
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK ZULÜM 
 

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. 

 
 یَْفَعُل َما یُِریدُ 

“yef’alu mâ yurîd” (Hacc Suresi – 14) “Allah Azze ve Celle istediğini yapar.” diyor. 
Allah isterse kışın ortasında güneşi çıkarıp, yazdan daha sıcak yapabilir. O’nun için hiçbir 
şey zor değildir. Yaratan O’dur, her şeyi O yapar. İnsanoğlu O’na ya şirk koşuyor yahut 
hiç kabul etmiyor; tabiattır, doğadır diye günaha giriyor.  

Allah Azze ve Celle, yaratan O’dur. Onun için bu zamanlarda çok afetler, felaketler 
oluyor. İnsanoğlunun aklı başına gelsin diye oluyor ama gene de insanoğlu kabul etmiyor. 
Allah’ı saymayanı Allah da saymaz. Allah’a inanmayana Allah merhamet etmez çünkü 
zulmediyor. En büyük zulüm Allah’a yapılan zulümdür diyor. Çünkü her şeyi Allah (c.c.) 
vermiş, her türlü nimetleri bize O bahşetmiş. O vakit kabul etmeyenler nankör oluyor, 
zalim oluyor. O zalimin de üzerinden bela eksilmez, huzursuz olur, hiç huzur verilmez.  

Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ahir zaman için demiş ki: “Yağış felaket 
olarak yağar, evlat da bela olarak verilir.” Yani Allah’a itaat etmeyenler için bunlar olur. 
Onun için, ailenizin, çoluk çocuğunuzun iyi olmasını isterseniz Allah’a itaat edin ki 
çocuklarınız size faydalı olsun. Çocuk getirmenin faydası olmadıktan sonra Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) demiş ki: “Ahir zamanda çocuk besleyeceğine bir köpeğe bak daha iyi.” 
Maazallah, Allah muhafaza etsin, o hakikaten görülüyor.  

Onun için Allah hepimize hidayet versin, bir lahza O’ndan ayrı olmayalım inşallah. 
Daima Allah’la beraber olalım; Allah’ın zikri, Allah’ın adı kalbimizden silinmesin. Gaflete 
düşen insan felakete düşer, Allah muhafaza. Allah bu insanlara hidayet versin, bu İslam 
memleketlerini şeytanın şerrinden, insan şeytanlarından muhafaza etsin inşallah. 
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