
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAMDIM, PİŞTİM, YANDIM 
 

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. 

 Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim  

الا َقِلُخ
ْ
ِ+

ْ
 ٍۜلَجَع ْنِم ُناَس

 

“Ḣulika-l-insânu min ‘acel(in)” (Enbiya Suresi – 37) Allah insanı çok aceleci olarak 
yaratmış, onun için insan her şeyde acele yapıp, her şey çabuk olsun istiyor. Her şey bir anda 
olmuyor, insanoğlu da o vakit isyan ediyor, sabretmiyor. Hâlbuki sabır insan için en güzel 
şeydir. Sabreden sonunda muradına erişir; sabretmeyen, aceleden, her şey daha olamadan 
bozulup gider.  

Allah bize her gün bir şey gösteriyor, örnekler gösteriyor. Bir meyve daha çiçek 
olacak, ondan sonra ufacık meyve olacak, yavaş yavaş büyüyünce o vakit yiyeceksiniz. 
Hemen çiçekken onu yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyoruz, bir vakti var. İnsanoğlu onu biliyor 
ama kendi halini bilmiyor. Onun için, Allah Azze ve Celle “İnsanı aceleci yarattık.” diyor. 
Sabırla beklemesi lazım ki işleri, yapacakları, edecekleri hazır olunca meyvesini alır. Birden 
olmuyor, hiçbir şey birden olmuyor. Çok nadir olarak bazı şeyler birden olabiliyor ama nadir 
olan da yok gibidir.  

Sabır mühimdir. İnsanoğlu yeni icatlar yapıyor ve her şey çok çabuk olabiliyor. 
Olabilir de bazı şeyler dediğimiz gibi vakit ister, zaman ister. İnsanlar duydukları halde 
bilmiyor. Mevlana’nın dediği gibi: “Hamdım, piştim, yandım” Demek hamlık var, insan 
pişecek. Piştikten sonra bazıları da fena olur, Allah’ın aşkıyla yanar kül olur. Odur mühim 
olan. Pişmek de bir fazilettir, ondan ötesine fazla giden olmaz. Ama onu yapmak lazım, 
insanoğlu ham kalmasın.  

İnsan sabırla pişer. Allah hepimizi bu hamlıktan kurtarsın inşallah çünkü bu zamanın 
insanı hamlıkta kalmakta ısrarcı. Bütün şeyler, bütün çabalar insanların ham kalmasını 
istiyor. Ham olunca, şeytan insanlarla istediği gibi oynayabilir. Onun için, pişmek lazım 
inşallah. Allah hepimize kuvvet versin, yardım etsin inşallah.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 30 Ağustos 2020/11 Muharrem 1442 Tarihli Sohbeti 
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