
İman 

İman kalbdedir.İmanın zıddı yoktur, itikadın zıddı vardır. İman, Allah’ın cc zatının nurudur. Allah’ın 

zıddı olmadığı için, zıd iman yok. İtikad ise, zıddı vardır. Batıl ilahlar, putlar vs kabul-ü ademle alakalı. 

Dimağda; imanın taklîdi mertebesi serbest bölgede. İlmelyakîn tasdikte. Aynelyakîn iz’anda. 

Hakkalyakîn iltizamdadır. Hakkalyakîn: İltizamda. Çünkü yaşayıp, görerek elde edilen kesinlik. Gerçeği 

eksiksiz ve kesin olarak görüp yaşayarak anlama ve bilme. Hakkalyakîn meratibi; imanından lezzet 

alma, eylemsel olan halidir. 

İmanın ziyası kalb de nuru ise dimağa.. 

Fark ettikçe, beşeriyetten sıyrılıyoruz, insan oluyoruz. İnsan olmanın alameti, ifadesi imandır. İman 

etmeyene Kur’an insan değil diyor, hayvandan daha aşağıdır diyor. Farkındalığın kadar insanlık 

makamına çıkarsın. Bunun ileri meratibi imandır. 

İtikad  neyi görmek istediğine, iman ise gaybadır (neyi gösterilmek istenilenene) 

İtikad; kainattaki Cenab-ı Hak’kın cc icraatından ve sanat-ı ilahiyeleri temaşasından,Peygamberimiz 

asm’ın hayatı ve kişinin kendi içsel halet-i ruhiyesine şahidlikten kazanılan farkındalıktan.. 

İslâmiyet, iltizamdır; iman, iz'andır. Tabir-i diğerle: İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; 

iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki: Ahkâm-ı Kur'aniyeye şiddetli 

tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; "dinsiz 

bir müslüman" denilirdi. Sonra bazı mü'minleri gördüm ki; ahkâm-ı Kur'aniyeye tarafgirlik 

göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar.. "gayr-ı müslim bir mü'min" tabirine mazhar oluyorlar.M:( 34 ) 

2. İman, Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre: "Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, cüz'-i ihtiyarının 

sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur." denilmiştir. Öyle ise iman, Şems-i Ezelî'den vicdan-ı beşere 

ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın içyüzünü tamamıyla ışıklandırır. Ve bu sayede bütün 

kâinat ile bir ünsiyet, bir emniyet peyda olur. Ve herşeyle kesb-i muarefe eder. Ve insanın kalbinde 

öyle bir kuvve-i maneviye husule gelir ki, insan o kuvvet ile her musibete, her hâdiseye karşı 

mukavemet edebilir. Ve öyle bir vüs'at ve genişlik verir ki, insan o vüs'atle geçmiş ve gelecek 

zamanları yutabilir.  

3. İman ise kasden ve bizzât takib ve kabul edilmekle kalbin içine bırakılır. 

4. Ona iman etmek: Kur'an-ı Azîmüşşan'ın ders verdiği gibi, o Hâlık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum 

kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak; ve 

günah ve emre muhalefet ettiği vakit, kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları 

serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. 

5. Hidayet buraktır, İman ise binendir. Hidayet güneşin odana vurması, İman ise perdeyi açmandır. 

Hidayet Allah canibindeki teveccüh-ü ilahidir. İman ise ona mukabele etmektir, onu onaylamaktır. Biri 

akrebiyete, diğeri kurbiyete bakar. İman vasıtadır, zemindir. imanın içeriği Allah’a götürür. İman 

Allah’ın zatının nurundan bir nurdur, o değildir, ondandır. Aynadaki güneş ne ayndır ne gayrdır. Şemsi 

Ezeli; güneş, ayna; ruhdur. Aynadaki gözüken ise imandır. İmanın sureti bizde, insandadır. İmanın 

hakikatı cennettedir. İmanın mahiyeti ise Allah’tadır... Onüçüncü Sözün İkinci Makamında kabre 

girmek için üç tarzda üç yol var diyor. Birincisi; Ehl-i İman, İkincisi; Ehl-i İtikad, Üçüncüsü; Ehl-i İnkar.. 

İtikada istikametli sadakat eklenirse İman olur. Sadakat eylemdir, istikametli eylem.. İmandan 

istikametli sadakatı çıkartıp atarsan İmandan üçüncü kategoriye kafirliğe düşmüyor, İtikada düşüyor, 

İmanı itikada dönüşüyor.. Yani İmanı yok İtikadı var, Ehl-i İman değil, Ehl-i İtikad... İman, doğru itikada 

verilen cevaptır. İmanın vücud-u haricisi itikaddır. İtikadın batını da imandır. Ene’nin neresinde bu 



iman? Şuunat-ı Zatiyenin arkasında olduğu kesindir çünkü ruhu bozan küfür olduğu gibi, ruha inbisat 

ve inkişaf veren imandır. İman ruhun da arkasındadır. Ruh mahluktur. Kanuniyetleri, mevcud 

kanunlar gibidir. Mevcud kanunlar, Esma-i İlahiyeden geliyor. Sıfat ve Şuunattan besleniyor. İman, 

Şuunatın da arkasındadır. Zatının bir nurudur. Şualar sayfa 9 da: “İyyake na’bûdu ve iyya ke nestain” 

diyebilen kişide, Cenab-ı Hakkın Zatı taayyün ve teşahhus ediyor. O taayyün ve teşahhus ettiğinin 

dışarıda biz gösterme nisbetinde, bizim iman mertebemiz -Şualarda denildiği gibi- derece ve numara 

alıyor. Derece ve numara aldıktan sonra, herkesin ruhunun ruhu olan enesine Allah taayyün ve 

teşahhus ediyor. Onu dışarıda gösterebilme nisbetinin adı: derece ve numara aldıktan sonra yine 

onları gönderen Rabb-i Zülcelal’lerine dönecekler diyor. İman; Allah’ın ruha giydirdiği bir libasdır. 

İman ne sıfattır, ne esmadır, ne şuunattır. İman, Zatının bir nurudur. 


