
	
	

	
	

	

	

 
 

HAYAT TECRÜBEDİR 
 

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 yarattı ve öğretti.  

نَساَن َما لَْم یَْعلَمْ َعلََّم   اْإلِ
“Allemel insâne mâ lem ya’lem.” “İnsana bilmediğini öğretti.” (Alak Suresi - 5) 

İnsanoğlu hiçbir şey bilmezken, Allah ona bir ilham veriyor, insan yavaş yavaş öğreniyor. 
İnsan, bebeklikten yaşlılığa kadar devamlı bir ders içindedir. İnsan ders alacak. Allah 
insana hayrını gösterir ama Allah yolunda olmayan ders almaz. Her şey ona kötü olur, 
musibet olur. 

 Hayır isteyen insan her şeyi bir ders olarak görür. Her gün insanın başına değişik 
değişik haller geliyor. Bazen iyi oluyor, bazen iyi olmayan haller oluyor. İnsan onları 
Allah’tan bilip de öğrenmek için Allah’a şükretse, hepsi hayra tebdil olur yahut hayır 
yazılır, zor olsa da ona sevap yazılır. Allah’tan geldi demek lazım. Bu da bir tecrübedir, iyisi 
de kötüsü de insan için bir tecrübedir.  

Kötü bir şey olunca isyan etmeye gerek yok, bu da bir şeydir. İnsan her gün daha 
fazla öğrenir. İlmin sonu yok yani öğrenmenin sonu yok. İnsan ölene kadar öğrenecek, 
öğrendiklerini de tecrübe olarak aklına getirsin. “Bu böyleydi, bunun bir faydası var.” 
diyecek ve böylece başkalarına da öğretebilir.  

Hayat tecrübedir derler. Allah (c.c.) insanlara bu dünyayı, hayatı imtihan olarak 
vermiş.  

 لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال 
“li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ” (Mülk Suresi – 2) “Hanginiz daha iyi hayır 

işleyeceksiniz diye hayatı imtihan olarak vermişiz.” Her şeyde dediğimiz gibi ders var. 
Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermez. Muhakkak bu derslerden, hallerden ders alıp  



	
	

 

 

 

 

tecrübe edinmek gerekir. Tecrübe de boşa gitmesin. “Daha önce de başımıza geldi.” yahut 
“Bu böyledir, şu şöyledir.” deyince insan mutmain olur, o tecrübeyle pişer, daha 
mükemmel insan olur, Allah’a daha yakın olur.  

Bu dediğimiz şeyler, tecrübeler insanın nefsini terbiye etmesine vesile olur. Yok, bu 
kadar şeyler, haller başına geldi, gene nefsinin peşine gidersen hiçbir faydası olmaz. Bunlar 
dediğimiz gibi, nasıl demiri kızdırıp da vurursun, vurursun, vurursun, en sonunda sağlam 
bir şey, güzel bir şey ortaya çıkar, nefse de öyle tesir eder. Yok, sen hiçbir işe yaramayacak 
şekilde yandın; vururlar, vururlar ama hiçbir işe yaramazsa faydası olmaz.  

Dediğimiz gibi, bu nefsimizi terbiye içindir. Nefsimize hâkim olalım. Nefsine tâbi 
olup da kazanan kimse olmadı. Bu yapılan şeyler nefsimizi terbiye için diye kabul edip de 
aklımıza koyup, nefsimizi terbiye etmemiz lazım. O vakit boşa gitmez. Allah hepimize 
tecrübelerden dersler çıkarmayı nasip etsin ki hayatımız boşa gitmesin. O tecrübelerden de 
ders çıkarınca Allah bize ecir verir, sevap verir.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
13 Ağustos 2017/21 Zilkade 1438 Tarihli Sohbeti 
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