yer yok. O‟dur sığınılacak 

yer, O‟dur bu sıkıntıları veren; hatırlarsan ona göre de ecrini verecek.  

Yok, hatırlamazsan, başkasına kabahat bulursan sıkıntı içinde yaşayacaksın. O da 

yanına kalacak hiçbir şeye fayda olmayacak. Ama Allah‟a sığınıp da “Bu sıkıntılar Allah‟tan 

geldi, Allah‟a sığınıyoruz, ecrimiz Allah‟tandır.” dersen, Allah sana ecir verecek. Ahirette 

ise insan bütün sıkıntıların ecrini aldığı vakit, “Keşke daha fazla sıkıntı çekseydim.” 

diyecek. 

Onun için mü‟min olmak, iman güzel bir şeydir. O iman olduktan sonra insan 

rahat olur. Allah hepimize iman versin, bu sıkıntılardan muhafaza etsin. Allah bu 

memleketi de emni aman yapsın inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

25 Aralık 2016/25 Rebîülevvel 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


