
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HATALARDAN DERS ALMAK 
 

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. 

İnsanoğlu hata işler çünkü öğrenecek. İnsan hata yapa yapa öğrenir, hatasında ısrar 
etmedikten sonra bütün yaptığı hatalar ona ders olur. Onun için, bir hata yaptı mı günah 
değil de yanlış birine kandı, biri iş yaptı, beceremedi, ona dünya için üzülmemesi lazım, bu 
ders oldu diye aklında tutması lazım. 

Hata yaptı mı üzülür, ondan sonra aynı hatayı yüz defa, bin defa tekrarlar, o vakit 
bir faydası olmaz. Ama bir defa deneyip de yahut bir iş yapıp da beceremeyince, 
olmayınca, ikinci defa ona yaklaşmasın. “Hata nerededir?” diyebilir, düzeltip devam 
edebilir. “Ben şöyle yaptım, böyle yaptım, böyle oldu… Nedir bu vaziyet? Niçin böyle 
oluyor?” diye bütün vakit hayıflanmak değil de hatadan ders çıkarmak gerekir.  

Bu, dünya içindir; ahiret için de ne kadar hata yapsanız, günah yapsanız, tövbe 
istiğfar edin, tövbenizi kabul ederim diyor Allah Azze ve Celle. Tövbe kapısı daha açıktır. 
Zaten insanoğlunun günahsız günü geçmez, herkes evliya değil. Allah insanları günah 
yapsınlar da tövbe etsinler diye yaratmış. Onun için tövbe istiğfar ettikten sonra günahlar 
düzelir, affolur. Dünya işleri de aynı şekilde, dediğimiz gibi, dünya için üzülmeye gerek 
yok, yapılan hatalardan ders çıkarılır. 

Şimdi üniversitelere gidiyorlar. Çoğu insan hükümetin açtığı üniversitelere 
gidemiyor çünkü fazla çalışmak lazım, milletin çoğu tembel olmuş. Parayla ilim yahut bir 
hüner öğrenmek için özellere gidiyorlar. İşte bu da para verip öğreniyor. Dünyada da hata 
yaptın mı sen de hatanı ödüyorsun, ya parayla ya başka şeyle ödeniyor. Onun için, onlar 
ders olarak aklımızda kalsın ki bir hata yaptın mı “Hata değil de bu dersti, demek bu iyi 
değil, bu kadar zarar etik, ziyan ettik, daha sonra dikkat edelim, bunu yapmayalım.” diye 
düşünmek lazım.  

Yok, hatayı başkasında görürsen hiçbir şeye fayda olmaz, hiçbir işin rast gitmez. 
Her şeyin yolu yordamı var, Allah Azze ve Celle insanları hatalarından öğrensinler diye, 
günahları da affetsin diye yaratmış. Allah merhametlidir, biz, kendimiz kendimize 
zulmediyoruz. Allah bize yardım etsin, hatamızı anlayalım, hatamızdan ders alalım, Allah 
günahlarımızı da affetsin. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
  23 Ocak 2019 /17 Cemaziyelevvel 1440 Tarihli Sohbeti 
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