
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN ŞANSSIZ İNSAN 
 

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. 

İnsanların en şanslısı Allah’a inanıp Müslüman olan insandır. İnsanların en şanssızı 
da Allah’a karşı gelendir. Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da “eşkaha” diyor. 

أ َثَعَ'نا ِذِإ
,

 اَهاَقْش
 

“İzin baase eşkaha” (Şems Suresi – 12) En şekavet sahibi, en şanssız, en kötü adam 
demek. Onların şansları çok kötü olmuş. Allah’ın hiçbir nimetlerinden faydalanmamışlar, 
Allah’a karşı gelmişler. Bu, insanların her zaman olduğu şeydir ama şimdi ahir zaman olduğu 
vakit o tip insanlar daha çok. Günah işliyor, Allah’a, millete karşı bir iş, bir halt yaptığını 
zannediyor, kibirlenerek, göstere göstere günahı işliyor, utanma yok, arlanma yok, hiçbir şey 
yok. Bir de istiyor ki millet onu beğensin, onun gibi olsun. O zaten Allah’ın belasını üzerine 
çekmiş, bela içindedir, başka bir şey değil. Nimet değil, beladır o.  

O gibi insanlardan uzak durmak lazım. O insanlar kıymetsizdirler, değersizdirler, beş 
para etmezler. Onlara kıymet verip de onları razı edeyim diye Allah’ın mümin kullarını 
rahatsız etmek bir işe yaramaz. Bu ahir zamanda insanlar, bunlardan bize zarar gelmesin 
diye onlardan korkarlar, bunların şerrinden muhafaza olayım diye onlara yaltakçılık, yağcılık, 
her türlü şeyi yaparlar. Sen böyle yaptıkça daha beter olur, daha kötü olur; “Vay ney mişim 
ben!” diye daha fazla azarlar.  

Onun için, Allah’a karşı gelen insanlara hiçbir itibar vermeye gerek yok, hiçbir değer 
vermeye gerek yok. Allah’ın dostlarına değer vereceksin. Allah’a karşı gelenlerden korkma! 
“Onların dilindeydi, şuydu buydu…” Zaten o insanlar itibarsızdır, bir değerleri olmadığı 
için onlardan hiçbir fayda gelmez. Onlara istediğin kadar iyilik yap, yağcılık yap, yaranmaya 
çalış, gene sana zarar gelir. Arap şair ne demiş? “İyi insana bir iyilik yaptın mı o insan sana 
köle olur, sen ona sahip olursun. Kötü insana ne kadar iyilik yapsan da o kadar daha kötü 
olur, daha beter olur.”  

Onun için, yaşadığımız bu ahir zamanda kötülerden uzak durun çünkü onların 
dünyada da faydası yok, ahirette de sonları kötüdür. Allah muhafaza etsin. Allah şerlerinden 
muhafaza etsin çünkü onlar şekavet sahibidir, hiçbir zaman onlardan iyilik gelmez. Allah  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
ümmeti de bu memleketi de bütün İslam âlemini de muhafaza etsin, Allah yardımcımız 
olsun. Bütün Müslümanlara Allah akıl fikir versin, iyilerle beraber olalım inşallah.  

  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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