
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NANKÖRLÜK VE ŞÜKRETMEK 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Allah Azze ve Celle bizi ekmel şekilde yarattı, bizi eşrefi mahlûkat yaptı ama 
insanlar bunu bilmez. Nankör insanlar Allah’ı tanımaz. Müslüman olanın O’nu bilmesi 
lazım. Bize verdiği hayırlar, nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Her gün bir iki saat 
ibadet yapıyoruz, namaz kılıyoruz, milyonlarca sene ibadet etsek bir nimetinin karşılığını 
veremeyiz. İbadet ettiğimizin faydası kendimizedir.  

Bizi Allah yarattı, bu dünyaya koydu, O’nun fazlına, verdiği nimetlere şükretmek 
lazım, şikâyet etmek olmaz. Allah herkese bir meziyet vermiş, hüner vermiş, onu yapsın, 
kendisine hangisi uyarsa ona uysun. İnsan nereye giderse yapabilir yani kendi oturduğu 
yerde de insan rızkını çıkarabilir. Bazen darılır, başka yerlere gider, orada da şey yapar. 
Ama bazı insanlar var ki adama ne yapsan olmaz, kendi tembelliğine, beceriksizliğine 
bakmaz, başkasına bahane bulur, başkalarını şikâyet eder, en sonunda Allah’a karşı gelir. 
“Herkes iş yapıyor, güç yapıyor, ben yapamıyorum. Ne için bana vermedin?” diye bu defa 
karşı gelmiş oluyor. O da en kötüsüdür. 

Zaten bu dünyada yaşayacağımız üç beş gün, öyledir yahut böyledir geçineceksin. 
Onun için her şeyin iyi tarafını gör. Şeyh Babamızın (k.s.) anlattığı hikâye var: Şam’da 
adamın biri eski şeyler satarmış. Ufacık bir tezgâhı varmış, paslı çiviler, paslı kilitler, 
anahtarlar satarmış. Sattığı ne kadar şey varsa, toplasan bir lira etmez. “İşler nasıl?” diye 
sorunca, elini öper başına kor: “Uuu… Mükemmel, Allah’a şükür, bundan daha güzel 
olmaz” dermiş adam da.  

Şimdi adamın her şeyi var, beğenmez. Zaten insanın içinde olmadıktan sonra 
kendisine dünyayı ver, gene bir fayda etmez. Onun için, içimizden şükretmek lazım, her 
şeye hamd etmek lazım ki Allah bizden memnun olsun, Allah bizden razı olsun. Mühim 
olan Allah’ın rızasıdır. Dediğimiz gibi, dünya için gelmedik, ahiret için gelmişiz. Bu 
dünyada üç beş gün helalinden kazanıp, Allah’a şükredip, O’na ibadet edelim, O’nun 
istediği gibi olalım inşallah. Allah hepimize, içimize o nuru, imanı versin inşallah. Kabuğa 
bakmayalım, içe bakalım, dünyaya bakmayalım, Allah’a bakalım, Mevla’ya bakalım inşallah.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  16 Aralık 2018 /09 Rebiülahir 1440 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


