
	
	

 
 
 
 
 
 
 

AKILLI İNSAN HATASINDAN DERS ALIR 
 

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. 

 

Akıllı insan hatasından ders alan insandır. Allah Azze ve Celle sizi yaratıp;  

 لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال 
 

“li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ” (Mülk Suresi-2) “Bu dünya imtihan 
dünyasıdır. Hanginiz daha iyi amel yapacak diye, onun için sizi yarattık.” diyor. Herkes 
hata yapar ama çoğu insan hatasından ders almaz. Hasret yani pişmanlık duyarlar. “Keşke 
yapsaydım, keşke yapmasaydım.” filan diye pişmanlık duyar, sonra gidip gene aynı hatayı 
yapar. Çünkü bunu ders olarak almaz, kendini kabahatli görmez.  

Hâlbuki akıllı insan bir hatayla öğrenir. İnsan kendisi tecrübe edip de “Hata yaptık, 
bunu ikinci defa yapmamam lazım.” diye düşünerek ikinci defa aynı hatayı yapmaz. Ama 
akılsız olan, “Bak ne oldu, şansımıza bak!” der ve gidip gene aynı hatayı yapar. 
Akılsızlıktan dolayıdır bu. 

Allah Azze ve Celle herkese, her şeye bir akıl vermiş. Sineğin aklı beş saniyelikmiş 
yani düşüneceği şey beş saniye. Vurursun, buradan kovarsın, kaçmaz, gene gelip karşında 
durur. Beş saniye geçmiş olur, unutmuş olur. Gene aynı hatayı yapar, en sonunda ya ezilip 
gider yahut artık insanlara eziyet olur. Bu da akılsızlığın bir misalidir. Allah Azze ve Celle 
her şeyi yaratmış ki insanlar görsünler, öğrensinler. Onun için, bir hata yaptık diye, o hata 
için bütün vakit kendi kendine eziyet vermeye gerek yok. Bu bize bir derstir.  

Adamın biri geldi, çoğu zaman gelirler bize, işte konuştular: “Adama para verdik 
gitti. Ne yapalım şimdi, gelir mi?” “Yok, gelmez.” dedik, onun üstüne bir bardak su iç. O 
paranın da boşuna gitmemesi için onu bir ders olarak al. Nasıl şimdi kurslar var, para verip 
de öğreniyor insan, o da işte hayatın bir tecrübesidir. Adam sana ders vermek için, onun 
karşılığında parayı aldı, kaçtı.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Pişman olma, ikinci defa yapmayayım diye aklında kalsın. Ders öyle olur. Onun için 
her şeyden bir ders çıkarmak lazım. En sonunda kazançlı sen çıkarsın, boşu boşuna 
pişman olmazsın. Allah yardım etsin. Allah’ın gösterdiği yol güzeldir. Ona tabi olan dünya 
için üzülmez. Gene akıllı olur, bu yapılan şeyler daha da faydalı olur inşallah.  

 Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha      
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 

09 Ekim 2017/19 Muharrem 1439 Tarihli Sohbeti 
Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


