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70. SOHBET 

Zulüm Etmek Haram Kılınmıştır 

Cenab-ı Allah zulmü, zalimliği haram kılmıştır. Zalimlerin sonunun da hiç iyi olmayacağını 

bildirmiştir. Bizler de düyada gelişen olaylar üzerine bu konulara değinmek istedik. Cenab-ı Allah 

mazlumdan yana olmayı nasip etsin. 

“Adaletsizlik, adâletin sınırını aşmak, başkasının hakkına tecavüz etmek; bir şeyi kendi yerinden 

başka bir yere koymak, haksızlık” gibi manalara gelen “zulüm”, kimden gelirse gelsin ve kime karşı 

yapılırsa yapılsın, mukaddes dinimiz İslamiyet’te kesin surette haram kılınmıştır. 

Haksıza ve haksızlığa karşı, hakkın ve haklının yanında yer almak; zalime hasım, mazluma da 

yardımcı olmak, Müslümanın olmazsa olmaz vasıflarındandır. 

Allahu Teâlâ, her mahlûka karşı yapılacak olan zulmü yasaklamış, zalimleri korkunç azap ve 

akıbetlerle tehdit etmiş, onların asla yâr ve yardımcıları olmayacağını da belirtmiştir. 

ُرُهْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصاُر  ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما يَُؤِخِّ َ َغافًِلا َعمَّ  َوََل تَْحَسبَنَّ اَّللَّ

“(Resulüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları 
(cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”1 

ُ َوََل تَُكن ِلِّْلَخائِنِينَ  ا  إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحِقِّ ِلتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك اَّللَّ َخِصيما  

“Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana Kitab'ı hak ile 
indirdik; hainlerden taraf olma!”2 

 َوََل تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذيَن َظلَُموا فَتََمسَُّكُم النَّاُر 

“Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız).”3 

Yüce Allah, imhal eder, yani mühlet ve fırsat verir, fakat asla ihmâl etmez; yani şu imtihan 

dünyasından zalimler kendi karakterlerine uygun davranışlar sergilerler; sonunda dünyada da âhirette 

de amellerinin karşılıklarını görürler. 4 

   ا ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوََل َشِفيعٍ يَُطاعُ مَ 

“ Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçısı yoktur.”5
  

Zulüm ve haksızlık yapanlar, dünyada, bu zulümlerine yardımcı olan bir takım bayağı kişiler 

bulabilirler. Zulümlerini de belli bir süre devam ettirmeleri mümkün olabilir. Fakat zulüm ebedî olmaz. 

Zalimler, yaptıkları zulüm ve haksızlıkların cezasını Allah’ın huzurunda mutlaka görürler. Bu cezaya 

bazı kere dünyada da çarptırıldıkları olur. Onların bu hali başkalarına ibret olmaları içindir.  

َما ِللظَّاِلِميَن ِمن نَِّصيرٍ وَ     

“Zulmedenlerin yardımcısı olmaz.”6  

Allah, zalimleri kıyamet gününde dostsuz ve yardımcısız azap içinde bırakacaktır. Dünyada 

yaptıkları zulüm ve haksızlıkların cezasını orada çekecekler ve kendilerine merhamet olunmayacaktır.  

                                                             
1İbrâhîm, 14:42  
2 Nisa, 4:105 
3 Hûd, 11:113 
4 Ramazan Ayvalı  (7.11.2014 Türkiye Gazetesi) 
5 Mü’min, 40:18 
6 Hac, 22:71 
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Allah Rasul de bizlere zulümden ve zulmedenden uzak durmayı nasihat etmiştir. 

 Cabir (r.a) den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v)  şöyle buyurdu: 

ْم َعلَى أَ اتَّقُوا الظُّْلَم فَِإنَّ الظُّْلَم ُظلَُماٌت يَْوَم اْلِقيَاَمِة َواتَّقُوا الشُّحَّ فَِإنَّ الشُّحَّ أَْهلََك َمْن َكاَن قَ  ُُ ْن َسفَُكوا ْبلَُكْم َحَملَ

ُُمْ   ِدَماَءُهْم َواْستََحلُّوا َمَحاِرَم

“Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. 

Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin 

haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir.”7  

Zulüm, bir şeyin gereğini değil de zıddını yapmak, hakkı yerli yerine koymamak diye de tarif edilir. 

Zulüm, herhangi bir konuda haddi aşmaktır. Haksız yere başkasının malını almak, ırzına, namusuna 

sataşmak gibi uygunsuz davranışlar, zulüm diye adlandırılır. 

Zulüm, adâletin zıddıdır. Adâlet bir fazilet, zulüm ise bir zillettir. Zulmün kıyamet gününde 

karanlıklar olması, zalimin o gün karanlıklar içinde kalarak yolunu bulamaması, zulmünün cezasının, 

şiddetli ve dehşetli olacağı anlamındadır. Zulüm, çoğunlukla Allah’tan başka dostu ve yardımcısı 

olmayan zayıflara, biçarelere karşı yapılır. Bunu yapanlar ise kalpleri kararmış, Allah korkusundan 

mahrum kimselerdir. Çünkü kalplerinde Allah korkusu olsa ve hidayet nurundan nasipleri bulunsa 

yaptıklarının sonunu düşünürler.  

Ebû Hüreyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav)  şöyle buyurdu: 

اِء ِمَن الشَّاةِ اْلقَْرنَاءِ  نَْطَحتَُها لَتَُؤدُّنَّ اْلُحقُوَق إِلَى أَْهِلَها يَْوَم اْلِقيَاَمِة ، َحتَّى يُقَصَّ ِللشَّاةِ اْلَجمَّ  

“Kıyamet gününde, haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için, boynuzlu 

koyundan kısas alınacaktır.”8  

Kıyamet günü hakların sahiplerine verilmesi, dünya hayatında insanlara zulmedenlerle, 

başkalarının haklarını gasp edenlerin cezalandırılması, mazlum ve suçsuzların ise mükâfata nail 

olmasıyla sağlanacaktır.  

Bilinmesi gereken şaşmaz hakikat,  

ا يََرهُ  ٍة َشرًّ ا يََرهُ َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ٍة َخْيرا  فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”9  

Bu hadis, kıyamet gününde hayvanların da dirilerek mahşer yerine getirileceğine delil teşkil eden 

rivayetlerden biri kabul edilir.  

Bu rivayet, Kur’ân-ı Kerîm’in:  

 َوإِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت 
“Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,”10 ayetini açıklayıcı niteliktedir. Kıyamet 

gününde, mahşer yerinde toplanmak, mutlaka sevap veya ceza vermek içindir denilemez. Boynuzsuz 

koyun için boynuzludan kısas almak bir benzetme olup her türlü hakkın hak sahibine verileceğini 

anlamam içindir.  

Ebû Mûsâ el-Eş’ari  (r.a) den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v)  şöyle buyurdu: 

                                                             
7 Müslim, Birr 56 
8 Müslim, Birr 60. 
9 Zilzâl, 99:7-9 
10 Tekvîr, 81: 5 
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َ لَيُْمِلي ِللظَّاِلِم َحتَّى إِذَا أََخذَهُ لَْم يُْفِلتْهُ قَاَل ثُمَّ قََرأَ   إِنَّ اَّللَّ

“Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez.”  

 َوَكذَِلَك أَْخذُ َربَِِّك إِذَا أََخذَ اْلقَُرى َوِهَي َظاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَهُ أَِليٌم َشِديدٌ 

Sonra şu âyet-i kerimeyi okudu: 

“Rabbin, zâlim bir kasaba halkını yakalarken işte böyle yakalar. O’nun yakalaması gerçekten 
çok acı ve çetindir.”11           

Allah Teâlâ, suçluları cezalandırmada acele davranmaz. Onların suçlarından, zulümlerinden ve 

kötülüklerinden pişmanlık duyup tövbeye yönelmeleri için kendilerine mühlet verir; onlara süre tanır. 

Bu sebeple Allah Teâlâ cezaları tehir eder, hatta bir çoğunu ahirete bırakır. İnsan, ömrünün sonuna 

kadar tövbe kapısının açık olduğunu bilir de bir gün bu kapıya gelirse, Allah tövbeleri kabul eder ve 

kullarına son derece merhametle muamele eder. Cenab-ı Hakk’ın mühlet vermesinin anlamı budur. Bu 

sebeple zalimlere de rızık verir; onların dünyada yaşamasına, hatta uzun bir ömür sürmesine imkân 

tanır. 

Bu hadis, dünyada mazlumlar için bir teselli kaynağıdır. Kendilerine verilen fırsat ve mühlete 

kapılıp aldanmasınlar diye, zalimler için de ciddi bir tehdit teşkil eder.  

Allah Teâlâ, bu gerçeği şöyle beyan etmektedir: 

ُرُهْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصاُر  ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما يَُؤِخِّ َ َغافًِلا َعمَّ  َوََل تَْحَسبَنَّ اَّللَّ

“(Resulüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları 
(cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”12 

Allah’ın zalimleri yakalamasından maksat onları helâk etmesi, kahretmesi, işlerini bitirmesidir. Bu 

hal, ibret için bazen dünyada da olur. Resûl-i Ekrem Efendimiz, bu sözlerine delil olarak, Kur’an’ın 

ayetini getirmiştir. Çünkü Kur’an’ın bir çok ayetinde, daha önce helâk olan ümmetlerin macerası 

anlatılır. Nuh (a.s)’ın kavmi, Âd ve Semûd’un, Lut kavminin, Medyen’in, Firavun’un ve Firavun’a 

inananların akıbetleri ne kadar acı, elem verici ve çetin olmuştur? Bunların her birinin oturduğu ülkeler, 

şehirler ve kasabalar, içlerindeki zalimlerle birlikte helâk edilmiştir. Dünyada dolaşan zalimlere 

Allah’ın mühlet vermesi, insanları aldatmamalıdır.  

Allah Teâlâ onların halinden şöyle haber verir: 

نََّك تَقَلُُّب الَّ  ادُ  ِذيَن َكفَُروا فِي اْلبًَِلدِ ََل يَغُرَّ َُ نَُّم َوبِئَْس اْلِم َُ َمتَاٌع قَِليٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َج  

“İnkarcıların (refah içinde) diyar diyar dolaşması, sakın seni aldatmasın! Azıcık bir 
menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir!”13 

Abdullah b. Amr b. Âs  (r.a)’dan rivayette, Nebî (sav) şöyle buyurdu: 

اِجُر َمْن  َُ ُ َعنْ اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه َواْلُم َُى اَّللَّ هُ َهَجَر َما نَ  

“Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise, Allah’ın 

yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.”14  

İnsanın çok kullandığı iki uzvu el ve dil, hadiste özellikle anılmıştır. Çünkü yapılan kötülükler, 

başkasına zarar verme işi, yaygın olarak bu iki uzuvla ilgilidir. Dil, sövmenin, kötü sözün, lânetin, 

gıybetin, iftiranın, kovuculuğun ve benzeri kötülüklerin vasıtasıdır. El ise dövmenin, öldürmenin, yakıp 

                                                             
11 Hûd, 11:102 Buhârî, Tefsîru sûre, 11 
12 İbrahim, 14:42 
13 Âl-i İmrân, 3:196-197 
14 Buhârî, Îmân 4-5 
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yıkmanın, çalıp çırpmanın ve benzeri fenalıkların vasıtası olan uzvumuzdur. Dilin ve elin sayılan 

kötülüklerinden uzak duranlar gerçek ve kâmil mü’min olma özelliğini kazanırlar.  

Alınacak Dersler 

1. Zulümden sakınıp kaçınmak, başkalarını da bu yönde uyarmak görevlerimiz arasındadır. 

Bu, Allah ve Rasûlü’nün emridir. 

2. Zulme sebep ve vasıta olmak da aynı şekilde günahtır. 

3. Zulüm büyük günahlardandır. Çünkü her zulümde, kulların hakkına tecavüz vardır. 

4. Cimrilikten uzak durmak, sakınıp kaçınmak müslümanlar için bir vecibedir. 

5. Allah mutlak adâlet sahibidir. Mahşer gününde bütün haklar sahiplerine verilecektir. 

6. Zalimler, kıyamet gününde cezalarını en ağır şekilde göreceklerdir.  

7. Dünyada yapılan haksızlıklar, ölmeden önce sahiplerine iade edilerek helâlleşilmelidir. 

8. Allah zalimlere, günahkârlara mühlet verir, fırsat tanır, fakat onları cezalandırır. 

9. Başkalarına ibret olması için, Cenâb-ı Hak bazı zalimlerin cezasını dünyada verir. Onların 

yaşadıkları şehirleri, kasabaları helâk eder 

10. Tövbe kapısı kıyamete kadar açıktır.  

11. Tövbede acele etmeli, ömrü iyi değerlendirmelidir. 

12. Hangi uzuvla ve hangi şekilde olursa olsun, müslümana eziyet yasaklanmıştır. 

13. İmanın kemâli, maddî ve manevî olarak başkalarına eziyeti terk etmekle elde edilir. 

14. Müslümanın da bir takım noksanları olabilir.  

15. Din için hicret nasıl büyük bir fedakârlık ve faziletse, Allah’ın haramlarından uzak durmak 

da bir hicret ve fazilet kabul edilir. 

 

Bu Hafta 

1. “Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçısı yoktur.”15 ayetinin tefsirini 

okuyalım. 

2. Dua güçtür Zulme uğrayan insanlık için dua edelim. 

3. Duamız cemiyetlerimizdeki çalışmalara dahil olmak ve  yapılan çalışmalara destek olmak 

olsun.  

 

 

                                                             
15 Mü’min, 40:18 


