
MAZLUMUN BEDDUASINDAN KORKUN 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. 
Eûzü billâhi mine’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, destur.  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 
 Hadis-i Şerifte: “Mazlum insanın bedduasından sakının.” diyor ”اتَّقِ  ةَْعَودَ الْ  َمْظلُومِ “ 
Peygamber Efendimiz. Onun Allah’ın katında perdesi yok diyor, doğrudan kabul olur. 
Çoğu insan, “şöyle oldu, böyle oldu…” diye şikayet eder. Böyle sıkıntılı olan insanlar 
geçmişlerini bir araştırsın. “Acaba birine zulüm mü yaptık? Birine haksızlık mı yaptık?” 
diye sorsunlar. Çünkü o mühimdir. Allah mazlumun duasını, bedduasını kabul eder. 
İnsanın hiçbir işi rast gitmez. Kendisinden çıkmazsa, muhakkak çocuklarından çıkar. İşi 
zordur.  

Bu zor bir şey mi? Allah’ın öğrettiği hiçbir şey zor değil. Allah Azze ve Celle her 
güzelliği öğretiyor. Kimseye eziyet etme, kimseye musallat olma, kimseye zulüm 
etme. Sen de rahat yaşarsın. Yaşadığın memlekette de huzur olur. Kimseye kötülük 
olmaz, güzellik olur, rahat geçinilir. Kendini biraz kuvvetli zannedip de başkasına zulüm 
etsen eline bir şey geçmez. Hırsla kötülük, zulüm, zulümat yapınca (zulümat dediği 
karanlıktır) içine karanlık gelir, içindeki nur gider. Nur gidince de sıkıntı olur. Hayatın 
boyunca sıkıntı çekersin. Bu hayatı, bu geçici hayatı sıkıntı ile geçirirsin. Ahirette de Allah 
o insanın zulüm ettiği insana hakkını verir. Orada, ibadetin varsa ibadetinden verir. Yoksa 
onun günahını senin üstüne kor, ahirette de hayır etmezsin. Onun için dünyada dikkatli 
olalım, kul hakkı çok mühimdir. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin, kimsenin 
hakkını yemesin.  

Allah affeder. Allah Azze ve Celle merhametlidir. Hem merhametli hem adaletlidir. 
“O hak kulumun hakkıdır, ben onun hakkına karışamam, hak sahibi bağışlarsa olur.” diyor 
Allah Azze ve Celle. Buradaki bizim aflara benzemez. Devlet kendi hakkını affetmez. 
Eskiden affederdi, kaç defa öyle oldu. Adam zulmetmiş, hak yemiş, hapse düşmüş. Karşı 
tarafın rızası olmadan, ne kadar adam varsa devlet hepsini affediyor. Buna hükm-i karakuşi 
derler.(Karakuşun hükmü. İpe sapa gelmez kararlar vermek manasında kullanılır.) Yok, 
sen affedeceksen kendi hakkını affet. Millet kendi hakkını affederse o zaman çıkarırsın. 
Allah’ın adaleti budur. Bu, insanların adaletine benzemez. Onu yapana da zulmetmiş 
oluyor. Bütün insanların hakları onun üstüne olmuş oluyor.  
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İslam dini Allah’ın dinidir. En güzel şeyleri, yapılacak şeyleri öğretiyor. İslam 
kanunu Allah’ın kanunudur. Yaratan Allah’tır. Yaratan bilir, senin hiç alakan yok. Allah 
doğru yoldan ayırmasın. Allah bizi muhafaza etsin. Kimsenin hakkına girmeyelim, kimse 
bizim hakkımıza girmesin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 

7 Mart 2015 Tarihli Sohbeti / Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 
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