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İMAN ETMEK 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Peygamber Efendimiz(s.a.v.) İslam’ı dünyanın her tarafına yaymış. Bazı insanlar 

zanneder ki bazı kimselerin bu dinden haberi yok. Allah herkese bildirmiş, hak yolu 
göstermiş. Ormanların içinde olanlar müstesna tabi.  

Ama bu dünyada yaşayan başka ne kadar insan varsa, hepsi bu dine tabi olmakla 
mükelleftir. Ona tabi olmazlarsa ahirette hesabı sorulacak. İslam dininde olmayan 
insanların hesapları çok kötü olacak. Onlardan helal haram sorulacak değil. En büyük 
günah Allah’a şirk koşmak ve İslam’ı kabul etmemek. Küfürden sonra günah yoktur.  

Normal Müslüman için, dini kabul eden için, içki içtiyse ondan sorulacak. Hırsızlık 
yaptı, ondan sorulacak. Hesabını verecek ahirette. Zulüm etti, ondan sorulacak. Her 
şeyden sorulacak. Ama Müslüman olmayan bunların hiç birinden sorulmayacak. Daha 
büyük günah var. Küfür en büyük günahtır. Ondan sonra daha büyük günah yok.  

Sen adamı dövmüşsün, dövmüşsün, en sonunda da öldürmüşsün. Dövdün diye 
sana mahkemede hesap mı soracaklar? Yok. En büyük günahı yapmışsın, adamı 
öldürmüşsün. Artık şu kadar darp ettim, şu kadar vurdum diye bir hesap yok. Sen adamı 
öldürdün. Ya müebbet yersin ya idam ederler. Ahirette de öyledir. Müslüman biri için 
adam dövdün, öldürmedin… onun hesabını sorarlar. Ceza yersin, sonra kurtulursun. Ama 
doğrudan iman etmemek başka. Allah’ın Resulü’ne iman etmedin, Allah’ın dinine iman 
etmedin; ondan sorulacaksın, başka şeyden sorulmayacaksın artık. 

Kim olursan ol, milliyetinden sorulmayacaksın. Türk ol, Arap ol fark etmez. Allah’a 
iman etmedikten sonra, küfürdeysen, küfür muamelesi ederler. Bazı insanlar kabadayılık 
yapıyor, dikkat etsinler. Allah’a inanmayız diyor. Allah’ın dinine inanmayanlar var, dinden 
çıkanlar var. Onlar sorulacak. En büyük günahı işlediler, ahirette artık pişmanlık fayda 
etmez. Dünyada pişman olup da tövbe edip yola gelseler Allah kabul eder. Tövbeyi Allah 
kabul eder. Ama isyanla, küfürle devam edenler; Allah’ın ayetleriyle, dinle alay edenler 
pişman olacak. Pişman olmak ise fayda etmeyecek.  

 
“Şeytanın peşine düşmeyin.” diyor Allah Azze ve Celle. 
 

َّبِعُواْ ُخُطَواِت الشَّْيَطانِ   َوالَ تَت
 

“Ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân” (BAKARA Suresi-168) 
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Şeytanın izinden gitmeyin. Şeytan sizi kötü yere götürür, sizi helak eder. Ölmek 
kolaydır, ama ahirette ölüm yok. Şeytana tabi olanlar ebedi olarak azaptadır.  

Onun için, dünyadayken iyi düşün, taşın, hesabını yap, fevri davranma. Hayat 
bazen uzun, bazen kısa oluyor. Sonra tövbe ederim, sonra düşünürüm deme. Öyle bir şey 
yok, hemen düşün. Çünkü düşünmek ibadettir. Doğru yola gelirsen Allah affeder, 
kurtulursun. Allah hepimizi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden kurtarsın inşallah.  

Bi Hürmetil Fatiha 
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