
İMAN 

 
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. 
 

“Accilû bi’s salâti gablel fevt ve accilû bi’t tevbeti gablel mevt.” güzel bir sözdür. 

(Osmanlı’dan kalan camilerin bazılarında bu güzel söz yazar.) Namazda acele edin ki vakit 

çıkmasın ve ölüm gelmeden tövbe edin manasına gelir. Yani her an ölüm gelebilir. 

Namazın da vakti hemen çıkar.  

Namazın vaktine dikkat edin, hafife almayın namazı. Daha sonra kazaya kalan 

namaz, vaktinde kılınan namazın derecesine, sevabına yetişemez. O gene de bir derece 

iyidir çünkü kazası oluyor. Ama tövbe etmeden gitmek, Allah muhafaza. O telafisi 

olmayan bir şeydir. 

Onun için namaza dikkat edin ki devamlı tövbede olasınız. Allah’ın 
merhametine nail olasınız. Dünya çabuk geçer, vakit çabuk geçen bir şeydir. İnsan onu 
biliyor ama gene de gaflette oluyor. “Bütün insanlar gaflettedir ancak ölünce 
uyanırlar.” diyor Hazreti Ali.  

Peygamber Efendimiz de bahsetmiştir: “Öldüğü vakit insan pişman olacak. İyiler 
de pişman olacak, kötüler de pişman olacak. İyiler, “Keşke hiç vakit kaybetmeden Allah’ın 
bu güzel yollarında daha fazla hayır hasenat yapsaydık. O zaman daha kazançlı çıkardık.” 
diye pişman olacaklar. Kötüler de “Keşke isyan etmeseydik, günah işlemeseydik, masiyeti 
terk edip tövbe etseydik.” diyecekler.” Bu olacaktır. Allah vaat etmiş, olacaktır.  

İnsanlar üç beş tane akılsız adamın lafına uyuyorlar. Allah’ın, Peygamber 
Efendimiz’in vaat ettiği şeyleri kabul etmiyorlar. İşte ondan pişman olacaklar. Allah tövbe 
kapısını açmış, tövbe etsinler. Allah’a dönsünler. Çünkü insanın lafına güven olmaz. Hele 
böyle ne idüğü belirsiz insanların laflarına hiç inanmayın.  

Kur’an’da da diyor: “Bir fasık, fasık dediği günah işleyen bir insan size bir haber 
getirdiyse onu dikkatle inceleyin ve bakın ki ondan sonra başka insanların zararına sebep 
olmayın.” Ondan sonra kendinden başka seni gören de senin gibi yapmaya uğraşıyor, 
zarara giriyor. Sonra ikiniz de ebedi hüsrana uğruyorsunuz.  

Allah’ın dediğine uyun. Allah’ın vaadi, sözleri insanlarınki gibi değildir. İnsanlar 
sözlerini tutabilir veya tutmayabilir. Allah’ın öyle bir sıfatı yok. Ama bir insanın karşısına 



otur, bin tane tilki vardır kafasında. Onun için Allah’ın dediğine uyun, Allah’a inanın, iman 
edin. Allah hepimize o imanı versin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  
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