
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KENDİLERİNE ZULMEDENLER 
 

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. 

Allah Azze ve Celle ne kadar delil, kanıt gösterse gene bunlardan uzak duruyorlar, 
onlara bakmıyorlar bile, hiç oralı olmuyor bu insanlar. İnsanların çoğu kendi kafalarına, 
kendi heva ve nefislerine tabi oluyorlar, Allah’ın gösterdiği şeyleri kabul etmiyorlar, Allah’ın 
emrettiği hususları, emirlerini hiç kabul etmiyorlar, kendi kafalarına göre yaşayacağız 
diyorlar. Yaşayın, ondan sonra onun cezası var.  

Cezası büyüktür, öyle dünyadaki cezalara benzemez. Avukat tutacaksın, bilmem ne 
yapacaksın, kaybedeceksin, kurtulacaksın, öyle bir şey yok. Allah sana delil göstermiş, her 
şey Allah’ın varlığını, Allah’ın azametini gösteriyor ama sen onu kabul etmiyorsun. Kendi 
kendine yaşayıp gideceğim zannediyorsun ama onun sonu var, sonunda hesap var, hesaptan 
sonra da cezası var. Cezasını çekeceksin, orada kimse sana sahip çıkamaz. Ne anan ne baban 
ne kardeşin, kendi canlarını sana verecek insanlar orada hakikat görülünce kendimi 
kurtarayım diye uğraşacaklar. Başkasından ümit yok.  

Bu insanlar ahirete inanmadıkları için “Burada yapacağız, edeceğiz…” derler. Allah 
Azze ve Celle’nin vaadi haktır. Hepsi olacak, hepsi görülecek. Allah kimseye zulmetmez. 
Zulmeden insan kendisine zulmeder. Allah’ı bırakıp da rezil insanların, aşağılık insanların 
peşine düşersen cezasını çekeceksin. Burada keyif yapıyorum zannedersin, hâlbuki sen kendi 
kendini aşağılatıyorsun, her türlü pisliği yapıyorsun, ondan sonra da kurtulacağım 
zannediyorsun. Bunun kurtuluşu yoktur, kurtuluş Allah’a dönmektir, Allah’a inanmaktır, 
Allah’tan af dilemektir.  

Allah affeder. Döneni Allah affeder, bırakmaz, yaptıkları günahları hasenata çevirir, 
sevaplara çevirir. Bu kapı Allah’ın güzel kapısıdır, kerem kapısıdır, cömertlik kapısıdır. Ona 
dönün ey insanlar, ey kendilerine zulmedenler! “Kendinize zulmetmeyin.” diyor Allah Azze 
ve Celle. Allah’a dönelim inşallah. Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin 
inşallah.   
Ve Min Allahu Tevfik 
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