
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMAN KUVVETİ 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize güzel bir örnektir. O’nun yolundan gitmek bize 
farzdır, vaciptir. En sevdiğimiz insan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. “Beni annesinden, 
babasından, kendisinden fazla sevmezse kimse iman etmez yani imanı tam olmaz, o hakiki 
mümin değildir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Mümin olmak; Allah’a kul olmak, Allah’ın sevdiği insan olmak demektir, Allah’ın 
velisi olmak demektir. Veli demek, Allah’ın dostu demektir, dostu da imanı tam olan 
insandır. İmanı tam olan insan da Peygamber (s.a.v.)’i en çok sevmedikten sonra sayılmaz. 
Onun için, şimdi insanların imanları zayıflasın diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
sevgisini kötü gösteriyorlar. Bunu en çok yapanlar da kendilerini âlim sayan insanlar. 

İyi insanlarla olmuyorlar, İslam’a, Müslümanlara zarar veren kötü insanlarla 
oluyorlar, İslam’ı beğenmiyorlar. “İslam eski oldu artık, onu yenileyeceğiz, reform 
yapacağız.” diyorlar. Bunların hepsi Allah’ın düşmanı, Peygamber (s.a.v)’in düşmanıdır. 
Maalesef bu üniversiteler, imam hatip denen okullar güya İslam’a hizmet olarak açılmış 
ama İslam’ı yıkmak için çalışıyorlar. Orada biliyorlar ki insanlar saf olarak oraya geliyor. 
Bütün okuyanlar Allah için gelmişler, İslam’a hizmet için gelmişler. Onları orada toplu 
olarak yakalıyorlar, ne kadar yaramaz, kötü fikirler varsa bu çocuklara aşılamaya 
çalışıyorlar. 

Allah’a şükür çoğu kurtuluyor ama az olan gene yakalanıyor, hem kendine zarar 
olmuş oluyor hem başkasına zarar olmuş oluyor. Dediğimiz gibi, iman en mühim şeydir. 
Hepsinden mühim, ilimden de mühim, işten de mühim, her şeyden mühim şey imanımızın 
kuvvetli olmasıdır. Onun da dediğimiz gibi tek bir yolu vardır, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’e sevgimiz, hürmetimiz, O’nu her şeyden çok sevmemizdir. Allah o sevgiyi bizim 
için çoğaltsın, imanımız da çoğalsın inşallah.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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