
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMAN ETMEK 
 

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. 
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“harîsun ‘aleykum bilmu/minîne raûfun rahîm(un)” (Tevbe Suresi – 128) “Size 
düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.” Allah Azze ve Celle; 
“(Hz) Peygamber (s.a.v.) müminlere merhametli, rafetlidir.” diyor. Mümin olanlara bu hayır 
oluyor. İnsan bazen zorluk çekiyor. İman etmek için “Nasıl olacak?” diye soruyorlar. 
Allah’ın emirlerini yapacaksın, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetlerini yapacaksın, o 
zaman mümin sınıfına girersin. Mümin sınıfı, Müslümandan daha yüksektir. Çünkü Allah 
Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da; “Arap bedeviler iman ettik dediler ama iman 
etmediler, Müslüman oldular, İslam oldular, iman daha kalplerine girmedi.” diyor.  

İman mertebesi yüksektir, her şeye iman etmek lazım. Hazreti Ebu Bekir (r.a.) 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e birinci günden iman etti. Hemen İslam’ı tebliğ ettiği vakit 
Kabe’de “Sana bir şey söyleyeceğim.” dedi. “Nedir?” “Allah’tan başka ilah yok, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) de O’nun kulu ve elçisidir.” diye hemen dille iman etti. Başta kalpteydi, 
ondan sonra lisana geldi. “Nasıl iman edeceğiz?” diye soruyorlar, iman etmek, Allah’ın 
emirlerini yerine getireceksiniz, ondan sonra iman kalbine girer. 

Yok, ona buna bakıp da “O ne söylüyor? Bu ne söylüyor?” dersen, Allah isterse 
ancak Müslüman olarak geçinip gidersin. Allah istemezse onu da kaybedebilir, Allah 
muhafaza. Onun için, iman sahibi olmak için uğraşmak lazım. O da dediğimiz gibi, 
ibadetlere dikkat edip, hakiki mürşide bağlı olmakla olur. Mürşidin dediklerini de dinlemek 
lazım. Bazıları mürşide bağlanıyorlar, sonra kendi kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar. 
Ondan sonra bir de “Ne için böyle oldu?” diye soruyorlar. Sormaya gerek yok, sen ibadete 
devam ettin mi, doğru ibadet ettin mi? Onu sormaya gerek yok, Allah’ın takdiridir, dua 
edeceksin, Allah daha hayırlı işler versin, hayırlı yaşam versin diye dua edeceksin.  

“Ben böyle yaptım ama ne için Allah kabul etmedi?” diye çok insan böyle lüzumsuz 
düşüncelere, lüzumsuz laflara düşüyor. Onu sen Allah’a soramazsın! Allah istediğini yapar. 
“Ne için?” diye hiç sorma! Başka işler için sorabilirsin; “Devlet ne için bunu yapmıyor?  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Muhtar ne için bunu yapmıyor? Belediye ne için bunu yapmıyor?” diyebilirsin ama Allah 
Azze ve Celle’ye haşa! Allah onların hiçbiri gibi değildir. Edebinle Allah’la ol çünkü Allah 
muhafaza etsin, kazandıklarını da kaybedersin. Onun için, Allah bize kuvvetli iman versin. 
O’na dua ediyoruz, O’nun bir lütfudur, bizi mümin kulları arasına koysun inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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