
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HER ŞEYİN HESABI 
 

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 Kur’an’ı Azimüşşan’da: Bismillâhirrahmânirrahim 
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 “kullu-mri-in bimâ kesebe rahîn” (Tûr Suresi - 21) “Herkes kazancına bağlıdır.” 
“Herkes kazandığı, yaptığı işlerden muhasebe olacak.” İnsanlar itiraz etmesin diye Allah 
indinde her şey yazılıdır. Yaptığımız en ufak bir şey bile yazılıdır. Biz bazı şeyleri unuturuz, 
Allah Azze ve Celle unutmaz. Hepsinin kaydı var, kuydu var, herkes hesap verecek. Yaptığın 
iyiyse sonu iyi olacak, kötüyse onun cezasını çekecek. 

En mühim şey Allah’a inanmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadis-i Şeriflerde 
de buyurur, iyi kötü şeyler yapılabilir ama mühim olan şey “Lâ İlâhe İllallah” demektir. Allah’a 
şerik koşmak en kötü şeydir. Ondan daha kötüsü yok çünkü sonu ebedi cehennemdir. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hadiste de buyuruyor; zina yapsa da hırsızlık yapsa da kötülük 
yapsa da “Lâ İlâhe İllallah” dedi mi cezasını çektikten sonra cennete girer. Ama inat ederse, 
inat şeytanın istediği şeydir, şeytan insanlar cehenneme girsin diye uğraşır. Ondan dolayı 
kurtuluş yoktur.  

Ama öteki, yaptığı iyiliklerin, kötülüklerin hesabını verecek, iman olduktan sonra, 
Allah’a inanan, şerik koşmayan olduktan sonra sonunda cennette olur inşallah. Onun için o 
mühim şeydir. Ancak daha mühimi de yaptığımız şeylere dikkat etmektir. Kötülük yapınca, 
bizi kimse görmedi demeyin. Yaparsan gene tövbe istiğfar et, insanlara bir şey yapmışsan 
onlardan helallik iste yahut onun karşılığını dünyada ver ki ahirette sorumlu olmayasın, 
ahirette temiz çıkasın.  

Ahirete yüklerle, günahlarla çıkmak en zor şeydir, en kötü şeydir. Ahirete tertemiz 
çıkmak insanın kazancıdır. Dünyada başka ne kazanırsan; milleti, onu bunu çarptım, bu 
kadar şey yaptım diye sevinme, dikkat et de hak hukuk yeme! İnsan günah işler ama tövbe 
istiğfar edelim inşallah. Allah affetsin. Allah affedicidir, Allah Azze ve Celle merhametlilerin 
en merhametlisidir. Kul af dileyince Allah affeder ama dilemezse o vakit cezasını kendi 
çeker. Allah muhafaza etsin, Allah bizi günahlardan sakındırsın inşallah.  



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 23 Eylül 2020/06 Safer 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


