
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMTİHAN YERİ 
 

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. 
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“inna(A)llâhe ‘alâ kulli sey-in kadîr” (Bakara Suresi - 148) Her şey Allah’ın elindedir, 
Allah istediğini yapar, istediğine verir, istediğine vermez, istediğini yükseltir, istediğini 
alçaltır. Bu hüküm böyledir. Biz buraya, kendi keyfimizle dünyaya gelmiş değiliz. Allah’ın 
iradesiyle, isteğiyle olmuş.  

Burası parti değil, cumhuriyet değil. “Yok, demokrasi var da ne için böyle oldu? Ne 
için benim işlerim gitmiyor?” Ne için diyemezsin. Allah istediğini yapar, istemediği olmaz. 
İstediğin kadar şey yap, burası imtihan yeridir. Dünya imtihan yeridir, onu insan iyicene 
aklına koysun, anlasın, düşünsün, taşınsın, o vakit rahat eder. Öteki türlü, “Ne için, neden?” 
diye bütün hayatı ızdırapla geçer, faydasız olur, imanı zayıf olur. Her şey Allah’tan, 
imtihandır diye sabreden insan Allah’tan lütuf görür, mükâfat alır. Çünkü başka gidecek yer 
yok, başka fırsatın yok, başka çaren yok, başka şansın yok, burası budur.  

İşte onu insanlar anlamıyor, isyan ediyor, başka çareler arıyor. Allah’tan başka çare 
arayan insan devamlı hüsrandadır, hiçbir huzur, güzellik, iyilik bulamaz. Dışarıdan iyi 
gözükse bile içi öyle değil. Onun için, bahusus Müslüman olanlar, dünya işleri, sıhhati 
bakımından, iş bakımından, işlerimiz iyi gitmiyor demesin. Sen kendini Allah’a bırak, O 
istediğini yapar. Sen gayret et, olursa olur. Olmazsa da sevap kazanmış olursun.  

İmanın ahiretten önce dünyada faydası var. İmanlı insanlar rahat olur. İman 
zayıfladıkça huzursuzluk olur. Çünkü bir şeye inanmadığı için zannediyor ki kendi çabasıyla 
kurtaracak, kurtulacak, rahat olacak. İman olmadıktan sonra o olmaz. Allah hepimize hakiki, 
kuvvetli iman versin.   
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha                   Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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