KİMİ SEVDİĞİMİZE DİKKAT EDELİM
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.
Sevecek insanı bilmen lazım. Bize sevmesi farz olan insan Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’dir çünkü O Allah’ın sevdiğidir. Muhammedun Habibullah. Habibullah demek
Allah’ın sevdiği zattır. Herkesi sevmek lazım değil. Müslümanlar birbirlerini severler,
müminler severler ama İslam’a, Müslümanlara, Allah’a, Peygamber’e hakaret edenleri
yahut aleyhine olanları sevmememiz lazım. Ta ki onlar da bu yaptıklarından vazgeçip
bizim sevdiğimizi sevsinler. O vakit seversin ama öteki türlü mecburiyetin yok.
Çünkü onlar, insanın sevdiğine sövüyorlar, hakaret ediyorlar, alay ediyorlar. İnsan
sevdiğiyle beraber olur. Onlarla olunca, Allah muhafaza etsin, son nefeste nasıl çıkar, o
vakit belli olmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Benim sevdiğimi sevip,
sevmediğimi sevmedikçe insan iman etmiş olmaz.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de
sevdiği belli, Allah’ı seviyor, şeytanı sevmiyor.
Dediğimiz gibi, Allah’ı sevenleri sevdik mi onlarla beraber oluruz. Allah’ın sevgili
kulları, evliya kullarıdır, mümin kullarıdır, iyi insanlardır; sevmediği de şeytanlardır. Şeytan
kimdir? İnsandan da şeytan var, cinden de şeytan var. Onlar da Allah’a asi gelenlerdir,
Allah’la muharebe edenlerdir. Onlar şeytandır, onları sevmek tehlikelidir, onlara severiz
demek tehlikelidir.
İnsan sevdiğiyle beraber olur, onun için o tehlike ondandır. Bir bakarsın sen de
onlar gibi olmuşsun. Onun için dikkat etmek lazım. Her vakit “Bu işten razı değiliz, bu
yapılandan razı değiliz, bu insandan razı değiliz.” diyeceksin ki nefsini muhafaza edesin,
kendini muhafaza edesin, şerden uzak durasın. Çünkü ateşe giren, muhakkak o da
yanacak.
Bana bir şey olmaz deme! Kötü laf duydun mu o meclisten ayrılacaksın. İnsanlar
bilsinler ki sen bundan razı değilsin. İkinci defa seninle beraber oldukları vakit böyle laflar
etmezler. Yok, ederlerse, gene o meclisten ayrılmak lazım. Allah Azze ve Celle Kur’an’da
diyor: “Allah’a karşı kötü bir söz, kötü bir laf duydun mu onlardan yüzünü çevir, onlara
yüz verme.” Allah daima bizi kendini sevenlerle beraber etsin inşallah.
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