İMANIN DERECELERİ
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim.
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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.
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Güzel bir cemiyettir, cemaattir, topluluktur bunlar. Topluluk deyince, hayır için
toplanmış oluyoruz. Allah’ın kudret eli hayır işleyen cemaatle beraber olur. Hayır işlemeyen
cemaat, cemaat değildir zaten. Onlar hayırsız bir topluluktur, kuru kalabalıktır, başka şey
değildir.
Bütün niyetimiz Allah’ı hatırlamak, Allah’ın rızasını kazanmak olması lazımdır. Çoğu
insan ne için yaşadığını da bilmiyor, Dünyaya ne için geldiğini de bilmiyor. Onlar mutsuz,
ümitsiz ve perişan insanlardır.
İnsan dediğin mükerrem, muazzam, muazzez bir varlıktır. Diğer mahluklara göre
Allah ona başka bir mertebe, yüksek bir mertebe vermiş. Allah’ı tanıdıkça mertebesi yükselir,
huzur içinde yaşar. Yok, Allah’ı tanımazsa, bu dünyaya niye geldiğini bilmezse, bütün hayatı
şikayetle, ağlamakla, sızlamakla, mutsuzlukla, huzursuzlukla geçer. Sonunda ona bir faydası
olmaz.
Ama Allah’ı tanıyan, Allah’ın bizi ne için yarattığını bilen insana bütün zorluklar
kolay gelir. İman dediğimiz şey budur. İmanlı insan rahat olur çünkü her şey Allah’tan
geliyor. Allah bizimle beraberdir, Allah bizi görüyor, işitiyor, duyuyor. Allah (c.c.) her an
bizim yaptıklarımıza şahittir. Onun için, Allah’ı tanıyan insan kötülük işlemez, kendi nefsinin
isteklerine tabi olmaz. O vakit de Allah ona huzur verir, mutluluk verir, sonu hayır olur.
Huzuru, mutluluğu kötü şeylerde aramayın. Kötü şeyler insana üzüntüden, sıkıntıdan
başka şey vermez. Az bir şey tesir verse bile, biraz sonra tesiri gider, eskisinden daha beter
olur insan. İnsanın dişi ağrıyınca ağrı kesici alır; “Rahatladım, bunun için doktora
gitmeyeyim.” der. Biraz sonra tesiri gittiği vakit gene zonklamaya başlar. Bunun sonu yok,
onu tedavi etmedikten sonra bir faydası yok.
Onun için tedavi, bu dünyaya gelişimizin hikmetini bilip, o hikmete münasip işler
yapmak, hayır hasenat yapmak, iyilik yapmaktır. İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan da
belasını bulur.

Bu dediğimiz şeyi, bütün peygamberler insanlara anlatmaya uğraştılar. Çok az insan
bu şeyi kabul etti yani hakiki iman sahibi insanlar azdır. Müslüman çok ama insanların imanı
tam değildir. Onun için bu kadar Müslüman eziyet içindedir. “Nasıl olur? diye sorarsan,
dediğimiz gibi, onlarda iman yok. İslam var ama Müslümanlık başka şey imanlı olmak daha
başka şey. İnanç ve iman aynı şeydir. Ama “La ilahe illallah” diyen herkes Müslüman olur.
Her şeyin mertebeleri var, dereceleri var. Bazı insanın, normal insanın mertebesi çok
yüksek değildir, bazısı daha yüksektir. Böyle yüksele yüksele, mertebesi yükseldikçe imanla
daha rahat olur, daha huzurlu olur. Onun için, peygamberler ne kadar sıkıntı çektilerse hiçbir
sesleri çıkmazdı. Ne of derler, ne ah derlerdi çünkü imanları en kuvvetli olan onlardır.
Ondan sonra sahabeler gelir. Onlar da mübareklerdir. O kadar eziyet çektikleri halde
ne sızlandılar ne yoldan döndüler. Bildikleri iman, İslam yolundan dönmezlerdi. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’e hain bedeviler dediler ki: “Bize adam gönder ki İslam’ı öğrenelim.”
Onlara tuzak kurup da öldürdüler. İkisi yaralı olarak kurtuldu, onları da Mekke müşriklerine
sattılar. Aileleri Bedir savaşında ölenler vardı, intikam almak için onları aldılar.
Günlerce işkence yaptılar, en sonunda öldürmeye kalktılar. O kadar işkence yaptılar
ki insan dayanamaz. Dediler ki: “Bu kadar işkence yaptık, hadi biz intikam almaktan
vazgeçtik, dininizden dönün de sizi serbest bırakalım.” “Yok, olmaz” demişler. Demişler ki:
“Peygamber için bu kadar eziyet çekiyorsun, nasıl oluyor?” Onlar da demişler ki:
“Peygamberimize bir diken batmasın, bizim bu kadar çektiğimiz işkence bir şey değildir,
Allah rızası içindir.”
İşte bunlar, iman dereceleri bu kadar yüksek olan insanlardır. Yani hiçbir işkence,
eziyet, hastalık, hiçbir şey onlara tesir etmezdi. Onun için bu dünya hali zordur ama Allah’ın
varlığını, Allah’ın keremini düşününce hiçbir şey zor gelmez insana inşallah, sıkıntıların
üstünden geliriz. Allah bizimle beraberdir. Allah şahidimizdir, Allah hazırdır; her zaman
hazır, başımızdadır.
İnsanın rızkı bitmedikçe bu dünyadan gitmez. Rızık oldukça, yazılı olan rızkı
yiyeceksin. Onun için, üzülmeye, sıkıntı çekmeye gerek yok. Allah Rezzak’tır, Allah verir.
Öyle oldu, böyle oldu; o mühim değildir. Allah yardımcımız olsun inşallah.

Bu sene de inşallah 1437 yılı. Hicri sene bitiyor, 1438 olacak inşallah. Cumartesi
senenin sonudur. Pazar günü Muharrem 1. Muharrem 1 Hicri yeni senemizdir. Hicri sene,
İslami sene, ibadetlerimizi ona göre yaptığımız senedir.
1 Muharrem Pazar günüdür. Oruç tutabilen, senenin sonu, Cumartesi ve Pazar günü
oruç tutsun. Ondan daha mühim olan oruç da Aşure orucudur. 9-10 Muharrem yahut 1011 Muharrem tutulur. Yahut isteyen üç gün de tutabilir. Onun fazileti çok fazladır, onu
ihmal etmeyelim. Onun ecri sevabı çoktur, bereket olur inşallah.
Aşure günü duş alan, boy abdesti alan, hastalıktan korunur Allah’ın izniyle. Evine
erzak alıp da çoluk çocuğa da harçlık veren o sene rahat olur inşallah, sıkıntı çekmez. O
günde dört rekat namaz var; her rekatta 11 İhlas okunur, ondan sonra da dualar yapılır.
İstediğin duayı yap, Allah kabul eder inşallah. Allah nice senelere yetiştirsin.
İşte bizim yılbaşımız, sene başımız budur, Hicri senedir. Ötekisi, günahların işlendiği
gecedir. Ona hiç yaklaşmayın, hiç onlara benzemeyin, erkenden yatın. İslami sene, Allah’ın
kutsal günleri, kutsal ayları olan sene bu senedir, Hicri senedir.
Allah mübarek eylesin, inşallah İslam’ın zafer yılı olsun. Bütün küfür alemi İslam’a,
Müslümanlara hücum etmiş, onları bir kaşık suda boğmak istiyorlar. Ama inşallah onlar
mağlup olur, Mehdi Aleyhisselam çıkar, bütün dünyayı Müslüman eder. O, Allah’ın vaadidir,
olacak inşallah.
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