
	
	

	
	

	

	

 
 

HUZURUN TEMELİ SABIRDIR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racimBismillâhirrahmânirrahim. 

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 zamanın insanlarının en büyük kusuru tahammül etmemeleri, birbirlerini 
çekememeleri ve sabretmemeleridir. Bunlar da olmayınca insanların arasında devamlı 
ihtilaf oluyor, dargınlık oluyor, huzur kalmıyor. Karı koca arasında da aynı şekilde, insanlar 
arasında da öyledir. Ama en mühim olan, aile arasında tahammül ve birbirine sabretmek 
olmayınca bir huzur kalmıyor, rahat kalmıyor. 

Allah Azze ve Celle insanları birbirlerine yardımcı olsunlar diye yarattı. İnsanlar da 
İslamiyete, Allah’ın emirlerine uymayınca o vakit ihtilaf çıkıyor. Bilerek ya da bilmeyerek 
insanlara inanıp, kendi ailesine yahut kendi karısına, kocasına tavır yapıp, hiç yoktan ihtilaf 
çıkarıp, incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerden dolayı büyük ihtilaflar çıkıyor, 
kavgalar çıkıyor, ayrılıklar oluyor. 

Onun için sabretmek lazım, tahammül etmek lazım. Allah insana o kuvveti vermiş, 
sabrı da tahammülü de vermiş, onları kullanmak lazım. İnsanlar çoğu zaman bir kavgadan 
dolayı, “Bırakacağım, gideceğim…” der. Yok, artık karısı, kocasını sevmiyormuş; “Sevgi 
kalmadı, artık bu işi bitirelim.” diyorlar. Oyuncak değil bu! Böyle yapan insanlara Allah 
daha büyük huzursuzluk verir. Sebepsiz huzursuzluk olunca, Allah ona karşılığında sebepli 
bir şey verir, ona tahammül ettirir, kendi tahammül edemediğin şey için “Keşke tahammül 
etseydim.” dersin, pişman olursun.  

Şimdiki insanların ve bu zamanın özelliği tahammül etmemek ve sabırsızlıktır. Ama 
dediğimiz gibi, Allah insana sabretmek için, tahammül etmek için kuvvet vermiş, onu da 
sabrede ede yahut tahammül ederek öğrenir. Birden olmuyor, devamlı sabretmek lazım. 
İsyan, isyan, isyan, sonunda ayrılık olur yahut kavgalar olur. Ama yavaştan, bazen alttan 
alırsın, bazen ötekisi alttan alır yahut “Bu söylenen şey doğru değildir.” diyerek insan 
tahammül edebilir.  

 



	
	

 

 

 

 

Allah Azze ve Celle, “Sabredin” diyor, emirdir. Ama şimdiki insanların hiç sabrı 
yok, en ufak bir şeyde kabahati ya kocasında bulur, ya babasında ya evladında ya 
hükümette yahut devlette bulur. İnsanlar kendisinde hiç kabahat aramaz. Allah hepimize 
akıl fikir versin ki güzel güzel geçinip gidelim inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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