
 
 

 

 

 

 

 
ALLAH ONLARDAN İNTİKAM ALACAK 

 
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. 
 

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

َر بِآيَاِت َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ  ن ذُك ِ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
  

“Ve men azlemu mimmen zukkire bi âyâti rabbihî summe a’rada anhâ, innâ minel 

mucrimîne muntekimûn” (Secde Suresi-22) Allah Azze ve Celle diyor ki: "Allah'ın 

ayetlerini, emirlerini duyup, ondan yüz çeviren zalimdir. Kimse bu insandan daha zalim 

olamaz. O zalimlerden biz intikam alırız." Dünyada firavunluk yapıp da Allah'a ve Allah'ın 

emirlerine karşı gelen kimse, kabadayılık yapıyorum, bundan kurtulacağım zannetmesin. 

Allah'ın intikamı ona hak olmuştur.  

 Muntakim ismiyle Allah ondan intikam alacak, kaçacağı yer yok. Arkasında istediği 

kadar adam olsun hiç bir kıymetleri yoktur. Mühim olan Allah'ı sevmektir, Allah'ın 

emirlerini yerine getirmektir. Yoksa istediği kadar, milyonlarca adamı olsun, bütün dünya 

onunla beraber olsun hiç bir kıymeti yoktur. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip, bir fayda 

elde ettim zannetmesin.  

O insan akılsızdır çünkü sonunu düşünmedi, hesap kitap yapmadı. Dünyanın 
kimseye bir faydası yok. Dünya için seninle beraber olan, yine dünya için başkasına 
gidebilir. Onun için bu insanın yaptığı şey akılsızlıktır. Allah'ın emirlerini duydun mu 
hafife alma, sonun iyi olsun. Öteki türlü, karşı gelirsen kaçacak yer yok, intikam sana gelir.  

Dünyada bazen insanlar birine kötü birşey yapar, sonra ondan kaçarlar. İntikam 
olarak onun arkasından giderler, bazen kurtulurlar ama Allah'tan kurtuluş yok. Allah dedi 
mi yapar. O her şeye muktedirdir, hiç birşey de ona mani olamaz. Onun için, dünyadayken 
dikkat etmek lazım. Kabadayılık Allah'a karşı geçmez. Allah en büyüktür, hiç birşey onun 
azameti karşısında duramaz. Ama Erhamürrahimin’dir, insan tövbe ederse o intikamdan 
ancak öyle kurtulur. Tövbe edelim, Allah bizi o durumlara düşürmesin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik, El Fatiha                          Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin                  
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