
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İMANIN GÜZELLİĞİ 
 

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. 

Allah Azze ve Celle iman eden insanlara değişik bir hal vermiş, imansızlara da 
imanlılara da hepsine nimet vermiş ama iman edenler o nimetlerden hem dünyada hem 
ahirette faydalanıyor. Onlardan birisi de işte bu mübarek Ramazan ayıdır. Ramazan ayının 
bir güzelliği var. Sırf burada veyahut Müslüman memleketlerinde değil, nerede Müslüman 
varsa, Ramazan için hazırlanıp, namazını kılıp da orucunu tutan o güzelliği hissediyor. 
Nerede olursa olsun onu hissediyor.  

Bu Allah’ın bir sırrıdır, bunu insanlara vermiş. Allah, imanlı insanlar için dünyada da 
bu güzelliği veriyor. Bu güzelliği almak için ne kadar çabalarlarsa o kadar iyi olur. İmansız 
olanlar bunu bilmiyorlar, o güzel tadı alamıyorlar, alamazlar. Onların yaptıkları şeyler var, 
güya mübarek günleri, kutsal günleri var. Onları ruhaniyet için değil, ticaret için yapıyorlar, 
ibadetten daha fazla oyun, eğlence olarak yapılıyor. Yani Allah’ı hatırlamak için değil, 
kendilerini avutmak için, eğlenmek için, mutlu olmak için yapıyorlar ama mutlu olamıyorlar. 
Ne için? Ruhaniyet mutlu olmayınca yaptıkları şeylerin bir faydası yok. Yaptıkları şeyleri 
vücutları için yapıyorlar, bu yüzden hiçbir faydası yok.  

Ruhaniyet Allah’a yapılan ibadettir, taattir. Onların yaptıkları vücuda mutluluk versin 
diyedir ama o olmuyor, ondan sonra içiyorlar gene bir fayda etmiyor. Her türlü şeylerle 
uğraşıyorlar ama bir faydası yok. Fayda olarak, Allah’a iman etmiş olsalar bu güzelliği 
tadacaklar, huzura kavuşmuş olacaklar. Başka türlü ne dünyada ne ahirette saadete 
ulaşamazlar. 

Bu mübarek ayın her vaktini, her zamanını daha fazla bereketle, daha fazla rahmetle 
yaşıyoruz. Onun için bu, başka aylara benzemez, bunun güzelliği değişiktir. Onun 
güzelliğinden Allah mahrum etmesin, mahrum olanlara da Allah hidayet versin, inşallah 
imanımıza da kuvvet olsun.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
                                                                                                  Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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