KÜFÜRLE İMANIN SAVAŞI
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.
Müminin imtihanı bu dünyadadır. Dünya müminin imtihan yeridir, kâfirin cennetidir
derler. Bu dünyada cennet nasıl olur? Çünkü kafirin gideceği yer cehennemdir, burası ne
kadar kötü bile olsa gene cehenneme göre cennettir. Mümine ne kadar imtihan, zorluk olsa
da onun için faydadır, faydasız bir şey yoktur.
Kâfir hiçbir zaman Allah’a karşı gelmekten vazgeçmez, Allah’ın emirlerine itaat
etmez. Allah’la beraber olanlara karşı devamlı içinde kin vardır, devamlı saldırır, hayat boyu
“Nasıl bunlara eziyet vereyim?” diye düşünür. Onlara da benzeyenler gene aynı şekilde
yaparlar. Sabah akşam yaptıkları şey, “Nasıl bu Müslümanlara, İslam’a karşı düşmanlık
yapalım, nasıl eziyet verelim?” diye düşünürler. Mümin olan, İslam, Müslüman olanın onlara
fazla ehemmiyet vermemesi lazım, onlara itibar etmemesi lazım. “Bize böyle söylediler,
böyle dediler…” Bu normaldir, başka yapacağı şey yoktur. Yani iyilik yapacağını hiç
düşünme. İyilik yaparsa bile acaba ne için diye düşünmek lazım. Öteki türlü, o kadar
üzülmeye gerek yok.
Âdem Aleyhisselam’dan beri insanlar, müminler eziyet çekmiş, değişen bir şey yok.
Küfürle iman arasındaki savaştır bu. Küfür, kâfir her türlü yolu kullanır. Meşhur lafları var
onların: “Amaca ulaşmak için her yol mübahtır.” “İstediğin şeyi yap, hiçbir şeyden sakınma.
Ayıp, günah, zulüm, gayene ulaşana kadar her türlü şeyi yapabilirsin.” diyorlar. Bunu
komünistlik için demişler ama başka her şey için, her yolu kullanmaları normaldir. Müminin
yapacağı şey, ona sabredip onlara kulak asmamak, onların gösterdiği yolda gitmemektir. Yok
insan hakları, yok bilmem şuydu buydu derken, onlara sakın kulak asma. Asan cezasını
dünyada da ahirette de bulur, bir fayda etmez.
Bu dünyadayız, dünya imtihan yeridir. İmtihan yeri olduğu için biraz zor ama bu
imtihanın da sonu sabredene iyi olur. Sabit olana, hak yolda sabit olana sonu cennettir, sonu
güzeldir. Yoldan çıkana zordur, pişmanlıktır, sonu kötüdür, Allah muhafaza etsin. Bütün
dünya senin elinde olsa da ahirette, ben yaptığım şeyden dolayı bunu verip de kurtulayım
dersen bir şey yapamazsın, hiçbir faydası olmaz. Allah bunu Kur’an’da söylemiş. Onun için,
dünyayı bir şey zannedip de dünyanın peşinde, bu dünyaya hükmeden insanların peşinde
koşmak akıllıca bir şey değil.

Allah yolunda olanlarla beraber olun, Allah’a düşman olanlara da düşman olun. Nasıl
düşman? Bizim ahbabımız değil, düşmanımızdır onlar çünkü onlar da bizi düşman sayıyor,
biz de aynı şekilde. Allah muhafaza etsin, ahir zamandayız, daha fazla imtihanlar var, daha
fazla zorluklar var ama Allah’la beraber olan hiçbir zaman zorluk çekmez. İmanımıza kuvvet
olsun, imanımızda sabit olalım inşallah.
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