
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GÖNÜLLÜ KÖLELİK 
 

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. 

 
Kibir Allah’ın sevmediği sıfattır, en çok da kâfirlerde vardır. Kur’an’ı Azimüşşan’da 

en çok Firavun’da, Nemrut’ta kibir gösterilir. Bu zamanda kâfir olan başkasını beğenmez, 
“En yüksek biziz.” der, Allah’ın hükümlerini beğenmez, kabul etmez. Eskiden biziz diye 
tanrılık iddiası vardı, şimdi de aynı şekilde devam ediyor.  

Kibir oraya kadar götürür; “Her şeyi ben yarattım” gibisinden olur. Nemrut’un 
sülalesi daha yaşıyor. Firavun kalmadı ama Nemrut devamlı, asırlar boyu geliyor, nerede bir 
şey varsa muhakkak ona yetişiyor, kibrinden millete eziyet vererek, küfrü destekleyerek, 
küfrü çoğaltarak geliyor. Milleti kendilerine köle olarak, bütün insanları kendilerine hizmetçi 
olarak gören tayfadır bunlar. Kibirle kimseyi kabul etmiyorlar, ne din var ne iman var ne 
insanlık var. Her şeyi kendileri için istiyorlar, bir de insanlık için yapıyoruz deyip milleti 
kandırırlar. Millet de onlara kanar, gönüllü olarak köle olur. Nefsine köle olan onlara da köle 
olmuş olur.  

Nefsine hükmeden, nefsine köle olmayan onlara tâbi olamaz. Onun için, istedikleri 
gibi, milletle oyuncak gibi oynuyorlar. “Bugün sana bunu giydireceğim, yarın bunu 
giydireceğim…” diye istediklerini yediriyor, içiriyor, yaptırıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle 
insanlara akıl vermiş, onlara köle olmayın, Allah’a kul olun. Kulluk yüksek mertebedir, 
kölelik aşağılık bir şeydir. Onun için, İslam köleliği istemiyordu, kölelik zamanında devamlı 
kölelikten kurtulsunlar diye teşvik ediyordu. Şimdi kölelik gözükmüyor ama tam kölelik 
zamanıdır. Eskiden köleyi satın alıyorlardı yahut savaşta kazanıyorlardı, şimdi millet kendini 
gönüllü olarak, köle olarak veriyor, köle edene üstüne de para veriyorlar.  

Allah’a kul olmak istemiyorlar, aşağılık insanlara köle olmak istiyorlar. Allah 
muhafaza etsin, Allah insanlara akıl fikir versin, Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin 
ki bu rezil durumlara düşmeyelim inşallah. Allah imanımıza kuvvet versin. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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