
 
 

 

 

 

 

 
İMAN MÜCEVHERİ 

 
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 buyuruyor ki: Bismillâhirrahmânirrahim;  
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“femen şâe felyu/min vemen şâe felyekfur innâ a’tednâ lizzâlimîne nâran ehâta 
bihim surâdikuhâ” (Kehf Suresi – 29) “Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz 
zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre 
kuşatmıştır.” Dünya, millet, insanlar, şimdi hürriyet diyor, hürriyet istiyor, hürriyet diye diye 
en sonunda hürriyetin sonu milleti küfre götürdü. Allah hürriyet vermiş, isteyen iman etsin, 
istemeyen etmesin demiş, herkes hürdür. İnsanlar hürriyet istiyorsa, iman etmek isteyen 
etsin diyor Allah Azze ve Celle, etmek istemeyen de etmesin.  

İman etmeyenler zalimdir. Kime zulmediyorlar? İlk başta kendilerine zulmediyorlar. 
Ne için? Ateş etraflarını sarmış diyor. Hem dünyada manevi ateş sarmış kendilerini, ahirette 
de cehennem ateşi saracak. Herkes hürdür. Şimdi şeytanlar bu insanları hürriyet deyip 
imansızlığa sevk ediyor, imanlarını alıyor, insanları imansız bırakıyor. Onun da sonu 
cehennemdir. Dünyadaki manevi ateş de normal ateşten daha beter olur.  

 
Bir marifet zannediyorlar, dinsizliği, imansızlığı marifet zannedip böbürleniyorlar. 

Zannediyorlar ki hesap sorulmayacak, edilmeyecek. Nasıl derler? Şok oldu derler ya. Bazı 
insanın ansızın hiç ummadığı bir şey olup da karşısına çıkınca şok olduk derler. İmanını zayi 
eden insan sonsuza kadar şok olacak. İki kuruşluk dünya için, bazıları hiçbir şey için yani 
dünya için de değil sırf kibir olsun diye, hava olsun diye “Ben de inanmıyorum” diyor. Sen 
kimsin ya? Sen toz bile değilsin. Sen kendi kendine zulmediyorsun, başkasına değil, başkası 
imanlıysa kurtulmuştur. Yok, o da senin gibiyse milyonunuz, milyarınız, trilyonunuz olsa ne 
işe yararsınız? Allah’ın azameti karşısında bir zerre kadar bile değilsiniz. Kafa tutup, “Biz 
şuyuz, biz buyuz…” diye şey yapıyorsunuz ama dediğimiz gibi ebediyete kadar şok 
olacaklar. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Çünkü Müslüman, Allah’a inanan insanlar oluyor, her haltı yapabiliyor, onun cezasını 

çeker, sonra cehennemden çıkar. Ama bin sene sonra mı, beş bin sene sonra mı, elli bin 
sene sonra mı, beş milyon sene sonra mı Allah bilir. Allah’a, Peygamber (s.a.v.)’e imanı olan; 
“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu, La ilahe 
illallah Muhemmedun Resulullah” diyen insan sonunda kurtulur. Ama bu yeni ahmaklar, 
inanmıyoruz diyenler ilelebet helak olmuşlardır.  

Bu iman yolu kolay değil, dikkat etmek lazım. İman çok kıymetli bir şeydir, en 
kıymetli mücevherdir, bizi kurtaracak olan mücevherdir, onu harcamayın ey gençler! Daha 
yaşlılar, şeytana inanıp da bu mücevheri çöpe atmayın! Bu bildiğiniz mücevherlerden değil. 
Mücevher sizi ilelebet kurtaracak olan şeydir. Şimdi yanlışlıkla adam pırlantayı bilmeden cam 
sanıp çöpe atsa ne kadar hayıflanır, ne kadar canı yanar, ne kadar üzülür, ağlar, hayatı 
boyunca unutamaz. O iman mücevheri de ondan milyar milyar defa daha kıymetlidir. 
Maalesef ahir zaman olduğu için şeytan çoğu insanı kandırıyor; “Elindeki yaramaz, bunu 
atın! Bunu çöpe atın, bu hiçbir işe yaramaz! Sakın bunu taşımayın, size bunun faydası yok, 
boşuna size ağırlık olmasın, taşımayın, bunu atın.” diyor. 

Hâlbuki hiçbir şey yapma, her haltı yap, ondan vazgeçme, sonun gene kurtuluştur. 
Gene cehennemde olursun ama sonunda gene kurtuluş var. Öteki türlü, imanını yitiren, o 
mücevheri yitiren ebedi cehennemde olur. O da şeytanın istediği şeydir. Allah’ın istediği ise 
insanlara merhamettir. Allah herkese imtihan vermiş, Allah kimseye zulmetmez, isteyen 
kurtulur, istemeyen kurtulmaz.  
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“femen şâe felyu/min vemen şâe felyekfur” (Kehf Suresi - 29) “Öyle ise dileyen iman 
etsin, dileyen inkâr etsin.” Ayet-i Kerime açıkça söylüyor. “Allah istedi de biz bu yolda 
Allah’ı inkâr ettik, Allah’a karşı geldik.” diyenler yalancıdır. Allah vermiş, onun hikmetini 
kendisinden başkası bilmez ama oradaki açıklaması, insan isterse doğru yolda olur, isterse 
küfürde olur.  

Küfürde olanlar hem dünyada cehennemdedirler hem ahirette cehennemdedirler. 
İman edenler de cennettedir, serin ve güzel bir hayatları olur. İnsanın her istediği, aklına 
gelmediği güzellikler cennettedir. Şimdiki bu dört köşe kafalılar “Nedir cennet?” diyor. 
“Cennette olacak bir şey yok, bıkarız.” diyorlar. Bıkmak yok, cennete girerken Havz-ı 
Kevser’e gidiyorsun, Havz-ı Kevser’den içenin içindeki kıskançlık gider, nefret gider, korku 
gider, sıkıntı gider, bıkkınlık gider. Ne kadar kötü şey varsa, bu şimdiki insanların stres dediği  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
şeyler varsa cennette öyle hiçbir şey yok. Sıkıldım, bıktım aynı şeylerden diye bir şey yoktur. 
Hiçbir şey aynı değildir. Zaten aynı diye bir şey yoktur. Bir meyvenin bile her ısırışı daha 
güzeldir. İnsanın dünyada yediği meyve ilk başta kendisine daha güzel gelir çünkü açtır. 
Orada her şey daha da güzel, daha da iyi olur. 

 
 Cenneti Allah Azze ve Celle zaten izah etmiş. Akla hayale gelmeyen şeylerdir orası, 

dünyayla mukayese olmaz. Dünya imtihan yeridir, dünya cennet değildir. Bazıları yaptıkları 
şeylere yalancı cennet derler, büsbütün yalancı bir şeydir. Yalancı cennet yalandır, sonu var, 
biter, cennet Allah’ın izniyle bitmez. Onun için Allah Azze ve Celle seçenekleri vermiş. İki 
seçenek var, ya iman edersin ya iman etmezsin. Maalesef iman edenler daima azınlıktadır, 
imansızlar çokturlar. Cennette de yer bol, herkes iman etse bile gene yer fazla olur diyor 
Allah Azze ve Celle. Allah hepimizi cennet ehlinden etsin, imanımızı korusun, bu yolda 
sabit kılsın çünkü Allah muhafaza, şaşırıp kalıyorsun. İmanlı çok insanlar oluyor, adam 
sapıttı diyorlar. Allah Allah, Subhanallah, La havle vela kuvvete illa billah. 
 

Allah bizi sabit kılsın, şeytana uydurmasın. Tehlikeli bir zamandayız, zemin kaygan. 
İmanlılara kaygan bir zemindir, imansızlara değil. İmansız, ne kadar imansızsa sapıttığı yola 
daha fazla tutunur. Hak yolda olanlar tehlikededir. Onların dikkat etmesi lazım, 
imtihandırlar. Her türlü imtihan gelebilir, her türlü şeye dikkat etmek lazım ki yoldan 
ayrılmayasınız inşallah. Allah hepimizi sabitkadem kılsın, imanımızı kuvvetlendirsin, cennet 
ehlinden olalım inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha     

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Aralık 2019 /15 Rebiülahir 1441 Tarihli Sohbeti  

Akbaba Dergâhı  


