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ALLAH’A İMAN 

 

Aziz Müminler! 

Allah’a iman, İslam’la şereflenmenin ilk şartıdır. 

Allah’a İman, tevhide sımsıkı sarılmaktır. Allah’a 

İman, Rabbimizin rızasına ve ebedi kurtuluşa 

erebilmenin temel esasıdır.1  İhlâs suresinde Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “[Ey Peygamber!] De ki: 

[Bana gerçek mahiyeti, soyu hakkında sorular 

sorduğunuz rabbim var ya] işte O Allah'tır, tektir. 

Allah her vasfıyla mükemmel, her türlü ihtiyaçtan 

münezzehtir. O ne doğurmuş, ne de doğmuştur. 

O'nun hiçbir dengi, eşi, benzeri yoktur.”2  

Okuduğum hadis-i şerifte ise Rasûl-i Ekrem (s.a.s) 

şöyle buyuruyor: “Kim kalbinden tasdik ederek 

Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in 

Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet ederse Allah ona 

cehennemi haram kılar.”3  

 

Muhterem Müslümanlar! 

Allah’a İman, Allah’ın varlığına ve birliğine, eşi, 

benzeri ve ortağı olmadığına O’nun peygamberlerine, 

meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderin 

Allah’tan olduğuna gönülden inanmaktır. Allah’a 

İman, kalbin Allah’a sadakat ve teslimiyetidir. Bu 

sadakat ve teslimiyetin düşüncemizde, özümüzde, 

sözümüzde, davranışlarımızda, hâsılı hayatımızın 

bütün kesitlerinde tezahür etmesidir. Bu itibarla iman, 

sadece bir gönül tasdiki ve dil ikrarı değildir; aynı 

zamanda bir eylemdir. Mümin olmanın olmazsa olmaz 

ilk şartıdır. Allah’a iman, O’nun rahmetine ve dosdoğru 

yolda olmaya da vesiledir. Bir ayette şöyle 

buyrulmaktadır: “Allah’a iman edip O’na 

tutunanlara gelince, onları kendinden olan bir 

rahmete, lütuf ve ihsana dahil edecek ve (sonunda 

Allah’a ulaşacakları) dosdoğru yola hidayet 

edecektir.”4  

 

Değerli Müslümanlar! 

Rabbimiz, samimiyetle kendisine iman eden 

kullarından razı olur. İmanında samimi olmak, 

gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlâka uygun 

yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah Teâlâ’ya 

olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını ibadetleri 

kadar, temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir. 

Mümin, imanının bir gereği olarak Allah ve Resûlü’nün 

emir ve yasaklarına riayet eder. O bilir ki, imanı diri 

tutan, salih amel ve güzel ahlaktır. Böyle bir iman aynı 

zamanda Allah yolunda mücadele etmeyi de 

 
1 Tâhâ, 20/75.   
2 İhlâs, 112/1-4. 
3 Buhârî, İlim, 49. 

gerektirdiği gibi ebedi azaptan kurtaran en kârlı 

ticarettir. Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman 

edenler! Sizi can yakıcı azaptan kurtaracak ticareti 

size göstereyim mi? Allah’a ve Resûlü’ne iman 

edersiniz, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda 

çalışırsınız. Şayet bilirseniz bu sizin için en hayırlı 

olandır.”5  

Rahmet Peygamberi tarafından “elinden ve dilinden 

emin olunan kişi” şeklinde tarif edilen mümin, her daim 

istikamet üzere olur, emanete asla ihanet etmez. Elini 

haram yollarda kullanmaz, hiçbir canlıya zarar 

veremez, zulmedemez. Kin, nefret ve düşmanlıkla 

gönlünü harap etmez. Hiçbir dünyevi çıkar için dilini 

yalanla kirletmez. Bakışlarını harama yöneltmez, 

ayaklarını harama yönlendirmez. Hakkıyla iman eden 

bir mümin, ahlakı, fazileti, erdemi ve güzellikleri 

kuşanır, imanı ile bağdaşmayan söz ve davranışlardan 

kaçınır. İnandığı esaslar neyi gerektiriyorsa hayatını 

ona göre şekillendirir. 

 

Aziz Müminler! 

Allah’a iman, bizleri dünyada istikamete erdirecek, 

ahirette ise cennete ulaştıracak sağlam bir kılavuzdur. 

Rabbimize olan imanımız, kul olarak en değerli 

hazinemizdir. Allah’a iman ile bir ömür geçirmek, 

amelini imanına yoldaş eylemek, son nefeste iman ile 

emaneti teslim etmek ve ardında imanlı nesiller 

bırakmak hepimizin gayesi olmalıdır. Bu niyazımıza 

rağmen bazen Rabbimizin bizi her an gördüğünü, 

duyduğunu ve bizden salih ameller beklediğini 

unutabiliyoruz. Günaha düşüyor, bilerek ya da unutarak 

hata edebiliyoruz. Yolumuzu kara bulutlar 

kapladığında, ayağımız kaydığında, gözümüze perde 

indiğinde pişman olacağımız işler yapabiliyoruz. Bu 

konuda Kur’an bizi uyararak şöyle buyuruyor: “Allah’ı 

unutan ve bu yüzden de Allah’ın da onlara 

kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.”6 

Bu uyarıya kulak verelim. Rabbimizle aramızdaki 

kulluk bağını özenle koruyup güçlendirelim. O’na 

hakkıyla ibadet edelim; yalnız O’ndan yardım 

dileyelim. Rabbimize gönülden dua edelim. İşlediğimiz 

tüm günahlarımıza tevbe edelim.  

Kıymetli Kardeşlerim!  

Bir bütün halinde imanı, ibadeti ve ahlakı hayatımızın 

her evresinde etkin ve belirleyici hale getirmeliyiz.  

İmanımız, hayatımızı, bugünümüzü ve yarınlarımızı 

diri tutabilmelidir. Unutmayalım ki; iman, Allah’ın 

bize en önemli nimetidir. Ve her nimet bir sorumluluk 

gerektirir. Yalnızca vicdanlara mahkûm edilip gündelik 

hayata yansımayan, pratiğe dönüşmeyen iman, sahibini 

sorumluluktan kurtaramayacaktır. 

Hutbemi Peygamberimiz (s.a.s)’in şu duasıyla 

bitiriyorum: “Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en 

4 Nîsa  4/175. 
5 Saff, 61/11. 
6 Haşr, 59/19. 



güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen 

ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan 

muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.”7  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 
7 Nesâî, İftitâh, 16.   


