
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN BÜYÜK ZULÜM 
 

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 bize lütfuyla, keremiyle muamele ediyor, insanlara merhametle 
muamele ediyor, insanlar da ona karşılık kötülük yapıyor. Ekseriyetle insanların çoğu zulüm 
yapıyor. En büyük zulüm Allah’a şirk koşmaktır. Şirkten de beter, Allah’ı hiç kabul 
etmiyorlar, öyle de zulüm etmiş oluyorlar.  

Allah zalimleri sevmez, zalimlerin sonu iyi olmaz, ahirette çekecekleri var. Ahiret 
günü mahşerden başlar yahut berzahtan başlar, öldükten sonra kabirden başlar, ondan sonra 
insan gözünü yumdu mu hakiki hayata geçmiş olur. O vakit yaptıklarından dolayı hesap 
verecek, onların cezasını çekecek. Onları cezadan kimse kurtaramaz. Dünyadayken, daha 
aklı başındayken tövbe etti etti, etmedi cezasını çekecek. Kimse senin yerine kendini ahirette 
feda edemez. Dünyada çok insan feda ediyor, annesi babası çocukları için dünyadayken feda 
ediyor ama ahirette öyle bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim, Ayet-i Kerime’de diyor ki:  

لا ُّرِفَ' َمْوَي
.

ِه7۪خ4ا ْنِم ُءْرَم
ۙ

ِه7۪ب4اَو ِهِّم;اَو 
ۙ

 ِۜهCَD۪7َو ۪هِتَبِحاَصَو 
 

“Yevme yefirru-lmer-u min eḣîh. Ve ummihi ve ebîh. Ve sâhibetihi ve benîh” 
(Abese Suresi - 34,35,36) “O insan ki o gün annesinden, babasından kaçar, çoluğundan 
çocuğundan kaçar, sevdiğinden kaçar.” Ne için kaçar? Bu da bizdendi, bana takılmasınlar 
diye. Çünkü artık ebedi şeydir, ya cennete yahut cehenneme gidecek. O vakit hiç kimse 
başkası için kendini feda edemez. Allah muhafaza etsin.  

Dünyadayken yaptığımız ibadetler az bir şeydir. Yani dünyanın iş meşgalesine 
kıyaslanırsa hiçbir zorluğu yok, hiçbir eziyeti yok. İnsanlar kendilerini dünyaya hizmet için 
yaratıldı zannederler. Onun için bütün gayretlerini, güçlerini, dünya için verirler. Hâlbuki 
Allah’ın emirleri yapılmayacak gibi zor şeyler değildir. İhtiyarı da yapar, genci de yapar, 
hastası da yapar, sağlamı da yapar. Allah ona göre izin vermiş, kolaylık göstermiş. Ama 
insanoğlu onu bir türlü kabul etmiyor, zor diyor. Allah kolay getirsin, bize itaatini, ibadetini, 
muhabbetini sevdirsin inşallah.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 22 Eylül 2020/05 Safer 1442 Tarihli Sohbeti 
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