
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIKINTILARA TAHAMMÜL ETMEK 
 

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. 

 En çok eziyeti Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çekti. Bütün peygamberler eziyet 
çekti ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “En fazla ben çektim” diyor. Onun için bizim 
sıkıntımız olunca, bu sıkıntısı sayılmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e dünyada çok eziyet 
verdiler ama Allah katında en yüksek mertebe Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’indir.  

Şimdi ahir zaman olduğu için insanlar her tarafta sıkıntılar çekiyorlar. Allah’ı 
unutanlar daha fazla ümitsiz oluyor. Allah ile beraber olanlar Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in çektiği sıkıntıları hatırlayıp, bizimki hiçbir şey demesi lazım ki o sıkıntı boşa 
gitmesin; onun karşılığında Allah ecir, sevap versin. En çok sıkıntı çeken peygamberler, 
ondan sonra sahabeler, evliyalar, o da derecelerine göre. Onların tahammülleri fazladır. 
Allah insanoğlunu yaratmış, ne kadar tahammül edeceğini bilir. İnsanlar sıkılsa da epeyce 
nimetler var, onları görmüyorlar. Nimetlere şükretmiyorlar, sırf sıkıntıyı hatırlıyorlar. 
Sıkıntıyı hatırlayınca hiçbir şeyin lezzetini almıyor, faydasını almıyorlar. Bütün vakit 
düşünüyorlar. Hâlbuki ahiretini düşünerek; “Acaba biz iyi mi yaptık, kötü mü yaptık?” 
diye düşünmesi lazım. “Vazifelerimizi yapabiliyor muyuz?” diye düşünüp onu 
tamamlaması lazım.  

Dünya işini Allah tamamlar. Sen istediğin kadar sıkıntı çek, istediğin kadar üzül, 
hiçbir faydası olmaz. Allah istemedikten sonra kaygılar, üzüntüler boşadır ama Allah’ın 
rızası için tahammül edince onlar sevap olur, ecir olur. Ahirette, “Keşke daha fazla sıkıntı 
çekseydim.” dermiş insan. Bu kadar sevaba karşılık o da nedir? “Dünyada zaten hayat 
birden geçti gitti.” der ama artık iş işten geçmiş olur. Allah yardımcımız olsun inşallah. 
Kalbimiz daima O’nunla beraber olsun. Ne gibi üzüntüler, sıkıntılar varsa O’nun rızası 
için olsun, Allah rızası için olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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