
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÜYÜK MAHKEME 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  

الا َقِلُخَو
ْ
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ْ
 اًف3۪عَض ُناَس

 

“veḣulika-l-insânu da’îfâ” diyor Allah Azze ve Celle. (Nisa Suresi – 28) “İnsanoğlu 
zayıf yaratıldı.” Zayıf yaratıldı ama insan bütün dünyada olan şeylerin hepsinden daha 
kuvvetli olur. Yani zayıf olduğu halde, Allah Azze ve Celle ona irade vermiş ki bütün bu 
yaratılan şeylerden, en kuvvetlisinden, en zayıfına kadar hiçbir şey insanoğlunun elinden 
kurtulmuyor.  

Zayıf olduğu halde bu Allah’ın iradesi, Allah’ın takdiridir. Hem manevi olarak zayıf 
olabilir hem maddi olarak. Manevi olarak zayıf olunca öteki tarafta kuvvetli olması bir fayda 
vermez. Maneviyatta kuvvetli olması lazım ki ahiretini kurtarsın. Doğru yolda olmadıktan 
sonra kuvvetle bir şey kazanılmaz. Kazandım zanneden insan kendini aldatmış olur. 
Dünyada kuvvetli zayıfı ezerse, o kuvvetten fayda gelmiş olmaz, zarar gelmiş olur, insanlara 
zulüm etmiş olur, hayvanlara, her şeye eziyet vermiş olur. O eziyetin hesabı sonra sorulacak. 
Kazandım zannetmesin; “Ben kazandım, bu insanları ezdim, eledim…” deyip de fayda 
olacağını zannetmesin. 

Binlerce senedir insanoğlu burada yaşıyor, binlerce senedir birbirlerine 
zulmediyorlar. Bazen milyonlarca insana zulmediyorlar, bazen binlerce insana 
zulmediyorlar. Öldü gitti, hesabını burada vermediyse, insanların hakkını vermediyse 
muhakkak ahirette verecek, kurtuluşu yok. Kurtuluşu yok, katiyen kurtuluşu yok. Aradan 
yüz sene geçmiş, ondan sonra bu adamlar ne mahkeme gördü ne hâkim gördü, kendi 
şeylerine göre zulmedip, geçip gittiler. 50-60 sene önce de olan zulümler var, gene 
hayatlarının sonuna kadar bir şey olmadı. Üzülmeye gerek yok, hepsinin hesabı görülecek, 
daha büyük mahkeme kurulacak, o mahkemede herkes hakkını alacak. Zulmeden hesabını 
verecek, cezasını; “Keşke dünyada çekseydim” diyecek. O kadar zor olacak, o kadar kötü 
olacak. 

 



 
 

 

 

 

 

Onun için, dünyada zulmedip de; “Bunu soran eden yok, kurtulurum.” zannetme. 
Dünyada kurtulursun ama ahirette kurtuluşun yok. İslam’a, insanlara, insanlığa hizmet 
edenlere zulmedildi. Ne için zulmedildi? Çünkü şeytanın istediği odur, zulüm şeytanın 
şanıdır, Allah’ın şanı değil. Allah zalime hesap soracak. Kimseye zulmetmeyelim, zalimlere 
Allah hesabını soracak.  

Dünyadayken bir şey olduysa helallik alırsan olur, olmazsa ahirette muhakkak onun 
hesabı sorulur. Onun için, mümin olan, Müslüman olan tabi zulme razı olmaz ama onun 
hesabının sorulacağına emin olsun, imanı kuvvetli olsun. O kurtuldu diye üzülmesin, 
kurtulmadı! Ahirete inanan insanlar buna da inanır. İnşallah Allah imanımıza kuvvet versin.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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