UTANMAK İMANDANDIR
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.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

ْاﻟ َﺤﯿَﺎ ُء ِﻣ َﻦ ا ْ ِﻹﯾ َﻤﺎ ِن
“El haya u minel îman” Hayâ dediği, utanmak imandandır. Şimdiki insanlar onu
kötü bir şey olarak gösteriyor. Eskiden insanlar ayıp bir şey yaptıkları vakit rezil olmayayım
diye utanırlardı. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bütün yapılan kötülükler için; “Bu,
insanın tabiatıdır. Onu ellemeyin, onu ayıplamayın. Ne yaparsa yapsın utanmaması lazım,
utanmak güzel bir şey değil.” diyorlar.
İslam’la alakası olmayan kötü ahlak sahibi olmak, kötü işler yapmak marifet olmuş.
İyilik yapmak, iyi işler yapmak, iyi insan olmak, o da kötü gösteriliyor. Bütün milleti o yöne
yönlendiriyorlar, o da şeytanın istediğidir. “Şeytan kötülükle emreder.” diyor Allah Azze
ve Celle.

ُ َاﻟ ﱠﺸ ْﯿﻄ
ﺎن ﯾَ ِﻌ ُﺪ ُﻛ ُﻢ ْاﻟﻔَ ْﻘ َﺮ َوﯾَﺄْ ُﻣ ُﺮ ُﻛﻢ ﺑِ ْﺎﻟﻔَﺤْ َﺸﺎء
“Eş şeytânu yeidukumul fakra ve ye’murukumbil fahşâi” (Bakara Suresi - 268) Öyle
yaptığınızda size onun vaadi nedir? Fakirliktir diyor. Emrettiği şey kötülüktür. Yani bunu
yapınca sen iyi mi olacaksın, daha mı zengin olacaksın? Yok, şeytan kendi bile size
“Fakirlik vaat ediyorum, perişanlık vaat ediyorum, bu kötülüğü yapın.” diyor, emrediyor.
Allah da iyiliği emrediyor. İyilik yapana da rahat hayat, huzurla yaşamak var. Allah
hayâdan eksik etmesin. Şimdi çoğu insan kötülük edip de pişkin pişkin çıkıp; “Ben yaptım,
ettim...” diye söylüyor. Yani kötülük yapsa, Allah insanı kötülükle iptila etse bile utanıp,
söylememesi lazım, utanması lazım. O da imandandır, ona da Allah ecrini verir. Allah bu
milleti hayâdan eksik etmesin inşallah.
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