
 
 

 

 

 

 

 
HATAYI KENDİMİZDE ARAYALIM 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
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. 
 

İnsanoğlu yaptığı şeylerden bu dünyada da hayır alır, bereket alır, ahirette de. Yani 

sırf ahiret için değil de dünyada da hayırlı hayat yaşaması için devamlı Allah yolunda olsun, 

Allah’ın dediğini yapsın ki rahat bir hayat yaşasın. Bazı insanlar “Biz ne yaptık da şöyle 

oldu, böyle oldu?” diyor. O, Allah’ın takdiri.  

İki çeşit düşünme var, biri tenkit için, “Benim ne kabahatim var?” gibisinden 

düşünmek. Bir de “Acaba hata nedir? Onu düzelteyim.” diye düşünmek var.  

 تَفَكُُّر َساَعٍت َخْيٌر ِمْن ِعبَادَةِ َسنَتٍ 

 

diye buyurmuş Peygamber Efendimiz (s.a.v.). “Bir saat düşünüp de hem kendi nefsinin 

hatalarını hem Allah’ın azametini düşünmek, yetmiş sene boşuna ibadet etmekten daha 

efdaldir” diyor.  

Onun için, bir şey olduğunda, “Benim hatam yoktur da böyle oldu.” demeyin. 

Olabilir, senin baban hata yapmış, deden hata yapmış olabilir. O şeyi sen de çekersin. Sana 

haram lokma yedirmiş, sen o haram lokmanın eziyetini çekebilirsin. Yani Allah kimseye 

zulmetmez. “Nereden geldi?” deyip de Allah’a isyan etmek, kabahati Allah’a bulmak edep 

dışıdır. Ona insanın dikkat etmesi lazım. Düşünüp de tefekkür edince; “Ne oldu, ne 

kaldı?” deyip, sakın o noktaya gelmesin. 

“Muhakkak bir hatamız var.” yahut “Allah takdir etti, biz bunu sesimizi 

çıkarmadan çekeceğiz.” dersen, öyle yaparsan, onun ecrini almış olursun. Allah bir şey 

verdi mi bir eziyet verdi mi bela iptila etti mi onun da ecri vardır. Çünkü “En şiddetli iptila 

olan insanlar peygamberlerdir.” diyor. Ondan sonra sahabeler, evliyalar, böyle gider.  

“Bu Allah’tan geldi.” deyince onlara eziyet gelmez, lütuf gibi gelir onlara. Onlara 

teşebbüh etmek lazım veya tefekkür edip kendi kabahatimizi bulmamız lazım. “Kimseye  

 



 
 

 

 

 

 

eziyet verdik mi, hak yedik mi? Şunu yapmışız, bunu yapmışız…” diye düşün, hatanı 

düzelt, rahat edersin. 

Allah kimseye eziyet vermek istemez. Allah Azze ve Celle Erhamürrahimin’dir. 

İnsanları, güzellikle yaşasınlar diye yarattı. Hem dünya saadeti olsun hem ahiret saadeti 

olsun diye yarattı. Allah’a inanan bu ikisine kavuşmuş olur. O’na inanmayan, istediği kadar 

güzel olsun, kuvvetli olsun, parası olsun, pulu olsun ona hiç bir fayda etmez. Allah 

hepimizi iyi kullardan etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik  

El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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