
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MAHKEME-İ KÜBRA 
 

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. 

İnsanoğlunun başına bütün belalar nefsinin şerrinden gelir. Nefis iyiyi kötüyü 
seçemez, rahatını seçer, iyi zanneder ama kötüdür. Nefsine bırakırsan, nefsin eline kendini 
bırakırsan hiçbir zaman hayır göremezsin. Nefis insanı rezil eder, insana eziyet eder hâlbuki 
nefsin rahat edeceğim zanneder, kendi kendine eziyet eder.  

Onun için, insanoğlunun nefsine hâkim olması lazım. Kolay zannedip de yapayım 
derse helale harama, hakka hukuka bakmazsa sonunda cezayı yiyecek. Dünyada da aynı 
şekilde oluyor. Dünyada kurtulsa, buradaki mahkemelerden kurtulsa Mahkeme-i Kübra var, 
kıyamet günündeki en büyük mahkemedir. İnsanlar seneler önce hadiseler yapıyor, devlet 
seneler sonra onları yakalayıp cezalarını veriyor. Yakalanmayacağız zannediyorlar. Bu kadar 
insan yakalanır mı? E yakalanıyor demek, unutmuyor, gördüğünü cezalandırıyor.  

Görünmeyen de var. Onlar kurtulduk zannederler ama bir insana zarar verdin mi 
yahut eziyet ettin mi dünyada kurtuldum zannedip, sevinerek yaşar; “Ooh seneler geçti, elli 
sene önce ben bir şey yaptım, ne devlet tuttu beni ne hükümet ne kimsenin benden haberi 
olmadı.” der. Bazen yirmi, otuz sene, elli sene önce olan şeyin sonunda hak çıkıyor ama 
yüzde bir değil, binde bir değil, milyonda bir olsa oluyor. Ama Allah indinde öyle bir şey 
yok. Yüzde yüz mahkemesi var. O mahkeme de esas korkunç mahkeme odur ki yaptığın 
şeylerin cezasını, hesabını vereceksin, cezanı alacaksın. Onun için, nefsinin peşine düşüp de 
ben kurtulurum, ben şey yaparım diye düşünme, sakın kendini kandırma. 

Allah Azze ve Celle “Ben affederim” diyor. Allah’a karşı yaptığın bütün isyanlar, 
kötülükler filan onlar affolur ama kula karşı olanlar, onu kulun affetmesi lazım. Tövbe 
edersen yahut yapılan şeylerden iyice pişman olursan Allah o kimseye de affettirir ama 
pişman olman lazım. Ama o da tehlikededir. Onun için, kimsenin hakkını hukukunu 
yememeye bakmak lazım, dikkat etmek lazım ki rahat, temiz bir şekilde mahkemeye çıkalım. 
“Bir şey yok, bu, cennete gitsin.” desinler inşallah Hakkaniyiz, hakkı gözetelim inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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