
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMTİHAN DÜNYASI 
 

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 Kur’an-ı Azimüşşan’da diyor: 
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“İ’lemû ennemâ-lhayâtu-ddunyâ le’ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâḣurun 
beynekum ve tekâśurun fî-l-emvâli vel-evlâd” (Hadid Suresi – 20) “Bilin ki dünya hayatı 
ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi 
olma yarışından ibarettir.” “Dünya hayatının çoğu birbiriniz arasında, kendi kendinizi üstün 
görmek, çocuklarla, mallarla iftihar etmekten ibarettir. Onlar hiçbir şey değil, onların da 
imtihanı var. Onlar birden gider, hiçbir şey kalmaz.” diyor.  

Dünyada çoğu insan her şeyi üzüntüsüz, kusursuz istiyor. Çoğu gelir, “İşte bu 
problemimiz var, bu giderse tamam olacak.” der. Bu hayat öyle değil, dünya imtihan yeridir, 
dünya cennet değil. Cennette her şey güllük gülistanlıktır, huzur var, üzüntü yok, dert yok, 
tasa yok, gam yok, kıskançlık yok. Kötü hallerin olmadığı yer cennettir. Cennet dünyada 
değildir, Allah Azze ve Celle dünyada herkese bir imtihan vermiş. Dünyanın en kuvvetli 
adamının bile derdi var, en zengin adamının bile derdi var, en güzel insanın da derdi var, 
her şeyin bir imtihanı var.  

Bir tanesinden kurtuldum deyince, zannetme ki artık her şey yoluna girdi. Onun 
yerine başka bir imtihan gelecek. Onun için, insanın imtihan olduğu şeye sabretmesi lazım. 
O giderse başka bir şey gelecek, gene imtihan olacak. İster küçük olsun, ister büyük olsun, 
muhakkak dünyada yaşadıkça insanın canını sıkacak bir şey olur. Her bakımdan bu böyledir. 
Bazı insanlar zanneder ki sırf kendilerine imtihan olur. Bütün insanlık böyledir. Allah Azze 
ve Celle insanları imtihan için, imtihan olsunlar diye yaratmış. Ondan sonra ahirette karar 
yeri güzel olur veya kötü olur. Allah Azze ve Celle orada bu yaptıklarınızın, çektiklerimizin 
ecrini verir, hesabını verir. Çektiğimiz en ufak bir şey bile mümin için fayda olur.  

 



 
 

 

 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Allah’a iman edenler için; “Bir iğne bile batsa onun 
ecrini ahirette alacak, boşa gitmez.” diyor. Ama kâfirler, inanmayan insanlar boşu boşuna 
eziyet çeker, ahirette daha da fazla eziyeti olacak. Onun için, sabretmek lazım, sabrın sonu 
selamettir, ecri hesapsızdır. Sabredenlere ne kadar ecir vereceğini Allah bilir. Onun için 
Allah yardımcımız olsun, Allah bize kuvvet versin inşallah. Allah imanımıza da kuvvet versin 
ki iman kuvveti olduktan sonra hepsi kolaydıra.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 24 Ekim 2020/07 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


