
	
	

 
 
 
 
 
 
 

İMAN BÜYÜK BİR NİMETTİR 
 

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. 

 

Ahirete inanmak imanın şartlarındandır. Ahirete inanan insan zaten hesabını ona 
göre yapar. İman zayıf oldukça insanın günahları da çoğalır. Çünkü hesap vereceğim diye 
bir kaygısı olmaz. Onun için günahları, hataları çok olur. İnsanların haklarına girer, 
mallarına mülklerine musallat olur, insanları dolandırır da kendini “Kazançlıyım, iyi bir şey 
yaptım.” zanneder. Ama kıyamet günü hesabını verecek, hesap geldiği vakit ne kadar 
büyük hata yaptığını anlayacak. 

İman güzel bir şeydir. İman insanlara güzel ahlak öğretir, iyilik öğretir, her türlü 
fayda ondadır. İman olmayınca insanın hiçbir faydası yok. İmanı çoğaldıkça, insanın 
kıymeti çoğalır, imanı azaldıkça hiçbir faydası olmayan bir şeydir. En sonunda da leş olup 
gider. İbretler çok oluyor. Her tarafta insanın ibret alması için binlerce, milyonlarca misal 
var, örnek var ama şeytan insanoğlunu kandırıyor, insanın nefsine ağır geliyor, kolay olan 
kötülük yapmak zannediyor.  

Şimdi burada rahat ama ahirette zor. Burada da rahat değil ama rahat zannederler. 
Ne gibi günahlar varsa, o ona ağırlık oluyor, zulmet oluyor. Onları yapmayan, iyilik yapan 
insana ise ferahlık oluyor, nur oluyor. Onun için iman büyük bir nimettir, ahireti çoluk 
çocuğa devamlı hatırlatmak lazım. Ahiret de imanın şartlarındandır, ona inanmak lazım. 
İnanmayan pişman olacak. Ahirette insanlar onlara “Gördünüz mü? Alın, cezanızı çekin 
şimdi.” diyecekler. Pişman olacaklar ama pişmanlık fayda etmeyecek.  

İman öğretmek herkesin harcı değil. Onu muhakkak ihlâslı insanlardan, ihlâslı 
âlimlerden öğrenmek lazım, birinden birine aktaracak. Üniversitede, orada, burada iman 
öğrenilmez. İman şeytanın düşmanıdır, onunla devamlı savaş halindedir. İnşallah imanımız 
galip gelir, şeytan mağlup olur diyelim. Âmin  
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