
	
	

	
	

	

	

 
 

MÜSLÜMAN ÖLÜMDEN KORKMAZ 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim  

َشیََّدةٍ  ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍج مُّ  أَْینََما تَُكونُوْا یُْدِرككُّ
“Eyne mâ tekûnû yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fî burûcin muşeyyedeh” (Nisa 

Suresi–78) Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Nerede olursanız olun, isterseniz en yüksek 
kulelerde olun, ölüm size muhakkak yetişecektir.”  

Bunu ne için söylüyoruz? Çünkü şimdi ölüm deyince insanlara bir korku geliyor. 
Hatta bazı insanlar var; “Ölüm korkusuyla yaşıyorum, öleceğim diye korkuyorum.” diyor. 
Şikâyete yahut dua istemeye geliyorlar. Hepimiz öleceğiz, ölmeyecek insan yok. Ölümden 
korkmanın bir faydası olmuyor. “Korkunun ecele faydası yok.” der, atasözüdür. 

 Tarikatımızda günde en azından yedi defa “Tefekkür mevt” yani ölümü düşünmek 
lazım. İnsanoğlu bu dünyada yaşadıkça ölmeyeceğim zanneder. Yok, hepimiz öleceğiz. 
Ölümden korkmamak lazım. Ölümden kimin korkması lazım? Hazırlıksız olanın, ahirete 
hazırlıksız olanın korkması lazım. “Sonra yaparım, sonra kılarım, sonra hac ederim.” 
diyen, elinde imkân varken “Sonra zekâtımı veririm.” diyen insan hazırlıksızdır.  

Onların korkması lazım ki hesap vereceğiz. Ama Müslüman insanın ölümden 
korkması yakışmaz. Allah herkese bir ömür vermiş, bir yaş vermiş, nefes vermiş; içeceği 
suyu yazmış, yiyeceği yemek ne kadarsa, rızkı varsa hepsi Allah indinde yazılıdır. Sen 
bunları yemeden, bunları içmeden, bu havayı almadan gitmezsin. Yok, senin ecelin 
gelmişse istediğin kadar kork, gene de gidersin. 

Onun için, Müslümana ölümden korkmak yakışmaz. Müslümanın ölüme hazırlıklı 
olması lazım. Ölüme hazırlıklı dediğimiz; Allah’ın emirlerini yerine getirmiş, hiçbir borcu 
yok, ahirete borcu, eksiği yok. O vakit Müslüman için ölüm korkulacak bir şey değildir,  

 



	
	

 

 

 

 

Allah’ına kavuşacağı andır. Ama insanlar artık Allah’ı unutmuş, ahireti unutmuş, onun için 
korkuyorum diyor. “Bir hâl geldi bana, sabah akşam öleceğim diye korkuyorum.” diyorlar. 

İnsanları acayip bir hale sokmuşlar. Sen Allah’a tevekkül edeceksin. Bu herkesin 
başına gelecek şeydir. Sen istediğin kadar kork, Allah istemedikçe engelleyemezsin. 
Kimsenin sürekli korkuyla yaşamasına gerek yok. Korkacak olan dediğimiz gibi eksiği, 
hatası olan, milletin hakkını yiyen, zulmeden insanlardır, onlar korksun.  

Müslüman her daim hazırlıklı olsun ki ölüm geldiği vakit, “Allah’ın emri hoş geldi, 
başımızın üstüne.” diyeceksin. Emanettir, onu teslim edeceksin. İster teslim et, ister etme, 
o gidecek senden. Allah hepimize hakiki iman versin ki bu korku olmasın. Allah’tan 
korkan insan başka şeyden korkmaz. Ne ölümden korkar ne başka şeyden korkar. Allah 
hepimize iman versin, Allah’tan korkma versin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Ağustos 2017/20 Zilkade 1438 Tarihli Sohbeti 
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