
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÜNAHLARI NORMAL GÖRMEMEK 
 

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’nin istemediği şeyi yapanlar günah işlemiş oluyorlar. Günah 
işleyene de tabi ceza var. Dünyada kabadayılık yapar; “Ben kimseyi dinlemem, kimseyi 
tanımam” deyince, zanneder ki her şeyi istediği gibi yapar. Burası dünyadır, kimse 
karışamaz, edemez zanneder.  

Dünyada da aslında karışılacak şeyler var, her şeyi yapamazsın. Ama bazı şeyleri, 
Allah’ın istemediği şeylere müsamaha yapmışlar ama o da kendilerini bu dünyada kurtarır, 
ahirette kurtarmaz. Tabi insanlar; “Bunlar şöyle yaptı, böyle yaptı…” diye üzülüp kızıyor. 
O da normaldir, yaptığı şeyi elle değiştirebilirse değiştirir. Yok, elle değiştiremedi, ikaz 
eder, lisanla söyler. Lisanla da olmadı, işi ileriye götürmeye gerek yok, kalbinle buğz 
edersin. “Bu yapılan şey doğru değildir, münkerdir, bunu kabul etmiyorum” diye 
kalbinden bunu söyle. Her gördüğün günaha müsamaha gösterme ama dediğimiz gibi, 
bunu düzelteyim derken de daha büyük bir fitneye sebep olma.  

Onların, herkesin hesap vereceği gün var, yer var, onu düşünen kaçınır, günahtan 
kaçar. Yok, düşünmeyen ahirette pişman olacak. “Dönelim, bizi geri götürün, iyilik 
yapalım, bunları yapmayalım.” diye yalvaracaklar ama iş işten geçmiş olur. Dünyada da 
çoğu zaman pişman olan insanlar çok var. Tabi ahiret için de pişman olanlar var ama daha 
fazla pişmanlık; “Bunu yapsaydım bu kadar kazanırdım, bunu etseydim böyle olmazdı, 
biraz sonra gitseydim kaza olmazdı…” diye pişman olan insanlar çok. Ama onlar geçici 
pişmanlıklardır, dünyada olduktan sonra insan düzeltebilir. Esas pişmanlık ahirete gitti mi 
olacak.  

Onun için, günah işleyenler için; “Bu yapılan günaha buğz ediyoruz, bunları 
istemiyoruz, bu kabul edilecek bir şey değil.” demek lazım. Allah’la aralarında hesapları var 
ama dediğimiz mesele onu normal görmemek. Şimdi ahir zamanda olduğumuz için bütün 
günahlar normal görünüyor. Mühim olan, Allah’ın koyduğu haramı haram bilmek, helali 
helal bilmektir. Allah daima haramdan bizi uzak tutsun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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