
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İNŞALLAH 
 

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. 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim  
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“Velâ tekûlenne lişey-in innî fâ’ilun żâlike ġadâ. İllâ en yeşâa(A)llâh” (Kehf Suresi – 
23,24) “Bir şey yapacaksan, bunu yapacağım demeyin, Allah isterse deyin.” İnşallah demek 
Allah isterse demektir. Her şeye “Ben bunu yapacağım, yarın yapacağım, sonra yapacağım.” 
deyince, bir dakika sonra yaşayacağına garantin mi var? Yok. Yahut o iş nasıl olacak? Bin 
tane mani çıkabilir, yapacağım dersin yapamazsın. Onun için, “Allah isterse yapacağım, 
inşallah yaparız.” de. Öyle deyince o iş Allah’ın izniyle olur, Allah’ı hatırlamış oluyorsunuz, 
bütün şeyler Allah’tandır diyebiliyorsunuz.  

Onu söylemeyince insan kendisi yapıyor zannediyor. Şimdiki insanlar “Yapacağım, 
edeceğim…” filan derler, inşallah demek hiç hatırlarına gelmez. İnşallah diyen kazanır, 
yapabilir, hem dünya işi rast gider hem ahiret işi rast gider. Aynı anda Allah’ın yardımıyla, 
Allah’ın iradesiyle o işler olur, olunca da bereketli olur. Öteki türlü çoğu zaman olmaz, 
olursa da bir faydası olmaz, bereketi olmaz.  

Bu ayet Kehf suresinde geçiyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Yahudiler gelip de 
üç tane soru soracağız demişlerdi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de “Yarın cevap veririm” 
demiş. Bu bize bir talimdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir şeyi yok, hatadan 
masumdur. Yarın deyince, yarın olmuş cevap gelmemiş, daha sonra olmuş cevap gelmemiş, 
taa ki on beş gün sonra yahut bir ay sonra gelmişti cevap. Kehf Suresi’nde üç tanesinin 
cevabı yazıyor. O mesel de yazıyor ki “Yarın bunu söyleyeceğim.” değil, “Allah isterse 
söylerim deyin.” diyor.  

Bir şey söyleyeceğiniz zaman “Yarın bunu yapacağım.” yerine “Allah isterse” deyin, 
“İnşallah* deyin. İnşallah demek Allah’ın iradesiyle, Allah’ın isteğiyle, Allah isterse olur 
demektir. Allah inşallah bize de daima imanla yaşamayı nasip etsin, imanımızı 
kuvvetlendirsin inşallah. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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