
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VAZİFEN BUĞZ ETMEK 
 

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. 
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“Velâ terkenû ilâ-lleżîne zalemû fetemessekumu-nnâru” (Hud Suresi – 113) Allah 
Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Zalimlerle beraber olmayın, size de azap 
gelir, ateş gelir, yanarsınız.” Zalimler kimdir? Allah’a şirk koşanlar, Allah’ı kabul 
etmeyenlerdir, Allah’a muharebe edenlerdir.  

Allah’a muharebe eden kimdir? Belli işte, bütün dünya Müslümanlara hücum ediyor, 
İslam’a hücum ediyor. Müslümanların bir kıymeti yoktur, Allah’a güvenleri kalmadı, 
zalimlerle beraberdir diye zillet içindedirler. Kâfir oynuyor, bunlar nereden başımıza geliyor 
diyorlar. Çünkü Allah’a inanmıyorlar, Müslümanız diyorlar ama Allah’a güvenmiyorlar, 
kâfire güveniyor, kâfirden korkuyor, onun istediğini yapıyorlar. Yapmıyorum deseler de 
Osmanlı’dan sonra hepsi böyledir. Birisi başını kaldırınca ona türlü türlü eziyetler verirler ki 
onlarla olsun ama sonunda Allah’la beraber olan kazanır. 

Allah mühlet verir ama ihmal etmez, unutmaz, yapılan şeylerin hesabını sonunda 
sorar, müstahaklarını verir. Ahir zamandır diye her türlü kötülüğü, her türlü pisliği, her türlü 
isyanı hak olarak gösteriyorlar, normal gösteriyorlar, iyiliği kötülük olarak gösteriyorlar. Her 
şeyde şaşırıp kalırsın, nereye bakarsan tabiatının tam tersini söylüyorlar, gene de bütün 
dünya onların peşlerinde gidiyor. Onun için, zalimle beraber olmayacaksın, hakla beraber 
olacaksın. Hakkı karalasalar da kötü gösterseler de hakla beraber olacaksın. En azından elle 
değiştiremiyorsun, dilinle bir şey diyemiyorsun, hakla beraber olacaksın, küfre karşı 
olacaksın, kalbinle onlara karşı buğz edeceksin.  

“Menfaat için, dünya menfaati için şöyle yaptılar, böyle yaptılar, bize eziyet 
verdiler…” Onlarla beraber olursan ne kadar şey yapsan daha fazla isterler. Ne kadar versen 
daha fazlasını isterler, sırtına binerler, kanını emerler, kemiğini eritirler, her şeyi yaparlar  

 



 
 

 

 

 

 

daha bitmez. Yani bu şeytanın ve avanesinin yaptıkları, yapacakları akla hayale gelmez. Sen 
he dedikçe onlar daha beter, daha beter, daha beter yapar. Onun için kalbimizde buğz olsun. 
Allah’a düşman olanlara düşman olmamız lazım. Kalkıp da savaşamıyoruz, edemiyoruz, o 
senin vazifen değil, vazifen buğz etmek. “Onların dedikleri yanlıştır, iyi değildir, zarardır, 
bize yaramaz, insanlığa yaramaz.” diye devamlı kalbinde duracak ki o sana yardım eder, 
ateşten kurtarır, azaptan kurtarır.  

Herkes bunu yapsa rahat eder, Allah’ın rahmeti üzerimize iner çünkü Allah’la beraber 
olmuş olursun. Öteki türlü, Allah’ın düşmanıyla olursan sen de Allah’ın düşmanı olursun. 
Haşa! Allah muhafaza etsin. Allah bize sahip göndersin, kalbimizde iman artsın inşallah. 
Allah’a muhabbet artsın, kâfire buğz artsın.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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