
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HESAP GÜNÜ 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Kardeşin zalim yahut mazlumsa ona 
yardım et.” Sahabeler, tabi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in adaletini bildikleri için; 
“Mazlumsa, anladık ona yardım edeceğiz ama zalimse nasıl yardım edelim?” diye 
sormuşlar. Mazluma yardım ediyorsunuz, zalimse de ona yaptığı şeyin zulüm olduğunu, 
yanlış olduğunu söyleyip de ona bu zulmünden vazgeçmesi için yardımcı olun çünkü 
zulüm eden insan kendisine kötülük yapmış oluyor.  

Bu dünyada alınmayan haklar ahirette ödenecek. “Buna zulüm yaptım, öldü gitti, 
kurtuldum.” gibisinden düşünen adam ahmaktır; ahirette onun hakkını alacak. Onun için, 
dünyada başkasına zulmedip de bunu kendine kazanç zanneden insan yanılmıştır. O 
zulmü o insana değil, kendisine yapmıştır. O kötülüğü o insana değil, kendine yapmıştır. 
Bir yapmışsa, ahirette muhakkak milyonlarca defa onun cezasını çekecek.  

Allah zulüm yapmaktan yahut başkasının hakkını yemekten muhafaza etsin. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gene bir hadiste buyuruyor ki: “İnsanları bırak, kıyamet 
günü bütün mahlûkat diriltilecek, boynuzlu koyun boynuzu olmayan koyuna vurmuşsa, 
ötekisine boynuz konacak, öbürü de boynuzsuz olup, hakkını ahirette alacak.” Yani hiçbir 
şey kaybolmaz bahusus insanın insana yaptığı şeyler. Muhakkak o insandan helallik alması 
lazım. Allah hakkını affeder de insanın hakkını insan vermesi lazım.  

Kıyamet günü, dediğimiz gibi hayvanlar bile haklarını alır, ondan sonra onlara 
toprak olun denir ve mahşer yerinde insanlardan başka kimse kalmaz. Onlar da hesaplarını 
verir, ya ebedi cehennem ya da ebedi cennete giderler. Hak yiyenler Müslümansa yahut 
Allah’a inanan insanlarsa, onlar da cezalarını çekip daha sonra cennete girerler. İnşallah 
cehenneme ayağımızı basmayız, kimseye de zulüm etmeyelim inşallah. Zalimler muhakkak 
hesabını verecek. Allah muhafaza etsin. 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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