
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İNMEYEN RAHMET 
 

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 her şeyi güzel yaratmış, her şeye vakit vermiş, zaman vermiş. 

Her zamanın ayrı bir özelliği var. Kışın başka özelliği var, faydası başka, baharın faydası 
başka, yazın başka, sonbaharın başka, aylar bile değişiyor. Allah Azze ve Celle her şeyin 
mevsimine göre rızkını da vermiş. Ne yapar? İnsana faydalı olan nedir? O şeyleri o 
mevsimde vermiş.  

Şimdi insanlar düşünmeden konuşuyorlar, hava güzeldir diyorlar. Hava baharda 
güzel olur, kışın güzel olan soğuk ve yağışlı olan havadır. Ama insanlar kendi keyiflerine 
göre bu havayı güzel bulurlar. Tabi Allah’ın takdirine karışılmaz ama Allah’ın bu mevsime 
verdiği normallik soğuk ve yağışlı olmasıdır. Allah’ın işine karışılmaz ama bu demek ki 
şimdiki insanlara hak olan budur. İnsanlar güzel, güneşli hava diye seviniyor ama güneşli 
hava yazın olur. Kışın bu memleketler için böyledir ama başka memleketlerde olabilir. Allah 
Azze ve Celle bazı yerleri bütün sene yaz yapmış. Bizim memlekette kışın soğuk ve yağışlı 
olması lazım.  

İklim Allah’ın lütfu ile olur, öyle olmayınca Allah’ın istemediği, sevmediği şey 
demektir, Allah rahmetini indirmedi demektir. Eskiden yağışa, yağmura rahmet derlerdi, 
rahmet yağıyor derlerdi. Kar daha bereketlidir, Allah’ın bereketini indirir, melekler her kar 
tanesiyle iner ve bereketiyle yerde kalırlar. “Güneşli, günlük güneşlik, ne güzel” diye akılsız 
insanlar da sevinir. Bir de Allah Azze ve Celle mevsime göre yiyecek şeyler vermiş. Allah 
her mevsime bir yiyecek vermiş ki onlar, insanın vücudunun ihtiyacı olan şeylerdir, onu 
yesinler diyedir.  

Yazın her türlü yaz sebzesi, meyvesi var, yazın onlar yenir, vücuda fayda verir, kuvvet 
verir. Kışın da aynı şekildedir. Tabi artık kalmadı, bütün kış millet yazın sebzelerini yiyor. 
Hâlbuki eskiden sebze de fazla olmazdı, olmasa bile bakliyat vardı, yazdan yaptıkları salçalar 
vardı, tarhanaydı, şuydu buydu… Yazın nimetlerinden yapılmış şeyler insana fayda olur, 
kuvvet verir, bağışıklık verir, vücudu kuvvetlendirir, hastalıklara karşı korur, her türlü 
zorluklara karşı onlar yenir.  

Şimdi bakıyorsun, bu hastalık çıktı, milletin bağışıklığı yok diyorlar. Tabi olmaz 
çünkü yediklerinin hiçbir faydası yok, su gibi. Su daha faydalıdır aslında. Zaten suyun da  



 
 

 

 

 

 

faydasını bırakmamışlar, fabrikalarda süzüp süzüp, hiçbir şey kalmadan millete içiriyorlar. 
Yani her türlü şey böyle. Ondan sonra da “Bu insanlar ne için hemen hastalanıyor? Ne 
yapalım, ne edelim?” diye düşünüyorlar. Elinden ne kadar gelirse Allah’a dönüp, Allah’tan 
yardım istemek lazım. Çünkü bu mevsimde böyle olmasını kimse değiştiremez, ne Amerika 
ne Rusya ne dünyanın en kuvvetli ülkeleri mevsimlere karışamaz. Her şeye karışıyorlar ama 
bunu beceremediler.  

Kefere buna da uğraşıyor, güneşi de iptal etmek istiyorlarmış. Yani saçma sapan 
şeyler ama kâfir her zaman kendi menfaatine bakar, bütün dünya yansa umurunda olmaz. 
Allah yardım etsin, Allah muhafaza etsin. Dediğimiz gibi, Şeyh Efendi, Şeyh Nazım 
Hazretleri (k.s.) de onu söylerdi: “Mevsimindeki sebzeleri yiyin.” Meyve olabilir. Tabi gene 
mevsiminde çıkar, başka mevsimde çıkmaz ama oraya buraya saklayarak dayanabilir. 
Eskiden samanın içerisinde karpuz saklardık, elma saklarlardı. O olur ama sebze, sebze 
mevsiminde olmayınca faydası yok.  

İnsanlar çoğu şeyi unutmuş, bir şey yiyorlar, başka şey yemiyorlar. Birkaç tane sebze 
var, hâlbuki onlarca sebze, yenecek şey var ama çoğunu yemiyorlar. İki üç sınıf yiyorlar, 
ondan kalanına hiç bakmıyorlar, yiyemeyiz derler. Yiyemezsen de o vakit hastalanacaksın, 
bağışıklığın kalmayacak. Allah muhafaza etsin, Allah insanlığa akıl fikir versin ki Allah’a 
dönsünler, doğru yolu bulsunlar inşallah. Allah’a dönen hem dünyada hem ahirette 
saadettedir.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 10 Aralık 2020/25 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


