
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMTİHAN YERİ 
 

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. 

 Hayat insanlara devamlı imtihan olarak geçiyor. İmanlı olsun, imansız olsun, 
Müslüman olsun, kâfir olsun, dünya hepsine imtihan yeridir. Bazen iyi oluyor, bazen kötü 
oluyor. İmanlı olan için, iyi olsa da kötü olsa da sonunda kazançlıdır. Yok, imansız olunca 
çektikleri hiçbir işe yaramaz. Bismillahirrahmanirrahim, ayettir bu: 
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 “Islevha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum, innema tuczevne ma kuntum 
ta'melun.” (Tur Suresi – 16) “Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. 
Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.” “İster sabretsin, ister etmesin, bu 
size cezadır, çekeceksiniz.” İmanlı olan insana bir bela geldi, sabretti, Allah indinde onun 
ecri büyüktür. Sabret, sabredince oluyor, sabretmezse onun ecri o kadar olmuyor. 

نِا
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 “İnnemâ yuveffâ-ssâbirûne ecrahum biġayri hisâb” (Zümer Suresi – 10) 
“Sabredenler hesapsız sevap kazanacak” diyor, Allah Azze ve Celle’nin vaadidir.  

İman büyük bir nimettir. Şimdi imanlara musallat olmuşlar, çoluk çocuk arasında; 
“Ben dinsizim” deme modası çıkmış. Allah muhafaza etsin. Gençler bir yaştan bir yaşa 
geçince onları kandırmak kolaydır ama Allah inşallah Ümmet-i Muhammediye’yi, 
Müslüman evlatlarını, kızlarını, erkeklerini muhafaza etsin. Şeytanın en çok musallat 
olduğu onlardır. İşte onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, zannediyorlar ki bir marifet 
yapıyorlar. Hâlbuki kendi kendilerine kötülük yapıyorlar, ondan sonra cezasını kendileri 
çekecekler, çektikleri boşa gidecek.  

Yani her gün bir imtihan var, her gün herkese, büyüğüne, küçüğüne bir imtihan 
var. Allah hayırlısını versin. Allah bizi imtihan etmesin, bizi imanımızla imtihan etmesin, 
Allah kuvvet versin, sıhhat afiyet olsun, imanımıza kuvvet versin.  



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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