
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TECRÜBEYİ TECRÜBE ETMEK 
 

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. 

Hayat tecrübedir derler. Tecrübe edilecek şeyler var, edilmeyecek şeyler var. İnsan 
tecrübeden ders alır ama daha önce tecrübe edilmiş şeyi yeniden tecrübe etmek biraz 
akılsızların işidir. Tecrübe edilen, denenen şeyi yeniden denemeye kalksa yani bilerek “Bu 
tecrübe edilmiş ama ben bunu gene yapacağım.” diyende akıldan noksanlık var demektir. 

Onun için bazı şeyler var ki tecrübe etmeye gerek yok. Ateş yakar diyor, onu tecrübe 
etmeye gerek yok, denemeye gerek yok, bellidir. İyi belli, kötü belli. Bazen şüpheli şeyler 
olur, insanoğlu onları deneyebilir ama lüzumsuz şeylerle uğraşmaya gerek yok. Bir hayli 
okullar var, üniversiteler var, liseler var, hepsi öğretiyor ama insanoğlu hiç anlamıyor, ders 
almıyor, yeniden yapacağım diyor. “Babam, atam, atalarımız anlamıyordu, ben şimdi yeni 
sistem yapacağım, daha iyi yapacağım.” diyorlar. Onu yapmaya kalkıyor ama daha kötü 
oluyor, daha beter oluyor.  

Bizim millet Allah’a inanan millettir, atasına, babasına saygı duyan insanlardır, dinine 
bağlıdır, başka şey yapmasına lüzum yok. Onunla yükseldi, onunla yüceldi ama şeytan 
insanoğlunu kandırıyor. “Sen daha iyisini yaparsın.” diye deniyor, birkaç sene şey yapıyor, 
sonra çoğu insan gene aslına dönüyor ama vakit kaybetmiş oluyor, epeyce hatalara girmiş 
oluyor. Onun için, bizim yolumuz güzeldir, denemeye gerek yok, atalarımızın yolundan, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e kadar giden yoldan devam etmemiz lazım, başka yollara 
gerek yok. Onun dışında olanların hepsi şeytanın yoludur. “Ben daha iyi Müslümanlık 
yaparım. Yok, bu atalarımın yolunu değil, başka yolu deneyeyim.” derken, boş boş işlere 
giriyor. Sonra kurtulan kurtuluyor, kendini kurtaramayan da hem dünya hem ahiret zararına 
uğruyor.  

Bu ümmet yüz binlerce âlim yetiştirdi, yüz binlerce komutan geldi. İyi olanlar bellidir, 
iyi olmayanlar da kıyamete kadar lanetleniyor. Yaptıkları kötülükten dolayı millet zarar 
görmüş, fayda bulmamış. Allah doğru yoldan ayırmasın, iyi insanlarla beraber olalım, iyilere 
yardım edelim inşallah. İyilerle beraber olalım inşallah, Allah daim iyileri çoğaltsın.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha               Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin      
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