
 

 
 
 
 
 
 

İMANINIZI SAĞLAM TUTUN 
 

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. 

 
 İman nedir? Allah’a iman etmek, Peygamber’e (s.a.v.) iman etmek dediğimiz nedir? 

Gayba iman etmek, görmediğimiz şeylere, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bize söylediği 

şeylere iman etmektir. Bu yüksek bir meziyettir. İman, Allah’ın varlığına iman etmektir. 

Şeytan onu istemez, insan imansız gitsin ister. 

 İnsan imansız gittiği vakit cehenneme gider, başka yolu yok. Şeytan kendinin 

cehenneme gideceğini biliyor. Allah Azze ve Celle’ye demiş ki: “Bütün insanların hepsini 

yoldan çıkarıp, imansız olarak cehenneme göndereceğim.” “İstediğini yap, sana tabi 

olanları al götür.” demiş Allah Azze ve Celle de. Onun için şeytanın yolunda gidenlerin 

sonları hüsrandır, cehennemdir.  

 Ahiret için iman olması lazım. O olmayınca istediğin kadar bu dünyada her şeyi 

yaparım de, yanına kâr kalacak zannetme, ahirette hesabı olacak. Ne derler? “Şok oldu” 

derler ya, öyle olacak.  

İmansız insanlar, ahirete iman etmeyenler bu dünyadan çeşit türlü çıkıyorlar. 

Bazıları imansız oldukları için intihar ediyorlar yahut türlü şekillerde imansız olarak çıkıyor 

bu insanlar, Allah muhafaza. 

 Ahiret olunca, kıyamet günü olunca, “kalkın” denince Allah hepsini diriltir. Allah 

her şeye kadirdir. Seni zaten yoktan var etmiş, artık var olduğun halde seni kaldırmaması 

olmaz. Her şeye kadirdir.  

Kalktıkları vakit şok olacaklar. “Biz ne yaptık?” diyecekler. Pişman olacaklar ama 

pişmanlık fayda etmeyecek. Şeytana tabi olduk, hüsrana uğradık, bunun da artık dönüşü 

yok diyecekler. Esas olan o vakittir.  

Dünyada insan kaybeder, her şeyini kaybedebilir ama imanını kaybetmedikten 

sonra ahirette gene kazanır. En mühim şey imanımızı sağlam tutalım. Bu şeytanlara tabi 

olmayalım. İmanı olmayan insanlara da Allah hidayet versin.  

 



 

 

 

 

 

İnsanlar imansız olunca her türlü kötü huy olur üstlerinde. Birincisi de kıskançlıktır. 

Kendileri imansızken nasıl başkaları imanlı olsun? Hepsini kendileri gibi yapmak istiyorlar. 

Ona dikkat etmek lazım. Öyle insanlardan uzak durmak daha iyidir. Allah onlara hidayet 

versin de inşallah şeytana kapılmazlar. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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