
 
 

 

 

 

 

 
ZULÜM UZUN SÜRMEZ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’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,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

“Ez zulmü la yedum” “Zulüm daim olamaz” diyor. Yani insan zulümle payidar 

olamaz, ilelebet gidemez; muhakkak onun bir vakti vardır. O zulmü yapan da ortadan 

kalkacak Allah’ın izniyle, Allah’ın emridir bu. 

Onun için, zulümle kimse uzun hüküm süremedi. Adaletle, merhametle hüküm 

süren Osmanlı’dır. Osmanlı, 700 seneye yakın hüküm sürdü. Bunu insanların görmesi 

lazım. Ama şeytan insanları kör etmiş, sağır etmiş, duymuyorlar, işitmiyorlar. 

Zannediyorlar ki ilelebet bu zulümle gideceğiz. Zaten insanın ömrü 100 seneyi zor geçer. 

Zulüm yaparsan, muhakkak ahirette hesabını vereceksin. 

Dilsiz hayvanların bile birbirlerine yaptığı adaletsizliğin karşılığı olacak. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Boynuzsuz koyuna, boynuzlu koyun vurdu mu kıyamet 

gününde adalet yerine gelsin diye, Allah (c.c.) ona boynuz yaptırıp, ötekisine vurduracak.”  

Yani muhakkak ahirette, yapılan zulüm veya ne gibi şeyler varsa onun hesabı 

verilecek. Allah’ın hakkı başka, Allah hakkını bağışlar ama zulüm edilen insan 

bağışlamadıkça, zulmeden onun cezasını muhakkak çekecek. O insan dünyada zaten 

huzursuzdur, yaptığı işlerin bir faydası yoktur, ahirette ise daha beter olur. Ahirette onun 

hesabını verip, cezasını çekince pişman olacak ama pişmanlık yaramaz. Bu dünyada kime 

zulmettiyse, tövbe edip, ondan helallik istemesi lazım, ahirete bırakmaması lazım. 

Ahiret vardır. İmanlı insanlar Allah’a iman eder, ahirete de iman eder, o mühimdir. 

İnsanlar ona göre hareket eder, ona göre insan gibi yaşarlar. İnsanın zulmetmemesi lazım, 

Allah’ın emrine tâbi olması lazım. İnsan merhametli olacak. Allah hepimize merhamet 

versin, kalbimizden merhameti almasın. Merhameti alınca, insan değil de vahşi bir yaratık 

oluyor. Hayvan diyemeyeceğiz, yaratık artık. Allah muhafaza.  
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