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GİRİŞ: 

Hak, Yüce Allah‟ın adıdır. “Hak edene hakkını veren” manasına gelmektedir. Varlığı 

yaratan, yaşaması ve gelişmesi için hakları veren Allah‟tır. Hakkın çoğulu “Hukuk” dur. 

Birey açısından hak kavramına bakıldığı zaman “bireyin diğer insanların kendi hayatlarını 

yaşama haklarına müdahale etmeden kendi hayatına yön verme ve haklarını koruma ve 

kullanma hürriyeti” olarak isimlendirilebilir. 

Hak, varlık ve hareketin meşruiyet kaynağıdır. İnsan “hayat hakkına” dayanarak 

hayatını sürdürür. “Fikir Hürriyeti”ne dayanarak düşüncesini izhar eder. İnsanların duyguları 

sair hayvanlar gibi sınırlı olmadığı için her şeyi yapabilir. Bu durumda kaos doğar. Bu 

nedenle düzen ihtiyacı doğar. Bu düzeni ise kurallar sağlar. Kuralların uygulanması için 

müeyyide şarttır. Böyle olmazsa o zaman sosyal düzenden, hak ve hukuktan da bahsedilemez. 

Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “İnsan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acib 

ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır.  O mizaç yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular 

meydana gelmiştir. Meselâ: İnsan en müntehab şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zînetli 

şeyleri arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. 

Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek ve sair hacetlerini, istediği gibi güzel bir 

şekilde tedarikinde çok san'atlara ihtiyacı vardır. O san'atlara vukufu olmadığından, ebna-yı 

cinsiyle teşrik-i mesaî etmeye mecbur olur ki; her birisi, semere-i sa'yiyle arkadaşına 

mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. 

Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i akliye Sâni' tarafından 

tahdid edilmediğinden ve insanın cüz'-i ihtiyarîsiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler 

başıboş bırakıldığından, muamelâtta zulüm ve tecavüzler vukua gelir. Bu tecavüzleri önlemek 

için, cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Lâkin 

her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki; ferdler, o küllî 

akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, 

ancak şeriattır.  

Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci', bir sahib lâzımdır. O 

merci' ve o sahib de, ancak peygamberdir. Peygamber olan zâtın da, zahiren ve bâtınen halka 

olan hâkimiyetini devam ettirmek için, maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı 

olduğu gibi, Hâlık ile olan derece-i münasebet ve alâkasını göstermek için de, bir delile 

ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mu'cizelerdir. 

Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek 

için, Sâni'in azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de ancak akaid ile, 

yani ahkâm-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmanî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, 

ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur.” (İşaratu‟l-İ‟caz, 84) 

Din, insanların arasındaki hakları belirleryen ilâhi kurallardır. Ancak insanlar “Beşeri 

Hukuk” ile hukuku dinden ayırmaya çalıştıkları ve dini sadece vicdana hapsetmek istedikleri 

için “Hukuk Kurallarını” koyma görevini devlete vermişlerdir. Devlet gücünün de tek elde 

topanıp herhangi bir yozlaşmayı engellemek için “Yasama, Yürütme ve Yargı” erkleri 

oluşturmuş ve bunları birbirinden bağımsız olmalarını sağlamaya çalışmışlardır. Yasama 

insan haklarının kullanım alanını belirler ve sınırlarını çizer. Bunu yaparken de pozitif haklar 

ve negatif haklar olarak ikiye ayırır. Böylece hakların kullanım alanını belirlemiş olurlar. 

Hakları sınırlama ve yasaları çıkarma gibi görevi devlete verdiği için bu defa devlet gücünü 

ele geçirme ve kullanma konusunda bir mücadele başlar. Şayet bu güç iyi niyetlilerin eline 

geçerse “hukukun üstülüğü” sağlanırken kötü niyetlilerin eline geçmesi durumunda büyük 

ölçüde “kanun devleti”ne ve hukukun yozlaşmasına sebep olur. 



İnsan ve birey açısında hak ve hukuk kavramına bakıldığı zaman din her şeyeden önce 

bireyin şahsî kemâlatını esas alır. “kemâlat-ı zatiye uhrevi hayata baktığı çin” dinin birinci 

amacı insanın kemalatı ve uhrevi hayatı ve ebedî saadeti kazanmaktır. Dünya hayatı ise ahiret 

hayatının kazanma yeri ve bir nevi tarlası olduğu için dolayısıyla dünyevi saadeti de kapsar. 

Bu nedenle dinin emirlerine uymak ve yasaklarından kaçmak “İbadet” kavramı ile ifade 

edilmiştir. 

Zira “İnsan cismen küçük, zaîf ve âciz olmakla beraber, hayvanattan addedildiği halde, 

pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada mâliktir ve hasredilmeyecek derecede 

meyilleri vardır ve gayr-ı mütenahî emeller sahibidir ve addedilemez fikirleri vardır ve gayr-ı 

mahdud şeheviye ve gadabiye gibi kuvveleri vardır ve öyle acaib bir yaratılışı vardır ki, sanki 

bütün enva' ve âlemlere fihriste olarak yaratılmıştır.  

İşte böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren, ibadettir; istidadlarını inkişaf 

ettiren, ibadettir; meyillerini temyiz ve tenzih ettiren, ibadettir; emellerini tahakkuk ettiren 

ibadettir; fikirlerini tevsi' ve intizam altına alan, ibadettir; şeheviye ve gazabiye kuvvelerini 

hadd altına alan, ibadettir; zahirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını 

izale eden, ibadettir; insanı mukadder olan kemalâtına yetiştiren, ibadettir; abd ile Mabud 

arasında en yüksek ve en latif olan nisbet, ancak ibadettir. Evet, kemalât-ı beşeriyenin en 

yükseği, şu nisbet ve münasebettir. 

İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. 

Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faideler, hikmetler 

yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar.” (İşaratu‟l-İ‟câz, 85) 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

HAKLARLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 

 

Hak Nedir? 

Hak kelimesi Kur‟ân-ı Kerimde 247 yerde geçmektedir. Allah‟ın zat-ı ilâhisini ifade 

etmek için “Melikü‟l-Hak” (Taha, 20:114) “Hakku‟l-Mübîn” (Nur, 24:25) “Rabbükümü‟l-

Hakk” (Yunus, 10:31) isimleri ile kullanılmıştır. Fussilet Suresinde “Onun Hak olduğunu 

bilmeniz ve anlamanız için varlığımızın delillerini enfüste ve afakta göstereceğiz” (Fussilet, 

41:53) ayetinde de Allah‟ın varlığını ifade etmek için “Hak” kelimesi kullanılmıştır. 

Peygamberimiz (sav) “Allah‟ın doksan dokuz ismini saydığı hadisinde Hak ismini de 

saymıştır. (Tirmizi, Daavat, 82; İbn-i Mâce, Duai 10) Teheccüd Namazında “Allahım! Sen 

Haksın, vaadin hak ve sözün haktır; kıyametin kopması da haktır” buyurarak Allah‟a dua 

ederdi.  

İslam bilginleri daha çok “Cenab-ı Hak” ifadesi ile Allah‟ın Hak ismini anarlar. Cenâb 

saygı unvanı olarak kullanılmış ve Hak ismine izafe edilmiştir. Bu nedenle Allah ismine saygı 

gereği de “Cenab-ı Allah” denilmiştir. “Mabud-u Bil-Hakk” ve “Hak Sübhâneu ve Teâlâ” 

şeklinde de sıkça ifade edildiği bir gerçektir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-ı 

Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü, bütün hakaik-i mevcudat, ism-i Hakk'ın şuaatı ve esmasının 

tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdır” (Sözler, 436) “Vacibü'l Vücudun mahiyet-i kudsiyesi, 

mahiyet-i mümkinat cinsinden değildir. Belki, bütün hakaik-ı kâinat, o mahiyetin Esma-i 

Hüsna'sından olan Hak isminin şualarıdır” (Mektubat, 242) buyurmaktadır. 

Varlıklar Allah‟ın “Hakk” isminin tecellileri olduğu için varlığa “Manay-ı Harfî” ile, 

yani allah‟ın varlığını, isim ve sıfatlarının yansımalarını gösteren birer vasıta nazarı ile 

bakmak ilim ve Marifetullahtır. “Manay-ı ismi” ile yani bizzat kendi kendine bir anlamı 

olduğu yönü ile bakmak cehalettir. Bu nedenle esere bakıldığı zaman usta, sanata bakıldığı 

zaman sanatkar ve nimete bakıldığı zaman mün‟im-i hakiki akla ve fikre gelmelidir. 



(Mesnevi-i Nuriye, 46) Böylece eşyanın hakikati ortaya çıkmış ve niçin yaratıldıkları 

anlaşılmış olur. Varlığa böyle bir bakış “hakikati” ortaya çıkarır ve bu ilim unvanını alır. 

Bunun tersi ise hakikati ifade etmediği ve hak olmadığı için cehalettir. Bu nedenle 

Bediüzzaman “Varlığın iki yüzü vardır. Bir yüzü Hakka bakar, diğer yüzü halka bakar. Halka 

baka cihet Hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya cam gibidir ki altında hakka bakan 

yönü gösterir” demektedir.  

Cenab-ı Hak, Hak ismi ile varlıkları anlamlı kılmış ve hikmetli bir yaratılışla var 

etmiştir. İnsan aklının hikmet gücüyle ve manay-ı harfi ile varlıklara bakarsa yaratılış amacını 

görebilmekte ve hakiki marifete ulaşabilmektedir. Böylece akıl ve hikmette istikameti bularak 

namazdaki “Sırat-ı Müstakim” duasının sırrına ermektedir. (M. Said İşeri, Köprü, Güz-2006) 

Hak isminin eşya üzerinde tecellisi “Her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını 

vermek” ve “Hakkı hak bilip ona uymak, batılı da batıl bilerek ondan kaçmaktır.” (İşaratu‟l-

İ‟câz, 29; Sözler, 67) Buradan Hak isminin hayat sahiplerine “Hukuk-u Hayat” tabir edilen 

şerait-i hayatiyeyi vermesi ve hayatlarını muhafaza etmek için onlara gereken cihazatı ihsan 

etmesi ve umum zihayatları ihkak-ı hakla haklarını vermek ve haksızları cezalandırmak 

şeklindedir. (Lem‟amar, 342; Sözler, 586) Buradan Adalet ortaya çıkmaktadır. Haşrin hak 

olması ve her hak sahibine hakkını vermesi de “Hak” isminin ahiretteki tecellisidir. Bu 

nedenle de “haşir haktır ve muhakkaktır.” (Şualar, 199) 

Bu hakikatleri bize ders veren Kur‟ân-ı kerim de Cenab-ı Hakkın Hakk isminin 

gereğidir. “Hak olup, Hakdan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti 

neşreden” bir kitaptır. (Sözler, 37)  Bu nedenle “Hak Rabbin tarafından gelir” (Al-i İmran, 

3:60) ayeti bunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Bu sebeple Kur‟ân-ı Kerimin verdiği 

haberler hakikatin ifadesi, mutlak doğru, hak ve adalettir. Bu nedenle “Kim haksız yere bir 

insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir” (Maide, 5:32) ayeti ile “İkisinin nazar-ı 

kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adalette de bir olduğunu” ifade etmiştir. (Sünuhat, 27) 

İnsanın fıtratı mükerrem olduğu için kasten hakkı arar. (Mektubat, 455; Muhakemat, 

110; Mesnevi, 210) Bu da insanın insanlık cevherinden kaynaklanmaktadır. Zira Allah insanı 

“Ahsen-i takvimde” yani en mükemmel surette yaratmıştır. (Tin, 95:4) Bu nedenle insana 

Allah‟ın en büyük nimeti ve hediyesi “hakkı hak bilmek ve batılı batıl bilmek” olan hidayet 

nimetidir. Hidayet dünyevi ve uhrevi bilcümle saadetlerin kaynağıdır. Hak ise ihtiyaca, 

şartlara,  kabiliyetlere ve yeteneklere göre değişir. Karmaşıktır ve binlerce yetenek ve farklı 

durumlar söz konusu olduğu için de her bakımdan hak ve hidayet üzere olmak gerçekten 

zordur ve hakkı bulmak her sahada ilim ve ihtisas gerektiren bir konu olmuştur. Genellikle 

hak ve hidayet, gerçekler ve hakikatler detaylarda gizlidir. Böyle olduğu içindir ki hak ve 

hidayeti ders veren yüz binlerce peygamberler ve onların getirdiği hakkı anlatan milyonlarca 

ilim adamları olduğu halde yine de herkes bundan hissesini tam olarak alamamakta ve 

hidayeti bulmakta zorlanmaktadır.  

İnsanlar mükerrem oldukları için daima hakkı ararlar ancak karşılarına batıl çıkar ve hak 

diyerek alıp koyunlarında saklarlar. (Mektubat, 354) Hiç kimse bile bile yanlışı ve batılı 

müdafaa etmez ve suçu hiç kimse üzerine almaz. Ancak cehaletinden hakkı batıl, batılı hak 

zannederek müdafaa ederler.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hak aldatmaz, hakikatbin aldanmaz” (Sözler, 216) 

buyurarak hak ve hakikati bilenin aldanmayacağını ve aldatmayacağını ifade etmiştir. “Evet 

hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra 

feda edilmemek gerektir.” (Münazarat, 49) “Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. 

Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu 

demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihati bazen damara 

dokundurur, aksülâmel yapar. (Mektubat, 256) demektedir. 

 

Hukuk Nedir? 



Hukuk, hakkın çoğuludur. Temel hakların tamamını içine alır. Temel haklar “Kul 

hakkına” dayanır. Yani hakların temelinde “kul hakkı” vardır. İslam dini haklar konusunu 

temel hak olan “kul hakkı” ile çözüme kavuşturmuştur. 

Kul hakkı da çeşitli bölümlere ayrılmış ve ilk olarak “Nefsin Hakkı” terimi ile hayata 

geçmiştir. Peygamberimiz (sav) “Şüphe yok ki senin üzerinde vücudun/nefsinin hakkı vardır, 

gözlerinin hakkı vardır, hanımının hakkı vardır, ziyaretçilerin hakkı vardır” (Buhari, Savm, 

55, 56; Müslim, Sıyam, 181-193) “Rabbinin hakkı vardır, nefsinin hakkı vardır, ailenin hakkı 

vardır. Öyle ise hak sahiplerinin her birine hakkını ver” (Buhari, Savm, 51; Edeb, 86) 

buyurarak bu hakları saymıştır. 

Kişinin kendi haklarından sonra diğer insanların hakları başlar. Bu husus da 

peygamberimiz (sav) “Müslüman‟ın Müslüman üzerinde altı nevi hakkı vardır. Bunlar da 

karşılaştığı zaman selam vermek, davetine icabet etmek, nasihat istenirse nasihatini 

esirgememek, aksırınca hamd ederse „yerhamükallah‟ demek, hasta olunca ziyaretine gitmek, 

öldüğü zaman cenazesine iştirak etmektir” (Müslim, Selam, 5) buyurarak saymışlardır. 

Peygamberimiz (sav) insanların kardeşler olarak yaşamaları, birbirlerinin hayat hakkına 

ve şerefini korumasına yardımcı olmak ve birbirlerine sevgi ve şefkatle muamele etmeleri, 

barış ve sevgi ortamında yaşamaları gerektiğini de şu sözleriyle açıklamıştır. “Birbirinizi 

kıskanmayınız, alışverişin arasına girerek almayacağınız bir malın fiyatını artırmayınız, 

birbirinize kin ve nefretle muamele ederek düşmanlık yapmayınız, biri birinize darılıp sırt 

çevirmeyiniz, ey Allah‟ın kulları kardeş olunuz! İnananlara gelince Müslüman müslümanın 

kardeşidir, ona zulüm ve haksızlık yapmaz, onu hakir görmez ve yardımını ondan esirgemez. 

(Göğsüne işaret ederek üç defa) İşte Allah korkusu denen takva buradadır. Bir müslümanın 

kardeşini hor ve hakir görmesi kötülük ve günah olarak ona yeter. Müslümanın canı, kanı, 

malı ve şerefi diğer müslümana haramdır” (Buhari, Edeb, 57; Müslim, Birr, 32) 

buyurmuşlardır.  

Haklar maddi ve malî olduğu gibi, kişinin şerefine ve psikolojisine zarar verecek olan 

manevi olanları da vardır. Bu nedenle kul hakkı sadece maddi ve mali boyutu ile 

değerlendirilemez. Kur‟ân-ı Kerim kişinin manevi şerefini korumak için gıybet, dedikodu, 

iftira ve hatta el, kol, kaş ve göz işareti ile alay etmeyi dahi yasaklayarak bu nevi hukukun 

korunmasını sağlamıştır. Yukarıdaki hadiste “Bir müslümanı hor ve hakir görmek kişiye 

günah olarak yeterlidir. Müslümanın şerefi ile oynamak da başka müslümanlara haramdır” 

buyrularak yasaklanmıştır. 

Kr‟ân-ı Kerim “Bir kimsenin dedikodusunu yapmak, onun kanını ve etini yemekle eş 

değer kabul eder.” (Hucurat, 49:12) Kaş ve göz işaretleriyle alay etmeyi ve küçük düşürmeyi 

kişiyi cehenneme götüren ve “Veyl” deresine sokan büyük günahlardan saymıştır. (Hümeze, 

104:1) “Bir toplumun bir başkası ile, kadınların da başka kadınlarla alay etmesini yasaklamış 

ve ne biliyorsunuz onlar sizden daha hayırlıdırlar” (Hucurat, 49:11) buyurmuştur.  Yine aynı 

ayette kişinin kendisini kınaması ve kendisini suçlamasını dahi “kendinizi ayıplamayın” 

(Hucurat, 49:11) buyurarak yasaklamıştır. Zira bunda da kişinin kendisini küçük görmesi ve 

kendisini hafife alarak özgüvenini yitirmesi vardır. Öz güvenini yitiren kimse de hayatta 

başarılı olamaz. Bu nedenle yüce Allah kişinin kendisini kınamasını ve başkasına su-i zan 

etmesini de kişilik haklarına saygısızlık ve haksızlık olarak nitelemiştir. 

 

Kul Hakkı Nedir? 

Kul hakkı insanın nefsine, rabbine, dinine, peygamberine, insanlara, ailesine, akrabaya, 

komşuya, mahalle ve şehre, ülkeye, çevreye, bütün canlılara karşı haklarının bütününü kapsar. 

Bu haklara riayet etmeyen ve ihlal edenler ne kadar ibadet ve itaat içinde olsalar da müflis 

sayılırlar. İslam dininin insana yüklediği sorumluluk ve haklar sadece Allah‟a ibadetten ibaret 

değildir. Topluma ve varlıklara karşı hak ve sorumluluklarını da kapsamaktadır. Bu hak ve 



sorumlulukları ihmal edenler Allah‟a karşı gereken itaat ve ibadet içinde bulunmuş 

sayılmamakta, bilakis ibadetlerinin faydasını ve hayrını da görmesi mümkün olmamaktadır. 

Nitekim peygamberimiz (sav) “Müflis kimdir, bilir misiniz?” buyurdular. Sahabeler 

“Bizde malı ve parası olmayan kişiye müflis derler” diye cevap verince peygamberimiz 

“Hayır! Gerçek müflis kıyamet günü namazı, orucu, zekatı, haccı ve ibadeti ile gelmiş olduğu 

halde dünyada şuna sövmüş, bunu dövmüş, berikinin malını yemiş, ötekinin kanını 

dökmüştür. Birisine iyiliklerinin sevabı verilir, ötekine namazı ve orucu verilir, bir başkasına 

vereceği şeyi kalmaz da onun günahlarını da yüklenmek durumunda kalır ve sonunda yüz üstü 

cehenneme atılır. İşte gerçek müflis budur” (Münziri, Terğib ve Terhib, 4:408) buyurdular. 

Kıyamette kul hakkı o derece önemli bir hale gelir ki “Anne-baba evladı üzerindeki 

hakkı ve alacağı olur da evladının yakasına yapışırlar. Ben sizin evladınızım dese de buna 

itibar etmezler, alacaklarından vaz geçmeleri şöyle dursun alacaklarının daha da fazla 

olmasını arzu ederler.” (Terğib ve Terhib, 5:366)   

Yine kıyamette bir kısım insanlar diğerlerinin yakasına yapışırlar, onlar “ben sizi 

tanımıyorum, aramızda hçbir alışveriş de yoktur, ne diye yakama yapışıyorsun, dedikleri 

zaman o kişi „sen beni hata ve günah işlerken görüyordun da ikaz edip alıkoymuyordun‟ 

diyecektir. (Terğib ve Terhib, 4:12) 

Kul hakkı o derece ağır bir haktır ki şehitlik gibi bir makam ve mertebeye çıkanlar dahi 

bu haklardan kendilerini kurtaramazlar. Peygamberimiz (sav) “Borcu ödeninceye kadar 

mü‟minin ruhu bağlı kalır” (Beyhaki, Sünen-i Kübra, 4:61)) buyurarak kul haklarından olan 

borcun önemini vurgulamıştır. 

Kul hakkının en ağır olanı haksız yere başkasının malını ve parasını yemek veya 

zimmetine geçirmektir. Bu nedenle Hz. Ali (ra) “En iyi korunma yolu haramdan çekinmektir. 

Haramdan kaçmak gibi züht ve takva yoktur” demiştir.  

Peygamberimizin (sav) bu konuda şöyle bir duası vardır: “Allahım! Ben senden hulf 

etmeyeceğin bir ahd diliyorum. Ben beşerim. Hangi mü‟mine hataen eziyet eder, kırıcı söz 

sarf edersem bu haksızlığı onun kıyamette onun için bir rahmet, sevbında bir artış ve ve sana 

yaklaşmaya bir vesile yap!” (Buhari, Daavât, 34; Müslim, Birr, 90) Bu dua hataen de olsa 

yapılan bir haksızlığın ne derece önemli bir hak olduğunu anlatması bakımından çok 

anlamlıdır.  

 

Öz Olarak Temel Haklar: 
İmam Ali Zeynelâbidin (ra) insanın karşı karşıya olduğu hakları şöyle sıralamıştır: 

Tek bir yaratıcı olarak Allah‟ın insana yüklediği haklar vardır. İnsanın her hareketi ve 

duruşu ve nefes alışında kullandığı her organında O‟nun hakkı vardır. Bu haklar da önemine 

ve büyüklüğüne göre farklılık arz ederler.  

Allah‟ın en büyük hakkı kendisine yönelik olarak insana yüklediği haklardır. Diğer 

haklar bu haktan dallanıp budaklanırlar. Sonra senin organlarına yüklediği haklar bunu takip 

eder. Bunlar da kulaklarına, gözlerine, diline, ellerine, ayaklarına, midene ve cinsel organına 

yüklediği yedi azana göre taksim edilen haklardır. Zira insanın fiilleri bu yedi organ 

vasıtasıyla meydana gelir. 

İnanca yönelik haklar vardır ki bu da “Tevhide” yani Allah‟ın birliğine inanmaktır ki bu 

hak kalbi ve aklı ilgilendiren bir haktır.  

İmandan sonra terettüp eden amellere yönelik olarak haklar vardır. Bunlar Allah‟ın 

insana emrettiği ve insandan istediği haklardır. Bunlar da namaz, oruç, hac, zekât ve kurban 

ile ilgili haklardır.  

Bunlardan sonra insanın şahsıyla ilgili haklar gelir. Bunların başında yönetici ile ilgili 

haklar gelir. Sonra akrabalıkla ilgili haklar ve bunlara bağlı olan ve bu temel haklara dayanan 

haklar bulunmaktadır.  



Üzerinde hakkı bulunan yöneticiler ise üç nevidir. Normal yöneticilik yoluyla hak sahibi 

olanlar, ilim vasıtasıyla hak sahibi olanlar ve efendilik yoluyla hak sahibi olanlar vardır. 

Akrabalık hakları da yakınlık derecesine göre değişir. Bunların içinde sana en çok hakkı 

geçen annen, baban, çocukların ve sonra kardeşlerindir. Sonra sana daima iyiliği ve yardımı 

dokunan dostun, sonra arada bir iyiliği dokunanlar, sonra da sana bir defa olsun iyiliği 

dokunan dostun gelir. Sonra seni namazdan haberdar eden mahalledeki müezzinin ve sana 

namaz kıldıran imamın hakkı gelir. Sonra mesai arkadaşların ve sonra komşu hakları gelir.  

Sonra kendi mal ve hayvanlarının da sende hakları vardır.  

Sonra sana borçlu olanın ve sende alacağı olanın, sonra seninle münasebeti bulunanın 

hakkı vardır. Sonra senin istişare ettiğinin, senden fikir soranın, sonra sana dua eden ve 

iyiliğini isteyenin, sonra senden büyük olanın, sonra senden küçük olanın, sonra sena iyiliği 

dokunanın,, sonra sana kötülüğü dokunanın sonra tüm inananların ve en son olarak da 

inanmayan ve dininden olmayanın da hakları vardır. (İmam Ali Zeynelâbidîn, Hukuk Risalesi, 

Terc: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip, 2010, s. 25-29) 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İBADETE AİT HAKLAR 

 

1. Allah‟ın Hakkı:  

Allah‟ın en büyük hakkı O‟na iman etmen ve hiçbir şeyi O‟na şirk koşmamandır. Bunu 

ihlâsla yaptığın zaman Allah da dünya ve ahiret işlerinde sana yardım etmeyi tekeffül eder. İki 

cihanda seni aziz eder. 

Zira yaratılışın gayesi, fıtratın neticesi Allah‟a imandır. Kâinatta en yüksek hakikat 

imadır. İmandan sonra O‟na itaat gelir. İnsan dünya için yaratılmamıştır; ebediyet için 

yaratılmıştır. Fıtratı buna şahittir. Bu nedenle dünya insanı doyurmaz ve mutlu etmez. İnsanın 

hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah ve ilim gibi ebediyete ait şeylerdir. 

(İşaratu‟l-İ‟câz, 146)  

Peygamberimiz (sav) Muaz b. Cebel‟e (ra) “Allah‟ın kulları üzerindeki hakkı Ona 

ibadet edip hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine şirk 

koşmayana azap etmemesidir” (Buhari, Tevhid, 1; Cihad, 46; Müslim, İman, 49; İbn-i Mace, 

Zühd, 35) buyurmuşlardır.  

Allah‟a iman sadece “inandım” demekten ibaret değildir. Lâ ilâhe illallah‟ın 

hakikatlerine tamamen iman etmek, kalben tasdik etmek, kâinatta külli cüz‟î her şeyin onun 

ilim, irade ve kudreti ile olduğuna iman etmek, peygamberlerini ve getirdiği emirlerini tasdik 

etmek, sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini tasdik etmek, günah işlediği ve emre muhalefet 

ettiği zaman kalben tövbe edip pişman olmaktır. Yoksa büyük günahları serbestçe işleyerek 

tövbe ve istiğfar etmemek ve aldırmamak imandan nasibi olmadığına delildir. (Emirdağ 

Lahikası, 1:203) 

 

2. Ruhun ve Bedenin Hakkı: 

Ruh ve bedenin senin üzerindeki hakkı ise o ruhu ve bedeni Allah‟ın bir emaneti olarak 

koruman, Allah‟a iman ve itaat yolunda çalıştırmandır. Ruhun manevi latifeleri olan aklı fenni 

ilimlerle, vicdanı dini bilgilerle, hayali tefekkürle, kalbi imanla, göğsü islamla, hayali 

tefekkürle, el, ayak, dil, göz, kulak, mide ve cinsiyet organına hakkını vermek ve ifrat ve 

tefritten korumak şeklindedir. 

 

2.1 Hayat/Hürriyet Hakkı: Hakların en değerlisi hayat hakkıdır. Hayat hakkı hayat 

için gerekli olan hakların tamamını kapsayan en geniş bir haktır. Hayatın korunması, iradenin 

kullanımı ve kabiliyetlerin gelişimini kapsar. Bu nedenle intihar yasaklanmış, kölelik ve 



angarya en büyük haksızlık olarak görülmüştür. Bütün bu hakların temeli olan “Hürriyet” 

hakkı olduğu için haklar genel olarak “Hak ve Hürriyetler” şeklinde ifadesini bulmuştur. 

Hürriyet hakların temelini oluşturur. Hürriyet olmazsa hak kavramı da olmaz. Zira hür 

olmayan birinin hiçbir hakkı yoktur, bütün hakları hürriyetini kullanana aittir. Bu nedenle 

kölelerin mülkiyet hakkı yoktur. Kölenin emeği ve bütün kazancı efendisine aittir. 

Hayat ve hürriyet hakkı imanın gereğidir. Zira iman kişiyi kula kul olmaktan çıkarır, 

Allah‟a ibadet eden, yani iman edip itaat eden hür bir insan haline getirir. Böyle birinin bir 

biçareye tahakküm etmeye tenezzül etmediği gibi, bir başkasının tahakkümüne boyun eğerek 

zillete düşmez. Şerefli bir şekilde yaşar. Ne kimseye köle olur, ne de kimseyi köle yapar. 

Bundan dolayı Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hürriyet Allah‟ın ihsanı ve imanın 

hassasıdır” demiştir. (Münazarat, 37) 

Hayat Allah‟a aittir ve insana emanet edilmiş olup bununla dünya ve ahiret saadetini 

elde etmesi istenmiştir. Bu nedenle hayatı korumak her insanın hem hakkı hem de vazifesidir. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Kendi kendinizi öldürmeyin” (Nisa, 4:29) “Kendi elinizle 

kendinizi tehlikeye atmayınız” (Bakara, 2:195) “Bir cana haksız yere kıymak bütün insanları 

öldürmek gibidir” (Maide, 5:32) ayetleri ile hayat hakkını koruma altına almış ve hayatı 

korumayı bir vazife ve görev olarak vermiştir. 

Peygamberimiz (sav) “Kim kendisini bir şeyle öldürürse cehennemde aynı şekilde azap 

görecektir” (Buhari, İman, 159; Müslim, İman, 160, 175, 176) buyurarak intiharın büyük 

günah olduğunu söylemiştir. Evet, “El-cezâü min cinsi‟l amel” kuralına göre ceza amel 

cinsindendir. 

 

2.2 Ruhun ve Duyguların Hakkı: 

Yüce Allah insana hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik 

etmek için akıl, kalp, hayal, hafıza, dil, göz gibi maddi ve manevi duygu ve azaları vermiştir. 

bu duygu ve aletleri cehennem kapılarını açacak çirkin bir surete çevirmek insan için en 

büyük felakettir.  

 

2.2.1 Aklın Hakkı:  

Akıl doğruyu ve yanlışı ayırabilme, var olandan kıyas yoluyla yeni bilgiler çıkarma, 

eşya üzerinde tasarruf ederek insanın hayatını kolaylaştırma ve düşünme kabiliyetidir. İnsan 

akıl vasıtasıyla olmuştan olacağı, geçmişten geleceği görüp anlayabilir. Eşyanın özelliklerini 

öğrenerek onları hayatını kolaylaştırmak için kullanabilir. Eşyanın ve kendisinin yaratılış 

amacını bilebilir ve yaratıcısını tanıyabilir. Kıyas yoluyla eserden müessire, nimetten 

mün‟ime, sebeplerden sonuçlara ulaşabilir. 

İnsan aklı ile sebep sonuç ilişkisini kurabildiği için varlıklara bakarak Allah‟ın varlığını 

anlayabilir ki aklın görevi ve hakkı budur. Akıl eşyayı anlamaya ve isimler vasıtasıyla eşya ve 

yaratıcı arasında irtibat kurabildiği için Allah Âdeme (as) “Eşyanın isimlerini öğreterek” 

(Bakara, 2:31) “Esma-i Hüsna” aynasında terakki ve tekamül etme yolunu öğretmiştir. Bu 

nedenle İmam-ı Maturudi (ra) “İnsan için akıl vasıtasıyla Allah‟ı bilmek vaciptir” demiştir. 

Akıl geçmiş ve gelecek ile irtibat kurabilir. Bu nedenle ölüm ve sonrasını düşünerek 

öldükten sonra dirilmenin olacağını idrak eder ve varlıkların her bahar ve güz ölüp 

dirilmesinden kıyametten sonra insanın dirilmesine intikal ederek anlar. Peygamberimiz (sav) 

bu hususa dikkatimizi çekerek “Akıllı nefsini ittiham eden ve kusurlarını gören, öldükten 

sonraki hayat için amel işleyen kişidir. Aptal ise nefsinin arzularına uyan ve sonra Allah‟ın 

kendisini affedeceğini uman kişidir” (Müsned-i Ahmed, 2:365) buyurmuştur.      

Bediüzzaman hazretleri “Aklın nuru fen ilimleri, vicdanın ziyası ise din ilimleridir. 

İkisinin ittifakı ile hakikat tecelli eder” buyurmaktadır. Bu durumda aklın hakkı olan fen 

ilimlerini ve vicdanın hakkı olan din ilimlerini öğrenmek ve haklarını vermek gerekmektedir. 

Ta ki insan gerçekleri anlayabilsin ve aklını geliştirerek cennete layık hale getirebilsin.   



Akıl ruhun bir âletidir. Şayet Allah namına ve hesabına kullanmayıp nefis hesabına 

çalıştırırsan öyle kötü ve uğursuz bir alet olur ki, geçmiş zamanın hazin elemlerini, gelecek 

zamanın korkulu hallerini senin başına yükleyen ve saadetini ve rahatını mahveden bir alet 

derekesine düşer. Şayet aklı aklın hakiki sahibi olan Allah hesabına çalıştırsan o zaman akıl 

öyle tılsımlı bir anahtar olur ki: Şu kâinatta olan hadsiz rahmet hazinelerini ve hikmet 

definelerini açar ve sahibini saadet-i ebediyeye hazırlayan bir mürşid-i Rabbani derecesine 

yükselir. (Sözler, 27) 

 

2.2.2 Kalbin Hakkı: 

Kalb iman mahallidir. İman kalbe oturmayınca sadece dilde kalır ve nifaka ınkılap eder. 

Bu nedenle yüce Allah “Bedeviler iman ettik dediler ama imanları kalplerine yerleşmedi” 

(Hucurat, 49:14) buyurur. Bir ameli Allah için yapılması ancak kişinin kalbinde taşıdığı 

“niyete” bağlıdır. Bu nedenle Allah kalbe bakar. Kalplerde geçen niyet ve ihlâsa göre kulun 

amelini kabul eder ve sevap yazar. Peygamberimiz (sav) “Ameller niyetlere göredir” (Buhari, 

Bed„ulvahy, 1) buyurur. Ayrıca “Allah sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz ancak 

kalplerinize ve niyetlerinize bakar” (Müslim, Birr, 34) ferman etmiştir. Bu nedenle yapılan 

ibadetlerin kalben isteyerek Allah rızası niyeti ile, hiçbir beklenti içinde olmadan Allah 

emrettiği için ve Allah‟ın rızası kast edilerek ihlasla yapılması esastır. Lisanen ve bedenen 

yapılan ameller kalben kabul edilerek yapılmazsa makbul olmaz. (Sözler, 40) 

Kalb ayrıca ilham mahallidir. Kul kalbi ile Allah‟a yönelir ve Allah kulun kalbine ilham 

eder. Bu nedenle kalb kulun rabbinin arşı sayılır. Bu nedenle “Kalb ayine-i Sameddir” 

denilmiştir. (Sözler, 134) Bu nedenle kalb “Aşk-ı Ebedî” için ve Allah‟ı sevmek için 

yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olmaz ve onları sevmekle tatmin olmaz. 

Bu nedenle yüce Allah “Kalpler ancak Allah‟ın zikri ile mutmain olur” (Rad, 13:28) buyurur. 

Kalbe Alllah‟ın sevgisinden başka sevgiler konulmamalı, sevilse de Allah namına sevilmelidir 

ki Yunus Emre “Yaratılanı sevdim yaradandan ötürü” diye bunu ifade etmiştir. 

Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Masnuatta hiçbir eser yoktur ki, çok manalı bir lafz-ı 

mücessem olmasın. Sani-i Zülcelâlin çok esmasını okuttrmasın. Madem şu masnuat, elfazdır, 

kelimat-ı kudrettir; manalarını oku, kalbine koy, manasız kalan elfazı bilâperva zevalin 

havasına at. Arkalarından alâkadarane bakıp meşgul olma.” (Sözler, 217)  

Kalbin Allah‟tan gafil olması ve uzaklaşması, dünya ve fani varlıklarla meşgul olmasına 

kalp katılığı denir. Bu konuda yüce Allah Benî İsrail‟i ve Yahudi milletini misal verir. 

Yahudilerin dünya sevgisi ve dinlerini dünya amacı için kullanmalarını “kalpleriniz taştan 

daha katıdır. Taşlar Allah korkusu ile ağlarken sizin kalbiniz hiç korkmuyor” (Bakara, 2:74) 

buyurarak ifade eder. (Sözler, 251) 

İnsan evvela kalben düşünür, sonra kalbindeki düşünceler lisanından dökülür. Bu 

nedenle dil kalpte olanı dışarı vurur denilmiştir. Gözler de kalbde olanları aksettirdiği için 

“kalpler gözün aynasıdır” denilmiştir. Bu nedenle her şey evvela kalpte meydana gelir, sonra 

gözler ve dillerden dışarıya yansır. Muhabbet de nefret de kalpde oluşur ve dilde ifadesini 

bulur. 

Kalbin bir özelliği de Esma-i Hüsnayı kalpde zikrederek o esmanın kainattaki 

tecellilerini anlamaya vesile olmasıdır. Bu nedenle hikmet Allah‟ın esmasından çıkar ve Allah 

bu hikmeti kalbe verir ve dil buna tercüman olur. “Kime hikmet verilmişse ona hayr-ı kesir 

verilmiştir.” (Bakara, 2:269) Bu nedenle kim hangi isme yapışırsa o isim onu Allah‟a 

yaklaştırır. Fenlerin ve kemalatın kaynakları Esma-i Hüsnâ‟dır. İnsan o Esmanın dürbünü ile 

kalbi ile Rabbine bakar. (Sözler, 262) 

İnsan nasıl düşünüyorsa ve ne niyetle ve hangi bakış açısı ile varlığa bakıyorsa öyle 

görür. Herkesin her günde şu âlemde bir mahsus âlemi vardır. O âlemin keyfiyeti o adamın 

kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki bir ayinede görünen muhteşem bir saray, âyineninrengine 

bakar. Siyah ise siyah görünür. Kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar. O 



âyine şişesi düzgün ise, sarayı güzel gösterir; düzgün değil ise, çirkin gösterir. En nazik 

şeyleri kaba gösterdiği misillü; sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi âleminin şeklini 

değiştirirsin. Ya aleyhinde veya lehinde şehadet ettirebilirsin. (Sözler, 273) Kişi imanla, iyi 

niyetle, ihlasla ve namazla Allah‟a teveccüh etse o hususi âlemini nurlandırır ve güzelleştirir 

dünyasını nurlandırdığı gibi ahiretine mal eder ve ebedileştirirsin. “Allah göklerin ve yerin 

nurudur” (Nur, 24:35) ayetinin nurundan hisse alır. (Sözler, 273) İşte kalbin aydınlanması 

budur.  

Kalb bir merkez olduğu ve bu merkezden insan hayatı idare edildiği için şeytan şüpheyi 

kalbe atar ve vesveseyi kalbe verir. Bu nedenle şeytanla mücadele kalbde cereyan eder. Kişi 

bu nedenle kalbine gelen şüphe ve vesveselere önem vermemeli ve onlarla meşgul 

olmamalıdır. O şüphelerin ve sözlerin kalbin kendisine ait olmamasının delili kalbin onlardan 

rahatsız olması ve kabul etmemesidir. Mantıkça tahayyül ve şüphe bir hüküm değildir. Bu 

gibi şüphe ve hayallerin ne kalbe ne imana ve ne de kişiye bir zararı yoktur. Zarar ancak 

onlarla meşgul olmaya ve değer vermeye başladığın zaman olur. (Sözler, 274) 

 

 

2.2.3 Hafızanın Hakkı: 

İnsan ruhunun bir fonksiyonu ve duygusu olan hafızanın insan bedeninde ve beynindeki 

yeri hardal ve mercimek tanesi kadar iken insanın amelinin tamamı ve ömrünün bütün 

safhaları onun içinde bulunmaktadır. İnsan bin sene yaşayacak olsa ömründe gördüğü, işittiği 

ve öğrendiği şeylerin tamamı onun hafızasının ancak yüzde birini veya ikisini doldurmaktadır. 

Bu derece mükemmel bir hafıza elbette bu fani dünya için değildir. 

Nasıl ki, küçük, küçük cüzdanlar büyük bir kütüğün ve nüfus dairesinin varlığını 

gösterir ve onunla bir değer kazanırsa insanların hafızaları her şeyi muhafaza eden ve “Hafîz” 

olan Allah‟ın da büyük bir “Levh-i Mahfuzu” var olduğunu gösterir ki her şey orada kayıt 

altına alınmakta ve büyük bir muhasebe için ve Mahkeme-i Kübra için muhafaza 

edilmektedir. Ayrıca insanların hafızaları gibi bütün ağaçların çekirdekleri, tohumları ve 

hayvanların yumurtaları onların hayatlarının devamı için aslını nesline aktarmak için 

muhafaza etmektedir. Bu da Allah‟ın “Hıfz ve Muhafaza Kanununu” ve “Hafîz” isminin ne 

derece geniş bir tecellisinin olduğunu göstermektedir. (Sözler, 53) 

Hafıza büyük bir nimettir. Madem insana verilen bu hafıza amellerimizi muhafaza 

ederek bizim için şahitlik edecektir. O zaman hafızamıza güzel amellerin suretleri ile 

doldurmalı ve hafızamızın hakkını vermeliyiz. Allah‟ın kitabını ezberleyerek ve ona 

peygamberimizin hadislerini ve ilmî meseleleri, duaları doldurmalıyız. Kötü amelleri ve 

Allah‟ın yasakladığı şeyleri yaparak hafızamızı aleyhimizde istimal etmemeliyiz.   

 

2.2.4 Hayalin Hakkı: 

İnsan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde, hem nihayetsiz 

musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şeydir. Sermaye ve iktidarının 

dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise, gözü, 

hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. (Sözler, 19) 

Hayal insanın nazarını bütün dünya ve kâinat kadar genişletir ve hayalin gittiği yerlere 

kadar insanı alakadar eder ve dünyasını genişlendirir. İnsan hayali ile bu geniş daireden ve 

bütün varlıktan istifade eder. Hayali bütün varlığı, dünya ve ahireti yutacak kadar geniştir. 

İnsan hayali ile tasavvuren ve niyeten hayal gölgesinde bütün varlıkların ibadetlerinden 

istifade edebilir. “Allahü Ekber” derken bütün varlıkların “Allahü Ekber” demelerini hayal 

ederek kendiside buna iştirak eder ve bu külli ibadetten istifade eder. (Sözler, 199) 

Hayal insanın ihtiyaç dairesini hayal kadar genişlendirir. “İhtiyaç dairesi nazar dairesi 

kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da 

hacet vardır. Belki her ne ki elde yok ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde 



bulunmayan ise hadsizdir. İktidar dairesi ise elinin ulaşabildiği yer kadar kısadır ve dardır. 

(Sözler, 211)  

Bu kadar geniş ve büyük olan hayalin insana verilmesi elbette insanı ulaşamayacağı 

şeyleri hayal ederek istemek, hasretini çekmek ve elde edemediği için üzülerek kendisine 

işkence etmek için değildir.  

Hayalin insana verilmesinin hikmeti ve sebebi insanın “Gaye-i Hayal” sahibi olması ve 

hayatını buna göre yönlendirerek ümitle ve azimle çalışmaya sevk etmek, insanı kemalata ve 

terakkiye sevk etmek ve bunun sonucu olarak insandan pek çok maddi ve manevi ürün ve 

meyve alabilmektir. Hayal ihtiyacı ihtiyaç da insanı sevk eder.  

Hakiki terakki insana verilen kalb, akıl, sır, ruh ve hayal ve sair kuvvelerin haayt-ı 

ebediyeye yüzlerini çevirerek, her biri kendine lâyık hususi bir vazife-i ubudiyet ile meşgul 

olmaktır. (Sözler, 322) 

İnsan hayalini hayra ve ahirete yönlendirerek “Gaye-i Hayal” yani yüksek ideal ve amaç 

sahibi olmalıdır. Böylece bütün duygu ve azalarını bu ideal ve amaca yönlendirerek süflî ve 

basit şeylerden kendisini koruyabilir. Şayet yüksek amaç ve hedefi olan “Ahiret hayatını ve 

cenneti kazanmayı” “İnsana, dine ve imana hizmet ederek Allah rızasını kazanmayı” unutur, 

ihmal eder ve hayalini nefsin arzularını tatmin cihetine yönelirse o zaman “Enaniyeti 

güçlenir” ve sonuçta tam bir Firavun ve Nemrut olur.  (Sözler, 708) 

Hayalin hakkı yüksek amaçlar ve hayaller edinmek, kendisini ahirete ve ebedi saadete, 

Allah rızasına yöneltmektir. İnsan hayali ile şarkta namaz kılarken başını “Hacerü‟l-Esved‟in 

altına koyar. (Mesnevi, 117) Kur‟ân-ı Kerimi okur veya dinlerken hayalen peygamberimizin 

(sav) lisan-ı mübarekinden okunuyor gibi, veya Cebrail‟in (as) tebliğ tebellüğü esnasında 

okunuyor gibi veyahut Rabbü‟lâlemînin “Miraç”ta “Kab-ı Kavseyn” makamında 

peygamberimize (sav) tekellümü gibi dinleyebilir ve derecesine göre hem istifade eder, hem 

de sevabını artırır. (Mesnevi, 140) 

İnsan hayali ile mahlûkatta tefekkür ederek “Bir saat tefekkür bir sene ibadet gibidir” () 

hadisinde belirtilen ibadet sevabını kazanabilir, imanını inkişaf ettirir ve hayaline de ibadet 

ettirmiş olur. Aksi taktirde hayalini nefis ve şehvetin emrine verse ve günah olan şeyleri 

hayale ederek hayalini fasık etmiş ve fesada vermiş olur. (Mesnevi, 196) 

Allah‟ın abdine hayal duygusunu vermesinin amacı onu yüksek gaye ve amaçlara 

yönlendirmek, yüzünü ahirete çevirmek ve tüm varlıkların ibadetlerini hayal ederek “halife-i 

arz” olarak ibadetini ferdiyetten külliyete çevirmek ve külli ibadetten istifade etmektir. 

Mesela namazda “Biz ancak sana ibadet ederiz” derken bedenindeki bütün hücreleri ve 

atomları ile, sonra Kâbe‟nin etrafına halka olmuş yeryüzündeki bütün mü‟minler olarak, sonra 

kainatta ibadet vaziyetinde olan melekleri ve tüm mahlukatın ibadetlerini hayal edip niyet 

ederek “Biz ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz” (Fatiha, 1:5) diye bu külli 

ibadetten istifade eder. Tahiyyatta peygamberimizin (sav) miraçda melekler ile ve Cebrail (as) 

ile ve yüce Allah ile mükâlemesini hayal ederek miraçtan hissedar olur.  

Kişi bu şekilde hayalin hakkını vermiş olur.  

 

Sonuç Olarak: 

İnsanın hakiki terakkisi insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hatta hayal ve sair kuvvelerin 

hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, her biri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubudiyetle 

meşgul olmaktadır. Kalbi ve aklı dine hizmetkâr etmelidir; nefs-i emareye musahhar edip 

yardımcı verse o terakki değil sukuttur.  

Her bir insanın kalb, ruh, akıl, göz, kulak ve dilin, kuvve-i şeheviyei kuvve-i gadabiye 

gibi duyguların ayrı ayrı vazife ve ubudiyetleri vardır. ayrı ayrı lezzetleri ve elemleri vardır. 

Nefis ve heva, kuvve-i gadabiye ve şeheviye bir kapıcı ve it hükmündedirler. İnsandaki 

yüksek letaifi nefis ve hevaya musahhar etmek ve emrine vermek ve vazife-i ubudiyetlerini 

unutturmak elbette sukuttur, terakki değildir. (Sözler, 323) 



Kalb muhabbet ve sevgi mahallidir. Muhabbet ise şu kâinatın sebeb-i vücududur. Hem 

şu kâinatın rabıtasıdır. Hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan, kainatın en câmi bir 

meyvesi olduğu için, kâinatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine 

dercedilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete lâyık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi 

olabilir. Samed ayinesi olan batın-ı kalb ile sanem misal dünyevî mahbublara perestiş etmek, 

o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtrî ve layık olmayan 

şeyi reddeder atar. (Sözler, 358) 

Kainatı içine alacak derecede muhabbetin kalbde bulunması sonsuz nimetleri sahibi ve 

sonsuz muhabbete layık olan Allah‟ı sevmek içindir. İnsan bu muhabbeti yanlış olarak kendi 

nefsine vererek hata eder ve yanlış yapar. Bunun için kalbi tatmin olmaz, daima sıkıntı içinde 

kalır. Kainata dağınık muhabbetlerin Allah‟ın esma ve sıfatına karşı verilmiş muhabbettir. 

İnsan bunu su-i istimal ettiği için cezasını çeker. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir 

muhabbet-i gayr-ı meşruanın cezası, merhametsiz bir musibettir. Rahmanürrahîm ismiyle, 

hurilerle müzeyyen Cennet gibi senin bütün arzularına câmi' bir meskeni, senin cismanî 

hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin 

arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o Cennet'te sana müheyya eden ve her bir isminde 

manevî çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir Mahbub-u Ezelî'nin, elbette bir zerre 

muhabbeti, kâinata bedel olabilir. Kâinat onun bir cüz'î tecelli-i muhabbetine bedel olamaz. 

Öyle ise O mahbub-u ezelinin kendi habibine söylettirdiği şu fermanı dinleyip ona ittiba 

etmek gerekir. “Şayet Allah‟ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” (Al-i İmran, 

3:31) İnsan Allah‟ı sevdiğini Allah‟ın sevgili kulu ve habibi olan Hz. Muhammed‟in (as) 

Sünnetine uymakla ve yoluna girmekle gösterebilir. Kalbin Allah‟ı sevmesi de ancak böyle 

bilinir. (Sözler, 358-360) 

 

2.3 Bedenin ve Azaların Hakkı: 

İnsanın bedeninde bulunan organların her birisinin insan üzerinde hakkı vardır. Her 

birini yaratılış amacına uygun olarak kullanmadığı zaman sorumlu olur. İnsanın organları 

yedidir. Bunlar göz, kulak, el, ayak, dil, mide ve tenasül uzvudur. Her birinin hakkını ifrat ve 

tefrite kaçmadan vermek gerekir. Yoksa sorumluluktan kurtulamaz. Her aza ve aletin hakkını 

verir emir ve rıza dairesinde çalıştırırsan o zaman her aza ve aletin kıymeti birden bine çıkar. 

Hem değerlenir, hem insana değer katar, hem dünya ve ahiret saadetini kazandırır. 

 

2.3.1 Dilin Hakkı:  
Dilini çirkin sözlerden koruyarak hayır ve güzel sözlerle süslemek, delile dayalı olarak 

dine ve dünyaya ait faydalı konuşmalar yapmandır. Dil kişinin aklına delildir. Kişiyi 

konuşturduğunuz zaman onun aklını ve bilgisini anlarsınız. 

Her organın bir sadakası vardır. “Dilin sadakası güzel ve hoş sözdür.” (Buhari, Sulh, 1) 

insanı güzelleştiren ve bütün çirkinliklerini öreten tatlı dilli ve hoş sohbet sahibi olmasıdır. 

Gereksiz sözlerden kaçınmak, gereğinden fazla sesini yükseltmek, bağırarak konuşmak ve 

sert söz söylemek, dili ile insanların ayıplarını ortaya dökmek ve alay etmek çok büyük günah 

ve kötü huylardandır. Dili ile bu gibi günahları işlemekten kaçınmalıdır. 

Dil senin için, Allah‟ın zikrini çok yapman, kitabını okuman, insanları Allah‟ın yoluna 

irşat etmen, içinde gizli olan dini ve dünyevi ihtiyaçlarını açıklaman için yaratılmıştır. Eğer 

Allah‟ın yarattığı gayenin dışında kullanacak olursan Allah‟ın nimetine nankörlük etmiş 

olursun. Allah insanları ancak dillerinin biçtikleri şeyler üzere yüzüstü cehenneme atar. Kişi 

diliyle bir şeyi söylediği zaman Allah katında onu belgelemiş olur.  

Dilini şu yedi şeyden; Yalan, Sözünde durmaman, Gıybet, Münakaşa, Lanet etmek,  

Yaratıklara beddua etmek, İnsanlarla uygunsuz şaka yapmak, alay etmek ve dalga geçmek 

gibi küçük düşürücü sözlerden korumalısın. 



Kişi konuşmadıkça emniyette ve güvendedir, kimsenin onunla işi olmaz. Ancak 

konuştuğu zaman delilini de getirmesi gerekir. Konuşmada affedilmeyecek olan şey yalandır. 

Cahil için susmaktan daha iyisi yoktur; ancak bunu bilmiş olsaydı cahil olmazdı. Sözün tesir 

edeceğini bilirsen söz söyle, seni dinlemeyene yüz sözün de olsa söyleme. Muhatabın anladığı 

dilden konuşmak gerekir. Bazen sert ve acı ifadeler fayda verir. Katı huylu ve kara kalpliye 

keremle söz söyleme. Yumuşak eğeyle demirdeki pas temizlenmez.  

Dili ve dildeki kuvve-i zaika denen tat alma duygusunu Fâtır-ı Hakîm‟ine satıp izni 

dairesinde kullanmayarak nefis hesabına ve mide namına çalıştırırsan o vakit midenin 

tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derkesine iner ve sukût eder. Şayet Rezzak-ı Kerim‟e 

satsan; o zaman dildeki kuvve-i zaika, rahmet-i ilâhiye hazinelerinin bir nâzır-ı mahiri ve 

Kudret-i Samedâniye matbahlarının bir müfettiş-i şâkiri rütbesine çıkar. (Sözler, 27) 

 

2.3.2 Gözün Hakkı: 

Gözün hakkı bakılması sana helal olmayan şeyden koruman, gönül gözünü açacak ve 

ibrete vesile olacak ve sana fayda sağlayacak olan yerler dışında gözü kullanmamaktır. Zira 

göz ibret penceresidir. Gözü şehvetle bakmaktan, bir insana hakaret gözü ile bakmaktan ve 

ayıp aramak için bakmaktan korumak gerekir.  

Göz ruhun penceresidir ki ruh bu âlemi o pencere ile seyreder. Eğer gözü nefis hesabına 

çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyr ile şehvet ve heves-i 

nefsaniyeye bir kavvad derekesinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü gözün Sâni-i Basîrine 

satsan, yani onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz, şu kitab-ı kebîr-i 

kâinatın bir mütalaacısı ve şu âlemdeki mu‟cizât-ı sanat-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve Küre-i 

Arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. (Sözler, 27) 

 

2.3.3 Kulağın Hakkı: 

Kulağın hakkı gönülde hayırlı tesir bırakacak güzel ahlakı kazandıracak olan sözler 

dışındakine kulağını kapamaktır. Kulak kalbe giden sözlerin kapısıdır. Hayırlı ve şerli her 

nevi manayı oraya taşır. “Melekât ve malûmat-ı kalbiye, alelekser kulak penceresinden kalbe 

girerler. Bu itibarla sem', kalbe yakındır. Ve aynı zamanda, cihat-ı sitteden malûmat aldığı 

cihetle kalbe benziyor. Zira göz yalnız ön ciheti görür. Bunlar ise her tarafı görürler.” 

(İşaratu‟l-İ‟câz, 78)  

İnsan küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybetmiş olur. Kulaktaki zar nur-

u iman ile ışıklanırsa kâinattan gelen manevî nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, 

tesbihatları fehmeder. Hattâ o nur-u iman sayesinde, rüzgârların terennümatını, bulutların 

na'ralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hâkeza yağmur, kuş ve saire gibi her nev'den 

Rabbanî kelâmları ve ulvî tesbihatı işitir. Sanki kâinat, İlahî bir musikî dairesidir. Türlü türlü 

âvâzlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbanî aşkları intıba' ettirmekle 

kalbleri, ruhları nuranî âlemlere götürür, pek garib misalî levhaları göstermekle, o ruhları ve 

kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder. Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz, 

manevî yüksek savtlardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri îras eden âvâzlar, matem seslerine 

inkılab eder. Kalbde, o ulvî hüzünler yerine, ahbabın fıkdanıyla ebedî yetimlikler, mâlikin 

ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir ki, şeriatça 

bazı savtlar helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden 

sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın 

tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. (İşaratu‟l-

İ‟caz, 70)  

Kulağı fuhş, gıybet, bid‟a sözlere kulak vermekten ve batıla, insanların kötülüklerinin 

anlatıldığı konuşmalara dalmaktan onları koru. O kulaklar Allah‟ın ve Rasulullah‟ın zikrini, 

evliyalarının hikmetini duyman için Âlemlerin Rabbı olan Allah‟ın yanındaki daimi nimetlere 

ulaşman için yaratılmışlardır. Onlar ile kötü ve çirkin şeylere kulak verdiğinde senin lehine 



yaratılmış kulaklar aleyhine dönüşüverir, kurtuluş sebebin olan kulak helak sebebin olur, bu 

da büyük bir hüsrandır. Zannetme ki günah, yalnızca kötülük söyleyene vardır, dinleyen de 

söyleyenin günahına ortaktır, o da gıybetçilerden birisidir.  

 

2.3.4 Ellerin Hakkı: 

Ellerin hakkı sana helal olmayan şeylere onu uzatmaman ve bu sebeple dünyada 

kınanmayı, ahirette azabı hak etmemendir. Müslüman birine vurmaktan ve haram mal elde 

etmekten Allah‟ın yaratıklarından birine eza etmekten, emanet edilmiş bir şeye ihanet 

etmekten, konuşulması caiz olmayan bir şeyi yazmaktan onları koru. Şüphesiz ki kalem iki 

dilden biridir. Kalemi de dilini koruman gereken şeylerden koruman gerekir. 

 

2.3.5. Ayakların Hakkı: 

Ayakların hakkı sana helal olmayan yerlere gitmemendir. Şüphesiz o ayaklar seni hayra 

sevk etmek ve hayır yolunda kullanmak için sana verilmiştir. Helal rızık temini ve dinin sana 

yasak etmediği yerlere gitmekte beis yoktur.  

Peygamberimiz (sav) “Kim ilim öğrenmek amacı ile yola çıkarsa Allah ona cennet 

yolunu kolaylaştırır” (Müslim, Zikr, 39) buyurarak ayakların gideceği en helal ve güzel şeyin 

ilim öğrenmeye gitmek olduğunu bize haber vermiştir.  

 

2.3.6 Midenin Hakkı: 

Midenin hakkı onu az olsun, çok olsun Allah‟ın haram kıldığı şeylerle doldurmaktan ve 

haksız kazancın ürünü olan yemeği yemekten korumaktır. Helalin de çoğu israf olduğu için 

haramdır, mideyi oburluktan korumak da midenin haklarındandır. Kişi haram gıdalarla 

midesini doldurmayacağı gibi, tıka basa yemekten de midesini korumalıdır.   

Mideni haram ve şüpheli şeyleri yemekten koru. Helal kazanmaya dikkat et, helali 

bulduğunda da onunla yetin. Karnını tamamen doyurmamaya gayret et. Çünkü karın tokluğu 

kalbi katılaştırır, zihni bozar, hafızayı zayıflatır, ilim öğrenme ve ibadetlerde organlara ağırlık 

verir, şehveti artırır, Şeytan‟ın askerlerini kuvvetlendirir. Helal ile karın tokluğu her türlü 

kötülüğün başlangıcı olduğu halde, haram ile doyurmak nasıl olur. 

 

2.3.7 Cinsiyet Organının Hakkı: 

Cinsel organını da helal olmayan ilişkilerden, haramdan koruyarak helal olan ilişkilerde 

kullanarak hakkını vermelidir. Yüce Allah “Onlar iffetlerini korurlar, ancak eşleri ve ellerinin 

sahip olduklarından dolayı kınanmazlar” (Mü‟minun, 23:5-6) buyurarak bunun sınırlarını 

çizmiştir. Bunun için de öncelikli olarak gözü ve kulağı haramdan, mideyi çok doldurmaktan 

korumak gerekir. Göz, kulak, mide ve düşünce ile cinsiyet organı arasında büyük bir ilişki 

vardır. Cinsel organı korumak için öncelikli olarak gözü, kulağı, mideyi ve düşünceyi 

korumak gerekir. Bunlar kalbde şehvetin tohumlarını ekerler. 

İnsanın kendisini zinadan ve haram ilişkilerden koruması için evlenmesi gerekir. 

“Evliliğin amacı da neslin çoğalmasıdır. Şehvet ve kaza-i şehvet lezzeti ise, o vazifeyi 

gördürmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i cüz‟iyedir.” (Sözler, 409) Durum bu 

olunca kişi bu amaca uygun davranması gerekir. 

Sonuç: 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Cehennemin yedi kapısı ve her kapı için ayrılmış bir 

grubu vardır” (Hicr, 15:44) buyurur. İnsanı cehenneme sokacak olan yedi azası ve bu azalarla 

işlenen günahlardır. Her bir aza insanı cehennemin bir kapısına denktir. Bunlar da yukarıda 

saymış olduğumuz göz, kulak, dil, mide, eller, ayaklar ve tenasül âletidir. Cehennemden 

korunmak isteyen bu azalarını korumalıdır. 

İnsanın bütün kazanımları bu yedi azası iledir. İhtiyaçları da bu yedi azaya bağlıdır. 

İnsanın dünya ve dış çevre ile münasebeti de bu yedi aza vasıtasıyladır. Yüce Allah Kur‟ân-ı 



Kerimde “Her nefis kazandığı şeye karşılık rehindir” (Tur, 52:21) buyurur. Kişi bu azalarla 

işlemiş olduğu günahlardan dolayı cehennemde rehin tutulacağı bu ayetle anlatılmıştır.  

Şayet bu aza ve aletler Allah‟ın emrettiği şekilde amacına uygun kullanılırsa büyük kar 

ve kazançlar sağlanır. Sonra bütün be aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek 

ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda Cennet yemişleri suretinde sana verilecektir. Şayet 

Allah‟ın sana emanet ettiği ve iki cihan saadetini kazanmak için sana verdiği bu aza ve âletleri 

Allah namına çalıştırmazsan bu karlardan mahrumiyetten başka büyük zarar edersin.  

Evvelâ, emanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymettar aletleri, en kıymetsiz 

şeylere sarf edip nefsine zulmettin ve değerini düşürürsün. İkincisi, bütün o kıymettar 

cihazları hayvanlıktan çok aşağı derekeye düşürerek hikmet-i ilâhiyeye iftira ve zulmetmiş 

olursun. Üçüncüsü, ebedi hayatı ve bu hayata lazım olan şeyleri tedarik etmek için verilmiş 

olan akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i Rahmaniyeyi Cehennem kapılarını sana açacak 

çirkin bir surete çevirmiş olursun. (Sözler, 29) 

Allah‟ın verdiği alet ve azaları Allah namına ve hesabına kullanmak hiç te zor değildir. 

Helal dairesi geniştir, keyfe kâfidir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Allah‟ın insana farz 

kıldığı şeyler ise hafiftir, azdır. Allah‟a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir şereftir ki, tarif 

edilmez. Vazife ise bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli 

ve almalı, izni ve kanunu dairesinde hareket etmelidir. Kusur etse, istiğfar etmeli, “Ya Rab! 

Kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi 

emanette emin kıl. Amîn!” demeli ve ona yalvarmalıdır. (Sözler, 29) 

Peygamberimiz (sav) “Sizden her birinizin her bir azasının tesbihi ve sadakası vardır. 

Her tesbih sadakadır, her tahmid sadakadır, her bir tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. Emr-

i bi‟l-maruf ve nehy-i anil-münker sadakadır” (Müslim, Misafirun, 74) buyurarak her bir 

azanın ibadetinin olduğunu ve hakkının verilmesi gerektiğini anlatmıştır. Kişinin kendisini 

ilgilendirmeyen, malayani şeyleri terk etmesi müslümanlığının güzelliğidir” (Tirmizi, Zühd, 

11) buyurmuşlar ve herkesin kendi işine ve vazifesine odaklanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

3. İbadetlerin Hakkı: 

“İbadet abdin Allah‟a karşı bir hizmetidir.” (İşaratu‟l-İ‟câz, 21) Bu hizmet de ancak 

Allah‟ın istediği şekilde olursa makbul olur. Kişinin kendi aklına göre ve hevesine uygun 

yapılan şeyler ibadet sayılmazlar. “İbadet Allah‟ın emirlerini yapmak ve nehiylerinden 

kaçmaktan ibarettir. İbadet imanı kuvvetlendirir, Halık ile kul arasındaki münasebeti sağlar, 

dünya ahiret işlerini tanzime ve iki cihanın saadetine vesiledir.” (İşaratu‟l-İ‟câz, 83) 

İbadet fikirleri Sani-i Hakîme çevittirir. Abdin Allah‟a teveccühünü, itaat ve ınkıyadını 

temin eder. İnsanın kâinattaki nizama ve düzene uymasını, hikmet dairesinde hareket etmesini 

sağlar. İbadet kâinatta cereyan eden külli kanunların merkezi hükmündedir. İnsanın kâinatta 

cereyan eden külli kanunlara uymasını sağlar.  

Emirleri imtisal ve nehiylerden ictinab etmek sayesinde bir fert toplumda pek çok 

mertebelere nispet peyda eder, bir fert bir nev hükmüne geçer. Pek çok hukuklar, haysiyetler, 

irşatlar, talimler, ıslahlar gibi vazifeler bir şahsa yüklenir. Kişi o emirleri imtisal etmez ve 

yasaklara uymazsa o vazifeler payimal olur. 

İnsan iman ve ibadetle bütün müslümanlarla bir münasebet kurar. Bu da sarsılmaz bir 

kardeşlik ve bağlılığa sebep olur. Bu da hakiki bir muhabbete sebep olur. Toplumdaki barış ve 

huzurun kaynağı da zaten uhuvvet ve muhabbettir.  

İbadet şahsî kemalata sebeptir. Zira, “insan cismen küçük, zaîf ve âciz olmakla beraber, 

hayvanattan addedildiği halde, pek yüksek bir ruhu taşıyor ve pek büyük bir istidada mâliktir 

ve hasredilmeyecek derecede meyilleri vardır ve gayr-ı mütenahî emeller sahibidir ve 

addedilemez fikirleri vardır ve gayr-ı mahdud şeheviye ve gazabiye gibi kuvveleri vardır ve 

öyle acaib bir yaratılışı vardır ki, sanki bütün enva' ve âlemlere fihriste olarak yaratılmıştır. 



İşte böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren, ibadettir; istidadlarını inkişaf 

ettiren, ibadettir; meyillerini temyiz ve tenzih ettiren, ibadettir; emellerini tahakkuk ettiren 

ibadettir; fikirlerini tevsi' ve intizam altına alan, ibadettir; şeheviye ve gazabiye kuvvelerini 

hadd altına alan, ibadettir; zahirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını 

izale eden, ibadettir; insanı mukadder olan kemalâtına yetiştiren, ibadettir; abd ile Mabud 

arasında en yüksek ve en latif olan nisbet, ancak ibadettir. Evet kemalât-ı beşeriyenin en 

yükseği, şu nisbet ve münasebettir. 

İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. 

Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faideler, hikmetler 

yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. (İşaratu‟l-İ‟câz, 85) 

Sultanın emirlerini, nehiylerini kıymetsiz görüp iman ile imtisal etmeyenler ve ibadetle 

kendilerini sevdirmeyenler ve şükran ile hürmette bulunmayanlar için rububiyetin ebedî 

karargahında elbette bir dâr-ı mükâfat ve mücâzat olacaktır. (Mesnevi-i Nuriye, 40) 

Bir fillin ibadet olması için üç şart vardır: birincisi emredilmiş olmasıdır. İkincisi 

ibadete hayat veren niyet olmalıdır. Üçüncüsü ibadetin ruhu olan ihlâsın bulunmasıdır. Bu üç 

şartın bulunması ile ibadet, ibadet sayılır ve Allah katında makbul olur. Evet niyet günahı 

sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için 

yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. (Mesnevi-i Nuriye, 51) 

Yüce Allah tüm insanlığa hitap ederek “Ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinize ibadet 

edin!” (Bakara, 2:21) buyurur. Bu ayette insanların tümüne ibadet emredilmesinin anlamı 

kafire, münafığa ve mü‟mine göre değişmektedir. Bu ayetteki “İbadet ediniz” emri, kâfire 

“İman etmeye” münafığa ihlâsla ibadet etmeye, mü‟mine ise ibadete devam ve sebat etmeye 

emirdir. Mü‟mine nazaran ibadetin arttırılmasına, kafire göre ibadetin şartı olan iman ve 

tevhidle iman etmeye, münafıklara göre ihlasa emirdir. 

İbadet ikiye ayrılır. Biri müspet, diğeri menfidir. Emredileni yapmak, yani farzları ve 

vacipleri yapmaktır. Menfî olan ibadet ise Allah‟ın yasakladığı şeylerden sakınmaktır. Bir 

haramı terk etmek vaciptir. Haramdan kaçınma niyeti ve takva namıyla ve günahtan kaçınma 

kastı ile yapılan ehemmiyetli bir âmâl-i salihadır. 

 

3.1. İmanın ve Kelime-i Tevhidin Hakkı: 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah‟a ve Resulüne iman 

ediniz…” (Nisa, 4:136) ferman eder. Yüce Allah‟ın iman edenlere “İman edin” ferman 

etmesi, imanın bir defa “İnandım” demekle tamam olan bir ibadet olmadığını, devamlı olarak 

imanı yenileme ve imanı takviye etme ve imanı artırma gereğine işarettir. 

“Ben cinleri ve insanları beni tanısınlar, bana iman ve ibadet etsinler diye 

yarattım” (Zariyat, 51:56) buyuran yüce Allah ibadetin öncelikli olarak imanla başlayacağını 

ifade etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Ayetü‟l-Kübra” isimli risalenin başında 

bu ayeti izah ederken “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi kâinatın 

yaratıcısını tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve 

fariza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır. Ve iz‟an ve yakîn ile vücudunu ve 

vahdetini tasdik etmektir” demektedir. 

“İman bir defa yapılan bir ibadet değil midir?” şeklinde bir suale islam bilginleri “İman 

ediniz” emrinin özünde “inancın korunması, devamlılığı, takviyesi ve inkişafı gibi manaları 

muhtevidir. Bunun için peygamberimiz (sav) “Lâ ilâhe illallah diyerek yenileyiniz” 

buyurarak imanın devamlı geliştirilmesi gereken bir ibadet olduğunu ifade etmiştir. 

Kurân-ı Kerim bir başka ayetinde “Ey iman edenler! Allah‟a, Resulüne ve resulüne 

indirdiğimiz kitaba ve daha önce indirdiğimiz kitaplara hakkıyla iman ediniz” (Nisa, 

4:136) buyurarak imanda inkişafı tavsiye etmiştir. 

İmanın inkişafı Allah‟ın ayetlerinin okunması nispetindedir. Kişi Allah‟ın ayetlerini 

gerek kelamından gerekse kudret kelimeleri olan kainat kitabından okudukça ve tefekkür 



ettikçe imanı inkişaf eder. Nitekim “Mü‟minler o kimselerdir ki Allah‟ı zikrettikleri 

zaman kalpleri korku ve haşyetle titrer. Allah‟ın ayetleri okundukça imanları artar” 
(Enfal, 8:2) buyurur. 

İlmihal kitaplarında “İman” ve “İbadet” gibi bölümlerin bulunması usul ve anlatımdaki 

kolaylık bakımındandır. Yoksa her ikisi de ibadettir. Son on sureye “Namaz Sureleri” 

denmesi başka sure ve ayetlerin namazda okunmayacağı anlamına gelmediği malumdur. 

İmanın birinci alameti imanın dil ile ikrar edilerek kelime-i şahadetin açıkça 

söylenmesidir. Bu nedenle “İslamın şartlarından birincisidir.” İkinci alameti ise hakkı 

ve imanı müdafaa etmektir. Üçüncü alameti küfre ve kâfire düşmanlık etmektir. İman 

eden birinin en büyük düşmanı “Şeytan ve Nefis”tir. Sonra Allah‟ın düşmanlarıdır. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Kim tağutu ret ve inkar edip Allah‟a iman ederse sağlam 

kopmaz bir ipe yapışmıştır” (Bakara, 2:256) buyurarak imanın ancak şeytana ve Allah‟ın 

düşmanlarına düşman olmakla sahih olacağını belirtir. Bu nedenle imanın alametlerinden 

birisi de küfre, kâfire ve şeytana düşman olmaktır. 

 

3.2. Namazın Hakkı: 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra 

namaz gelir” buyurmaktadır. Allah‟a iman eden elbette ona itaat edecektir. Namaz Allah‟a 

iman edenin Allah‟ın davetine icabet etmesidir. Ezan okununca Allah‟a ibadete davet edilen 

kul namaz kılarak bu davete icabet ettiğini göstermelidir.  

Namaz davetine icabet eden bir abid camiye girince veya seccadede kıyama durunca 

sukûnet ve tevazu ile başını eğmeli, bütün aza ve duyguları ile Allah‟ın huzuruna çıktığını 

bilmeli ve itaat içinde olmalıdır. Kendisinin hür bir âbid olduğunu bilmeli ve bütün nimetleri 

kendisine veren Allah‟ın huzurunda aczini ve fakrını ve kusurlarını itiraf ederek durmalıdır. 

Havf ve reca içinde korku ve ümitle Allah‟a yalvarmalıdır. 

Yüce Allah‟ın ahirette kuluna soracağı ilk şey iman, sonra namazdır. Namazı tam olanın 

diğer amellerindeki eksiklikleri affedilmesi umulur. Namazı eksik olana ise yüce Allah 

“Bakın bakalım kulumun nafileleri var mıdır?” emreder, şayet nafileleri varsa onunla farzları 

tamamlatır. (Tirmizi, Salat, 305) Kadınlara da yüce Allah önce namaz ibadetinden sorar, 

sonra kocasının hukukunu yerine getirip getirmediğinden sorulur.” (Nihayetü‟l-Bidaye, 2:53) 

Namaz bütün ibadâtın bütün çeşitlerine şamil bir fihristedir ve bütün mahlukatın bütün 

sınıflarının ibadetlerine işaret eden bir kutsi haritadır. Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih 

ve tâzim ve şükürdür. Yâni, celaline karşı kavlen ve fiilen "Sübhânallah" deyip takdîs 

etmek. Hem kêmaline karşı, lâfzan ve amelen "Allahü Ekber" deyip tâzim etmek. Hem 

cemâline karşı, kalben ve lisânen ve bedenen "Elhamdülillâh" deyip şükretmektir. Demek 

tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât 

ve ezkârında bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, 

namazın mânâsını te'kid ve takviye için şu kelimât-ı mübâreke, otuzüç defa tekrar edilir. 

Namazın mânâsı, şu mücmel hülâsalarla te'kid edilir. (Sözler, 9. Söz, s.19) 

Kişi namaz ibadetine önem vermekle ve vaktinde huşu ve huzurla kılmakla namazın 

hakkını vermiş olur. Nitekim peygamberimize (sav) “En hayırlı amel nedir?” diye sorulunca 

“namaz kılmaktır” buyurmuş, “ondan sora hangisidir?” sorusuna ise “namazı vaktinde 

kılmaktır” (Buhari, Mevakıt, 5, Cihad, 1; Edeb, 1) şeklinde cevap vermiştir. 

 

3.3. Orucun Hakkı: 

Oruç yüce Allah‟ın nefsi terbiye etmek ve abdini cehennem azabından korumak için 

dilinin, gözünün, kulağının, midesinin ve şehvetinin önüne koyduğu perdedir. Bu nedenle 

peygamberimiz (sav) “Oruç cehennemden koruyan kalkandır” (Buhari, Savm, 9; Müslim, 

Sıyam, 163) buyurmuşlardır. Şayet vücut organları oruç ile bu sınırları korursa cehennem 

ateşinden korumayı ümit edebilirsin. 



Oruç ayı olan Ramazan ayı Kur‟an-ı Kerimin inzal edildiği ay olduğu için (Bakara, 

2:185) bu ayda oruçla beraber Kur‟ân okuyarak, mukabelelere iştirak ederek bu ayın hakkını 

vermeliyiz.   

Oruç sadece midenin aç durması değildir. mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, 

kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Meselâ: Dilini 

yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı, tilavet-i 

Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek... Meselâ: Gözünü 

nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men'edip, gözünü ibrete ve 

kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeğe sarfetmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç 

tutturmaktır. Zâten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç ile ona ta'til-i eşgal ettirilse, 

başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. (Ramazan Risalesi, 13)  

 

3.4. Zekâtın Hakkı: 

Malın hakkı zekât, zekâtın hakkı ise ihlâs ve samimiyetle Allah‟ın sana ihsan ettiği 

malın kırkta birini fakir ve muhtaç olanlara vermendir. Zekât Allah‟ın sana vermiş olduğu 

nisap miktarı malın hakkıdır. Zenginin malında fakirin hakkı vardır ki bu zekâttır. Zekât 

Rabbin katında kendin için bir yatırım, şahitlere ihtiyaç duymayacağın bir emanettir. Yarın 

ahirette en fazla muhtaç olduğun zaman sana fazlarıyla dönecek olan bir sermayedir. Zekât 

farz olduğu için açıktan, zekâtın dışındaki yardımlarını da gizli olarak Allah için vermelisin. 

Böylece Allah‟a olan itimadın güçlenmiş olur.  Yardımları zekât namına yaparsan bu 

durumda fakiri minnet arlında bırakmamış ve makbul olan duasından istifade etmiş, malını 

temizlemiş ve helal hale getirmiş olursun. 

Zekâtın makbul olduğunun alameti ve gerçek hakkı da zekâtı fakirin hakkı bilip 

minnetsiz vermek ve başa kakmamak, fakiri de minnet altına sokmamaktır. Bunun için zengin 

ihtiyaç sahiplerini kendisi arayıp bulmalıdır ki zekâtın hakkını tam olarak vermiş olsun. Fakir 

ve muhtaç sana gelmeden sen Allah için yapacağın mali ibadetin için onları arayıp bulmalı, 

akraba ve müslümanların derdi ile hemdert olmalısın. Böylece zekâtın hakkını ifa etmiş 

olursun. 

Zekat yoluyla mallar zenginlerin elinde dolaşan bir devlet (Haşr, 59:7) olmaktan çıkar 

ve servet yaygınlaşır. Zengin zekât sayesinde veren el olur. “Veren el alan elden hayırlıdır.” 

(Buhari, Zekât, 18) peygamberimiz (sav) “Güçlü mü‟min zayıf mü‟minden hayırlıdır” 

(Müslim, Kader, 34) buyurarak zengin ve güçlü olmaya çalışmamızı ve hayırlı insan 

olmamızı istemiştir. 

İnsan zekât sayesinde imana zıt olan cimrilik hastalığından kurtulmuş olur. 

Peygamberimiz (sav) “Cömert mü‟min insana yakın, cennete yakın ve Allah‟a yakındır. Cimri 

ise insandan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır” (Tirmizi, Birr, 40) buyurur. 

 Zekât malın hakkıdır ve sigortasıdır. Yüce Allah peygamberimize (sav) “Mallarından 

onları temizleyip arındıracak olan zekatı al” (Tevbe, 9:103) ferman etmiştir. Peygamberimiz 

(sav) de “Zekat mallarınızı temizlemek için farz kılınmıştır” (Ebu Davud, Zekat, 32) “Bilin ki 

zekat maldan bir şey eksiltmez” (Müslim, Birr, 69) ferman etmiştir. 

 

3.5. Haccın Hakkı: 

Haccın hakkı gücü yeten kimsenin Allah‟ın rızasını kazanmak ve emrini ifa etmek için 

Hac mevsiminde ihrama girerek Arafat‟ta vakfe yapması ve Kâbe‟yi tavaf etmesidir. Hacca 

hiçbir beklenti içinde olmadan sadece Allah‟ın emri olduğu için gitmenle ancak haccın 

hakkını vermiş olursun. Bu ibadetini bir gösteriş ve zenginlik gösterisi haline getirmemendir. 

Allah için yolculuğa, sıkıntı ve meşakkate katlanmandır. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 

“Kadının cihadı hacdır” (Buhari, Cihad, 61; Nesai, Hac, 4) buyurmuşlardır. 

Hacda kıtal olmayan bir meşakkat vardır. Bu nedenle “Cihadın en güzeli, zayıfların, 

yaşlıların, kadının cihadı hacdır ve umredir.” (Nesai, Hac, 4; İbn-i Mâce, Menâsik, 8) Yine 



efendimiz (sav) “Kim cihad, hac ve umre için yola çıkar ve vefat ederse, kıyamete kadar 

cihad,  hac ve umre yapanların sevabı yazılır” (Taberani, Mu‟cemu‟l-Evsat, 6:115) Yine o 

kimse kıyamette hesaba çekilmez ve ona doğrudan cennete gir denilir.” (Taberani, Evsat, 

6:185) “Makbul bir hac sonunda kişi annesinden doğmuş gibi günahlarından arınır, 

günahlarından temizlenir ve yeniden amel etmeye başlar.” (Taberani, Mu‟cemu‟l-Kebir, 

25:320)  

 

3.6. Kurbanın Hakkı: 

Kurban Allah‟ın sana verdiği malın şükrünü eda etmek üzere emredilen bir haktır. 

Nisap miktarı mala sahip olan bir zenginin Teşrik günlerinde Kurban kesmesi “sünnet-i 

müekkede” yani Hanefi ulemasına göre vaciptir. Kurbanın hakkı sadece Allah rızası için 

peygamberin (sav) bu sünnetini ihya etmen ve sünnet üzere kurban kesip hakkını eda 

etmendir. Allah rızası kast edilmeyen bir kesim kurban sayılmaz. Niyet ve ihlâs amelin 

makbuliyetinin şartıdır.   

 

3.7. Cihadın Hakkı: 

Cihad, din-i islamın gerek nefsimizde gerekse ailemizde ve toplumda yaşanması ve 

hükmetmesi için çalışmak, gayret etmek ve buna engel olan nefis, şeytan ve onların yolundan 

gidenlerle duruma ve maslahata göre mücadele etmektir. İnsanın maddi ve manevi, bedenî ve 

zihnî varlığını Allah yolunda ortaya koyarak Allah için çalışması da cihat sayılır. Savaşmak, 

yani kıtal de cihadın devlete ait bir yönü ve görevidir.  

Peygamberimiz (sav) “Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır” (Ebu Davud, 

Cihad, 33) buyurur. Bu farz kişinin nefis ve şeytanla mücadelesi farz-ı ayn, devletin düşmanla 

savaşması durumunda farz-ı kifayedir. Peygamberimiz (sav) kendisine sorulan “Allah katında 

en makbul ve faziletli amel hangisidir?” sorusuna “Allah‟a iman ve Allah yolunda cihad” 

şeklinde cevap vermiştir. (Tecrid-i Sarih, 7:445) böylece cihadın imana bağlı ve imandan 

sonra terettüp eden bir amel olduğunu ifade buyurmuşlardır.  

Nefis ve şeytanla mücadele etmek, ilim öğrenmek ve helal kazanç peşinde koşmak 

dışında düşmanla savaşmak da cihaddır; ancak peygamberimiz (sav) “Düşmanla karşılaşmayı 

istemeyiniz. Fakat düşman size tecavüz eder de savaşmak durumunda kalırsanız sabrediniz ve 

direniniz. Biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır” (Buhari, Cihad, 112; 156; Müslim, 

Cihad, 19-20) buyurarak barışın esas olduğunu, savaşın istenemeyen ve geçici bir görev 

olduğunu ifade buyurmuşlardır.  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Mü‟minler Allah ve rasulüne inanan ve bu konuda 

şüpheye düşmeyenlerdir. Onlar hak yolunda malları ve canları ile cihat ederler. İşte sadakat 

timsali olanlar bunlardır” (Hucurat, 49:15) buyurarak cihadın malla ve canla yapılması 

gerektiğini belirtir ki bu hem savaş, hem de her insanın yapacağı özel cihadı için şarttır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri cihadın kıyamete kadar “Manevi Cihad” olarak 

devem edeceğini, iman hakikatlerini okuyarak, öğrenerek ve neşrederek bu zamanda imanın 

kalplere ve gönüllere hâkim olması için çalışmanın “manevi cihad” olduğunu ifade etmiştir. 

“Asıl mesele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribata karşı sed çekmektir. Bununla 

dahilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir” (Emirdağ, 2:241) buyurur. Bu manevi 

cihadın en büyük şartının da iman hakikatlerini neşrederek vazife-i ilâhiye olan kabul ettirme 

yönüne karışmamak olduğunu ifade eder. “Bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakka 

aittir; biz vazifemizi yapmakla mecbur ve mükellefiz” (Emirdağ, 2:241) demektedir.  

Manevi cihad, toplumda asayişi koruyarak anarşi ve teröre asla müsaade etmemektir. 

Barış dini olan islamın dâhilde düşman tecavüzü yokken silahlı mücadeleye ihtiyacı yoktur. 

“Dâhildeki cihad-ı mânevi; manevî tahribata karşı çalışmaktır ki; maddi değil, manevi 

hizmetler lazımdır” (Emirdağ, 2:245) ifadeleri ile din düşmanlarının imanı ve ahlak-ı 



islamiyeyi tahrip ettiği günümüzde kalplere ve gönüllere imanın ve topluma İslam ahlakının 

yerleşmesi için çalışmak gerektiğini ifade etmiştir. Bu zamanın cihadı budur.  

Peygamberimiz (sav) “Müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. 

Allah benden evvel hiç bir ümmete bir nebi göndermemiştir ki, ümmet içinde kendisine 

yardımcı olan havârîlere, sünnetine göre hareket eden arkadaşlara ve emirlerine itaat eden 

dostlara sahip olmamış olsun. Sonra bunları bir nesil takip eder. Onlar yapmadıklarını söyler, 

emredilmeyen işleri yaparlar. Bunlarla eli ile fiilen mücadele eden mümindir, dili ile 

mücadele eden mümindir kalbi ile mücahede eden mümindir. Bunun dışında kalanların hardal 

tanesi kadar da olsa imanları yoktur” (Müslim, İman 20) buyurarak islam ahlakının bozulduğu 

ve imanların tehlikeye girdiği zaman elle, dille ve kalple mücadele etmek gerektiğini bize 

emretmişlerdir. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Allah yolunda gereği gibi cihat edin” (Hac, 

22:78) ferman eder. Gereği gibi cihat etmek ise yerine, zamanına, duruma ve maslahata göre 

cihat etmek demektir. Aksi taktirde mağlubiyet kaçınılmaz olur ki bu durumda da 

müslümanlar mesul olurlar.  

Peygamberimiz (sav) en büyük cihadın en küçük daire olan nefisle mücadele olduğunu, 

öncelikli olarak kişinin kendi nefsini ikna ve ıslah etmesi gerektiğini dünyanın en güçlü 

devleti olan Bizans İmparatorluğuna karşı yaptığı Tebük Seferinden dönerken “Küçük 

cihattan büyük cihada dönüyoruz” (Aclunî, Keşfu‟l-Hafa, 1:425) hadisleri ile bize haber 

vermiştir. Yine “Gerçek mücahit nefsi ile cihat edendir” (Tirmizi, Cihad, 2) buyurarak gerçek 

cihadın nefisle olduğunu bildirmiştir.  

Bu zamanda cihadın hakkını vermek ancak kişinin “İman Hakikatlerini” okuyarak nefsi 

ile cihat edip aklını ikna ve kalbini tatmin ettikten sonra “iman hakikatlerini neşretmek ve 

muhtaçlara ulaştırmak” için “manevi cihad” vazifesini yapmakla olur. Bu vazifeyi yapmak 

için de Allah‟tan hidayet ve yardım istemek şarttır. Yoksa insanı aldatan ve yoldan çıkaran 

pek çok tehlikeler vardır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AİLE VE AKRABA HAKLARI 

 

1. Anne Baba Hakkı: 

Anne kimsenin kimseyi taşıyamayacağı yerde seni dokuz ay karnında taşımış, 

doğumundan sonra da dokuz sene senin her türlü nazını ve sıkıntısını çekmiştir. Her şeyi ile 

senin dünyaya gelmeni beklemiş ve senin için karşılıksız şefkati ile her nevi fedakarlığı 

yapmıştır. Senin için rahatını, uykusunu feda etmiştir. İcabında yememiş yedirmiş, giymemiş 

giydirmiştir. Karnını kundak, kucağını beşik, göğsünü emzik yapmış, canını sana siper 

etmiştir. Onun bu fedakarlığı derecesinde senin ona teşekkür ve minnet borcun vardır. Bunu 

yerine getirmeye hiçbir zaman muvaffak olamayacağını düşünmekle onun hakkının değerini 

bilebilirsin. 

Nitekim peygamberimiz (sav) annesini sırtında hacca getirerek Kabe‟yi tavaf ettiren bir 

sahabenin “Acaba hakkımı eda edebildim mi?” demesine cevaben “Hayır! Zira sen onu 

sırtında taşırken öleceğini düşünmektesin, ama o seni karnında taşırken yaşayacağını 

düşünüyordu” cevabını vermiştir.  

Baba hakkına gelince şunu iyi bilmelisin ki, o senin aslın ve sen onun bir dalısın. O 

olmasaydı sen elbette olmayacaktın. Senin hayatta neyin varsa babanın sayesinde vardır. sen 

de bu nimetlerin ölçüsüne göre babana saygı ve hürmet göstermekle mükellefsin ve ona karşı 

borçlusun. Bu borcunu asla ödeyemeyeceksin. Bu nedenle yüce Allah anne-babaya iyilik ve 

itaati kendisine ibadet etmekle eş-değer tutmuştur. Yaşlandıkları ve sana yük olmaya 

başladıkları zaman onlara “öf!” bile demeyiniz” (İsra, 17:23-24) ferman etmiştir. “Allah‟a 

ibadet edin ve O‟na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya ve yakın akrabaya da güzellikle 

davranın” (Nisa, 4:36) ferman buyurmuştur. 



Teşekkür edilmesi gereken birisi varsa o da önce yaratıcı olarak Allah‟a sonra da 

müsebbip olarak anne-babaya teşekkür edilmesi gerekir. Bu nedenle yüce Allah “Hem bana 

hem anne-babana şükret” (Lokman, 31:14) ferman etmiştir. 

Anne-babaya itaatsizlik ancak Allah‟a şirk koşulmasını emretmeleri ve buna zorlamaları 

durumundadır. Bu da isyan etmek anlamında olmayıp, sadece itaat edilemeyeceği belirtilmiş 

ve pasif direniş emredilmiştir. “Hakkında bilgileri olmadığı şeyi Allah‟a şirk koşman için seni 

zorlayacakları zaman onlara itaat etme ve dünyada iyilikle onlara sahiplen” (Lokman, 31:15) 

ferman edilmiştir. Dolayısıyla bir anne-baba müşrik de olsa evladı onlara iyilik yapmak ve 

güzel davranmakla mükelleftir. Bunların içinde onlar için hayır ve hidayet temennisi ve duası 

da dahildir. “Allahım! Onlar beni küçükken nasıl terbiye etti iseler sen de onları esirge” (İsra, 

17:24) diye dua etmeyi de tavsiye etmiştir. 

Peygamberimiz (sav) de “En faziletli amel vaktinde namaz kılmak, sonra anne-babaya 

iyilik, daha sora Allah için cihat yapmaktır” (Müslim, 1:89) buyurarak anne-babanın 

haklarının önemini ve sırasını belirtmişlerdir. Anne-baba için peygamberimiz (sav) “Onlar 

sizin cennetiniz ve cehenneminizdir” (İbn-i Mace, 2:1208) buyurarak anne-babasını memnun 

edenin cennete, haksızlık yapanın da cehenneme gireceğini haber vermiştir. 

Akrabalık haklarının dereceleri yakınlığa göredir. İnsana en yakın olanı en çok hak 

sahibidir. Bu bakımdan “kime iyilik yapalım?” diye soran bir sahabeye peygamberimiz (sav) 

üç defa “Annene” sonra “babana” daha sonra derecesine göre diğer akrabalardır” (Müslim, 

4:1977) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) “Allah size üç şeyi haram kılmıştır: Annelere eziyet, kız çocukları 

diri diri gömmek, hakkı olmayan şeyi istemeniz ve ödenmesi gereken şeyi de men 

etmenizdir” (Buhari, 2:848; 5:2229) buyurarak annelere eziyetin büyük günahlardan olduğunu 

belirtmiştir.   

Her insanın ister kafir olsun, ister münafık olsun din farkı gözetmeksizin üç şeyi 

yapması yasaklanmış ve yapılmaması haram kılınmıştır. “Anne-babaya iyilik, verilen söze 

sadakat, emaneti yerine vermek.” (Şuabu‟l-İman, 4:82) Bu konuda asla müsamaha 

gösterilemez ve kişi bunlar için bir mazeret bulamaz. “Her günahın cezası ahirete ertelenir, 

ancak anne-babaya eziyetin günahı henüz ölmeden dünyada verilir” (El-Müstedrek, 4:172) 

denilmiştir.  

Özet olarak anne-babaya muhtaç oldukları zaman bakmak, emirlerine itaat etmek, 

arkalarından yürümek, kendisi için istediğini onlar için de istemek ve daima onlara dua 

etmektir. Öldükten sonra da akrabaları ve ahbapları ile ilgiyi devam ettirmek, arkalarından 

duayı eksik etmemek anne-baba hakları cümlesindendir.  

Anne-babaya iyilik ve ihsanda bulunmak rızkın genişlemesine ve ömrün uzamasına 

sebeptir. Ömrün mutlu ve saadet içinde geçmesini isteyen kimse de anne-babasının rızasını ve 

duasını almalıdır. Zira anne-babanın evladı hakkında yaptığı dua makbuldür. Anne-babasını 

razı eden Rabbini razı etmiş, öfkelendiren de Rabbini öfkelendirmiş olur.  

 

2. Evlat Hakkı:  

Evlat senin bir parçandır. Dünyada iyi de olsa kötü de olsa adı seninle beraber anılır. 

Onun sendeki hakkı her şeyden önce ona güzel edep ve terbiye ve iyi bir eğitim vermektir. 

Ona Rabbinin yolunu gösterirsen hem sana hem Rabbine itaat içinde olur ve sen bütün 

bunlardan dolayı onun hasenatına bi-tamamiha sahip olursun. O sana Allah‟ın senin terbiyene 

verdiği bir emanettir, emaneti iyi korur ve sahibinin razı olacağı şekilde büyütürsen onun 

bütün sevabından ve meyvelerinden istifade edersin.  

Çocuğun anne-babadan istediği en önemli şey ve en büyük hakkı ona güzel bir numune 

ve örnek olmasıdır. Çocuklar anne-babanın taklitçileridir. Ne görürse onu yaparlar. 

Peygamberimiz (sav) “Çocuklarınızı Kur‟an öğreterek, peygamber ve ehl-i beyt sevgisi 

vererek eğitin” buyurmuşlardır. Bu nedenle eğitimine din eğitimi ve Kur‟an öğretimi ile 



başlamak gerekir. Daha sonra hayatta kendisine ne lazımsa onu öğretirsiniz. Peygamberimiz 

(sav) “İyi olması için evladına yardımcı olan ve iyi örnek olan anne-babaya Allah rahmet 

etsin” (Makasıdu‟l-Hasene, 225) şeklinde dua buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) “Evladın anne-babasında üç hakkı vardır. Birincisi doğunca güzel 

bir isim vermektir. İkincisi, çocuğuna lazım olan farz ilimleri öğretmektir. Üçüncüsü de baliğ 

olunca evlendirmektir.” (İ. Canan, Kütüb-ü Sitte, 7:363) dördüncü olarak da baba çocuğuna 

helal rızık temin edeceği bir mesleği de öğretmekle mükelleftir. Meslek ve sanat eğitimi de 

çocuğun hakkıdır.  

Çocukların haklarından birisi ve babanın en önemli görevlerinden birisi de çocuklarına 

eşit davranmasıdır. Nitekim çocuklarından birisine bir şey hibe eden babaya peygamberimiz 

(sav) “Başka çocuğun var mı?” diye sorar. “Evet” cevabını alınca “Allah‟tan korkun ve 

çocuklarınız hususunda adil olun” buyurur ve hibeden vazgeçirir. (Müslim, Hibe, 13) 

Bir diğer hakkı da çocuklarından şefkatini esirgememektir. Küçüklüğünde öpmek ve 

sevmek, büyüdükleri zaman da arayıp sormak ve sıkıntılarına ortak, dertlerine çare olmaya 

çalışmak ve sevinçlerine iştirak etmektir. (Feyzu‟l-Kadir, 2:297) 

 

3. Kardeşlerin Hukuku: 

Kardeş kişinin tutan eli, dayanağı, arkası, bel bağladığı gücü ve kuvveti, hayat 

mücadelesinde ortağıdır. Kardeşlerin hakkı birbirlerine yardımcı olmaktır. Ancak bu yardım 

onu Allah‟a isyana sürüklememelidir. Kardeşi Allah‟ın kullarına karşı zulüm aracı olarak 

kullanmamalıdır. Nefsine, şeytana karşı korumasız bırakmamalı, kardeşliğin gerektirdiği 

nasihatı ve hayırhahlığı esirgememelidir. “İyilik ve hayırda yardım etmeli, düşmanlıkta ve 

kötülükte yardımcı olmamalıdır.” (Maide, 5:2) 

 

4. Hanımın Hakkı: 

Nikâh yoluyla idaren altında bulunan kadının hakkı senin vasıtanlar rahata ve huzura 

kavuşmasıdır. Allah onu senin idarene vermiştir. Senin için huzur ve neşe kaynağı, dost ve 

arkadaş yapmıştır. Bu hayat arkadaşlığı dünyaya bağlı ve geçici bir arkadaşlık değildir. 

Akrabalık ve tenasül yoluyla çocuklarına ve neslinle devam edecek ve ebedi hayatta da sana 

ebedi olarak refakat edecek bir arkadaşlıktır. Bu nedenle bütün bu arkadaşlığın hatırı için 

şahsi ve küçük kusurlarına af ve müsamaha ile mukabele ederek sevgi, saygı ve sabırla 

mukabele etmektir.  

Her ne kadar erkeğin kadını üzerinde hakkı daha fazla olsa da Allah‟a itaatsizlik söz 

konusu olmasa merhamet, şefkat ve sıcak ve samimi duygularına ihtiyacı olduğunu düşünerek 

samimiyet ve yumuşaklık göstermelisin. Zira yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Onlarla 

güzellikle geçinin” (Nisa, 4:19) ferman eder. Peygamberimiz (sav) de “Ümmetimin en 

hayırlıları ailesine hayırlı olandır” (Tirmizi, Rada, 11; İbn-i Mâce, Nikâh, 50) buyurmuşlardır. 

Kadınların kocaları üzerindeki hakları onların giyimlerini, orta halde maişetlerini ve 

evlerini temin etmektir. Peygamberimiz (sav) “Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan 

ayında da orucunu tutar, namusunu muhafaza eder ve kocasına da itaat ederse cennetin hangi 

kapısından isterse girebilir” (Buhari, Miskat, 2:202) buyurmuşlardır. 

İslama göre kız çocuğu babasının kadın da kocasının yanına yakışır. Babasına ve 

kocasına itaat etmeyen bir kadın Allah‟a isyan etmiş olur. Zira Allah kulunun kendisine 

itaatini peygamberine ve onun emirlerine itaat etmek olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla 

babaya ve kocaya itaat etmeyen kadın Allah‟a isyan halindedir. Nasıl ki oruç tutan birisi 

devamlı ibadet halindedir, aynı şekilde kocaya itaat etmeyen kadın da daima isyan halindedir, 

bunu terk etmedikçe devamlı günah işlemeye devam ediyor demektir.  

Peygamberimiz (sav) “Hangi kadın kocası kendisinden razı olarak vefat ederse cennete 

girer” (Tirmizi, Rada, 10) buyurarak bunu teyit etmişlerdir. 



Kadının geçimini sağlamak da kocanın görevi ve kadının koca üzerindeki hakkıdır. 

nitekim peygamberimiz (sav) “Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmek, insana günah 

olarak yeter” (Ebu Davud, Zekat, 45) buyurarak günahının büyüklüğünü ve hakkın önemini 

haber vermiştir. 

 

5. Erkeğin Hakkı: 

Yüce Allah kur‟ân-ı Kerimde “Erkekler kadınlara hâkimdir” (Nisa, 4:34) buyurarak 

erkeklerin evin reisi olduğunu ve ona itaatin farz olduğunu ifade etmektedir. Burada erkek 

evin nafakasını, geçimini sağlayarak ve aileyi her nevi tehlikeden koruyarak bu itaati hak 

etmektedir. Koruma ve kollama, nafaka temin etme gibi hususlar ise bir üstünlük ve itaat 

sebebidir. Yüce Allah bu nedenle “kimini kimine üstün kılmıştır” (Nisa, 4:34) buyurarak 

üstünlüğün yukarıda sayılan nafaka, koruma ve himaye şartlarına bağlamıştır. Ayet-i kerime 

Allah katında iyi olan kadınların da itaat eden kadınlar olduğunu “Fe‟s-salihatü kanitatün” 

(Nisa, 4:34) ayeti ile açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla kocasına isyan eden, emrine itaat 

etmeyen ve onu üzen kadınların iyi kadın olmadığını da açıkça haber vermiştir. 

Nitekim peygamberimiz (sav) kendisine “Ey Allah‟ın Rasulü hangi kadın daha 

hayırlıdır?” şeklindeki bir suale “Kocası bakınca onu sevindiren, emredince hemen itaat eden, 

nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeyde ona muhalefet etmeyen kadındır” (Nesai, 

Nikah, 14) şeklinde cevap vermişlerdir.  

Peygamberimiz (sav) kendisine secde etmek isteyen bir arabiye “Bir kişinin diğerine 

secde etmesini emredecek olsaydım kadının kocasına secde etmesini emrederdim” (Tirmizi, 

Rada, 10) ferman etmiştir. Bu hadis göstermektedir ki kadın kocasına itaat etmekle 

mükelleftir. Kocanın kadın üzerindeki hakların en büyüğü budur.  

İtaat sevgi ve saygının ifadesidir. Kocasının meşru olan emir ve isteklerine itaat eden 

kadın fiilen onu sevdiğini göstermektedir. Aksi ise saygısını ve sevgisini yitirmesinin 

ifadesidir. Bir sahabi kadın peygamberimize (sav) gelerek “kocanın kadın üzerindeki hakkı 

nedir?” dedi. Peygamberimiz (sav) cevaben “Semerli deve üzerinde olsa dahi kocası davet 

ettiği zaman nefsini ondan menetmeye, ondan izinsiz bir gün bile oruç tutmaya, ancak 

Ramazan müstesna. Eğer izinsiz oruç tutarsa sevabı kocaya, günahı da hanıma. Ve evinden 

ondan izinsiz çıkmaya. Eğer nefsine uyup çıkarsa, evine dönünceye kadar rahmet melekleri de 

azap melekleri de ona lanet ederler. Kadının kıyamet gününde ilk sorgusu namazdan, sonra da 

koca hakkından olacaktır. Herhangi bir kadın kocasının evinden kaçarsa evine dönünceye 

kadar namazları kabul olmaz ve elini kocasının elinin üstüne kor ve istediğini işle diye özür 

diler. Sonra kadın, kocasına dua etmedikçe namazı red olunur. Kocalarının yataklarını 

muhafaza etmesi, evine kocalarının kerih gördükleri hiçbir kimseyi koymaması, erkeklerin 

kadınlar üzerindeki haklarındandır” buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) yine “Nefsim kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, bir 

erkek hanımını yatağa davet eder de kadın gelmezse, kocası ondan razı olana kadar melekler 

ona lanet ederler. Kadın küserek kocasının yatağından ayrı sabahlarsa melekler yatağa dönene 

kadar ona lanet okurlar” (Buharî, Nikâh, 85, Bed'ü'l-Halk 6; Müslim, Nikâh, 120-122; Ebu 

Dâvud, Nikâh, 41) buyurdular. Bu hadis erkeğin şehvet konusunda kadından daha zayıf 

olduğu ve günaha girme durumunda kalacağını dikkate alırlar. Zira yüce Allah insan zayıf 

yaratılmıştır” (Nisa, 4:28) şehveti galip gelince kendine hâkim olamaz buyurmuşlardır. 

Kadın kocasından izin almadan evinden çıkamaz. Nitekim peygamberimiz (sav) hacca 

giden bir sahabenin hanımına “Ben dönene kadar evden çıkma” demiş, kadının da babası 

hastalanınca peygamberimize (sav) gelerek “Babamı ziyarete gidebilir miyim?” demiş, 

peygamberimiz (sav) “Kocan müsaade etmedikçe gidemezsin” buyurmuşlardır.  

Yüce Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. (Bakara, 2:286) Hal böyle 

olunca dinimizin emri ne ise o yapılmalıdır ki insan hem dünyada hem ahirette her nevi 



sıkıntı, bela ve musibetten kurtularak huzura ve mutluluğa ulaşsın. Aksi ruhi ve hayatî, 

dünyevî ve uhrevi pek çok sıkıntı ve musibete giriftar olması kaçınılmazdır. 

Kadınlara da yüce Allah önce “namaz ibadetinden sorar, sonra kocasının hukukunu 

yerine getirip getirmediğinden sorulur.” (Nihayetü‟l-Bidaye, 2:53) Peygamberimiz (sav) 

“Kadının cihadı kocasına itaat ve hacdır” (Buhari, Cihad, 61; Nesai, Hac, 4) buyurmuşlardır. 

Resulullah efendimiz, ev işlerini Hazret-i Fatıma‟ya, dış işlerini Hazret-i Ali‟ye vermiş, 

ve evlendikleri gece onlara şöyle nasihat etmiştir: “Ya Ali! Hanımının evde oturması için, 

işlerini gören, ihtiyaçlarını karşılayan, onu yabancı erkeklerin görmesinden koruyan, ümmet-i 

Muhammed‟in düşmana esir düşenlerini satın almış, azat etmiş gibi sevaba kavuşur.  

Ya Fatıma! Ne mutlu o kadına ki, kocası ondan razı olur. Allahü teâlânın farz kıldığını 

yapmaktan ve kocasına itaatten sonra kadınlar için, yün eğirmekten, iplik bükmekten üstün iş 

yoktur. Bir saat yün eğirmek, iplik bükmek veya dokumak, kadınlar için bir yıl ibadet 

etmekten daha sevaptır. Dokudukları her iplik için amel defterlerine bir şehit sevabı yazılır. 

Beş vakit namazını kılan, malının zekâtını veren, Ramazan-ı şerif orucunu tutan, kocasının 

günah olmayan işlerinde ona itaat eden ve tesettüre uyan kadın, Cennete istediği kapıdan 

girer.” 

Son olarak peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular: “Kocası yanında iken onun iznini 

almadan bir kadının nafile oruç tutması helâl olmaz. Kadın, kocasının izni olmadıkça, evine 

hiç kimsenin girmesine izin veremez.” (Buhârî, Nikâh 86; Müslim, Zekât 84; Ebû Dâvûd, 

Savm, 73; Tirmizî, Savm, 64; İbni Mâce, Sıyâm, 53) 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYAL HAYATA AİT HAKLAR 

 

1. Komşu Hakkı: 

Sosyal çevre komşu ilişkileri ile başlar. Komşu hakkı anne-baba ve akraba hakkı kadar 

önemli bir haktır. Yeri gelince akraba hakkının önüne geçer. Sıkıntı zamanında akrabaya 

ulaşmak mümkün olmayabilir ama komşu her zaman yanımızdadır. Bu nedenle 

peygamberimiz (sav) “Cebrail (as) komşu hakkını bana o derece tavsiye etti ki nerede ise 

komşuyu komşuya varis yapacak zannettim” (Buhari, Edeb, 28; Müslim Birr, 140-141) 

buyurmuşlardır. 

Komşu haklarından en önemlisi komşusuna zarar vermemektir. Nitekim peygamberimiz 

(sav) “Komşusu zarar ve kötülüğünden emin olmayanın imanı kemale ermez” (Buhari, Edeb, 

29; Müslim, İman, 73) buyurarak imanı zayıf olanın komşuyu inciteceği, komşuyu incitenin 

de imanının zaafa uğrayacağını haber vermiştir. 

Komşunun gizli sırlarını araştırmaman, ayıplarını örtmen, vakıf olduğun sırrı gizlemen, 

daima yardımcı olman ve ariyet/ödünç olarak istediği şeyi ondan esirgememen komşu 

haklarının önemlilerindendir. Sıkıntı içinde olduğu zaman yardımcı olman, nimetine haset 

etmemen, üzüntüsüne ve sevincine ortak olman, hata ve kusurlarına göz yumman, kaba 

davranırsa hilmini ve sabrını esirgememen gerekir. Bunlar da komşu haklarından sayılırlar. 

Komşuya geleceğini bildiğin bir tehlikeyi önlemen, ona hayır dua ve nasihatte bulunman, 

yanlışını gördüğün zaman ikaz etmen komşuluk haklarından sayılır. Her zaman komşuya 

güler yüz ve tatlı dille konuşman, saygı ve sevgini esirgememen de bu hakları tamamlayan bir 

haktır.  

Atalarımız “Ev alma komşu al” “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” derken Hz. Ömer 

(ra) da “Komşusu, yol arkadaşı ve akrabası tarafından övülen birisinin iyi insan olduğundan 

şüphe etmeyiniz” demiştir.  

Komşu ile iyi geçinmek kişinin imanının alametlerindendir. Peygamberimiz (sav) “Kim 

Allah‟a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ikram etsin. Kim Allah‟a ve ahirete iman ediyorsa 



misafirine ikram etsin. Kime Allah‟a ve ahirete iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun” 

(Mişkatu‟l-Mesabih, Hadis No: 4990) ferman etmişlerdir. Ayrıca “Kim komşusuna ezâ ederse 

bana eza etmiş gibidir. Bana eza eden ise Allah‟a eza etmiş gibidir. Kim komşusu ile 

dövüşürse benimle dövüşmüş gibidir” (Ramuz, 2:395) buyurarak komşu ile iyi geçinmenin 

dinden ve imandan kaynaklandığını ifade etmiştir. Yine “Kişinin imanı doğru olmadıkça kalbi 

doğru olmaz, komşusu şerrinden emin olmayan da cennete giremez” buyurmuşlardır.  

Komşu hakkını en güzel ifade eden hadis “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” 

(Müslim, İman, 74) hadisidir.  

 

2. Arkadaş Hakkı: 

İnsan arkadaşsız olmaz. En azından yol arkadaşı vardır ve beraber bulunduğu süre 

içinde onunla ilgili hakları vardır. Arkadaşın hakkı senin ona özverili ve fedakâr 

davranmandır. Buna gücün yetmiyorsa bu durumda en azından sana yapılan bir iyiliği 

karşılıksız bırakmaman gerekir. Bu arkadaşlığın birinci hakkıdır. Bu hak sana verilen değerin 

kıymetini bilmen ve vefalı olman için şarttır. İnsana yakışan kendisine değer veren ve saygı 

görsen birisini bu saygıya layık olduğunu göstererek onu yalancı çıkarmamandır.  

Arkadaşlık hukuku karşılıklı saygı ve fedakârlığı gerektirir. Bu ise fazilettir. İnsanın 

şanı faziletli olmaktır. Arkadaşın hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. En hayırlı arkadaş ise 

Allah‟a kullukta sana yardımcı olandır. Bir insan kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa 

başkalarına da öyle davranması gerekir. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi de başkalarına 

yapmamalısın. 

Hz. Ali (ra) “İnsanların en âcizi dost edinmekten aciz olandır. Bundan daha aciz olan da 

dostlarını kaybeden kişidir” demektedir. Dostların çok olması kişinin sosyal zenginliğidir. Bir 

ömür kazanılan dostu bir anda gücendirmek yakışık almaz. İnsan gönül yapıcı ve dost sahibi 

olmalıdır. Gönül yıkan kalp kıran ve dostu kaçıran insanlardan kaçmakta fayda vardır. İnsan 

kendisine tatlı konuşana sert ve acı konuşmamalı, barış kapısını çalana kavga kapısı 

çıkarmamalıdır. 

Şeyh Sadi “Lut‟un (as) karısı kötülerle dost oldu ve peygamber hanımı olma şerefini 

kaybetti. Ashab-ı Kehfin köpeği ise birkaç gün iyilerin izinden gitti de cennetlik oldu” 

demektedir. Bu nedenle iyilerle dost olan iyilerden olur. 

 

3. Sana İyilikte Bulunanın Hakkı: 

Sana bir iyilikte bulunanın sende hakkı vardır. Bu hakkı helal ettirmen ve altında 

kalmaman için ona teşekkür etmelisin. Teşekkür etmek, iyilikten anlamak ve bilmek ve 

hakkını vermek insana ait bir özelliktir. Bu nedenle iyilikten bilmeyen ve iyiliğe teşekkür 

etmeyenin insanlıktan nasibi yoktur. İyiliğe iyilikle mukabele etmek vefalı olmak demektir. 

Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ise faziletli insanları âdeti ve peygamberlerin 

sünnetidir. 

İyiliğin hakkı teşekkürdür. Teşekkürün samimiyeti ise yapılan iyilikten dolayı gaibde ve 

hazırda iyilik yapan kişiyi övmek ve iyiliği ile anmaktır. Ayrıca sana iyilikte bulunanı 

mükâfatlandırman da gerekir. Buna gücün yetmezse bunun için fırsat kollar ve eline geçen ilk 

fırsatta bunu değerlendirirsin.  

Yapılan iyiliği unutmak, kötülüğü unutmamak, iyiliği dile getirmemek, kötülüğü dile 

getirip her yerde anlatmak kötü insanların âdeti ve kötülüğüne, kalbinin karalığına delildir. 

İnsan olan insana yakışan iyiliği asla unutmamak ve her zaman hatırlamak ve sahibini daima 

iyilikle anmak, kötülüğü ise unutmak ve yok saymaktır.  

 

4. Müezzin ve İmamın Hakkı: 

Namaz imandan sonra en büyük ibadet ve insana ebedi saadeti kazandıracak, 

günahlarına kefaret olacak ve cehennemden kurtaracak bir salih ameldir. Bu hayırlı ameli 



yapmak için sana hatırlatmada bulunan müezzinin üzerinde hakkı vardır. Sana yakışan sana 

bu iyiliği yapan ve yapmana sebep olan müezzine teşekkür etmek, gereken saygı ve hürmeti 

göstermektir. Sonra davetine icabet ederek camiye gitmek ve namazı cemaatle kılmaktır. 

Seni Allah‟a yaklaştıracak ve rahmetini celp edecek olan namazı kıldıran ve sana yirmi 

yedi misli sevap kazandıran imamın da üzerinde hakkı vardır. İmam ayrıca seninle Rabbin 

arasında elçilik yaparak senin namına Fatiha okuyarak senin bağışlanman, doğru yolda olman 

için dua etmektedir. O halde sana yaptığı bu iyiliğe karşı ona minnet duymalı ve saygı 

göstermelisin. Sen imamın hatalarından sorumlu olmadığın gibi, senin namazın tamam, onun 

namazı ise eksik olmaktadır, senin hataların ise ne sana ne de ona zarar vermemektedir. Hal 

böyle olunca tek başına kıldığın zaman eksik ve noksan olan namazın cemaatle imama uyarak 

kıldığın zaman eksiksiz ve noksansız olmaktadır. Bu iyiliği sana yapan imama elbette 

teşekkür etmen ve minnet duyman gerekir. sen ne olursan ol daima imama borçlusun ve 

hakkını ödeyemezsin. Hiç olmazsa ona saygı ve hürmetle, minnet ve şükranla bir derece 

kendini affettirmiş olursun, aksi takdirde büyük nankörlük ve saygısızlık ettiğini bilmen 

gerekir.  

 

5. Sohbet ve Meclisin Hakkı: 

Sohbet arkadaşlarına güler yüzlü ve tatlı dilli olmak gerekir ve sana da yakışan budur. 

Konuşurken söz hakkını kullanmada ölçülü ve adil olmalısın. Konuşanın sözünü kesmek, 

konuşurken dinlememek ve araya girmek söz hakkına tecavüz ve ihlal sayılır. İmam-ı Azam 

hazretleri “İlim sahibi konuşurken sözünü kesenlerde ilim sevgisi yoktur” demiştir. 

Bir masaya oturmak için sen gitmişsen istediğin zaman kalkma hakkın vardır; ancak 

senin yanına biri gelip oturmuşsa ondan izin almadan kalkman doğru olmaz. Bir araya 

gelenlerin birbirlerine son derece nazik olmaları gerekir. şunu unutmamak gerekir ki saygı 

gösteren saygı görür, hürmet eden hürmet edilmeye liyakat kesp eder.  

Bir mecliste konuşulan sözler dinleyene emanettir. Gereksiz yerlerde bu sözleri sarf 

etmek emanete ihanet sayılır. Şayet bu bir istişare meclisi ise Allah için fikir beyan etmeli ve 

garaz ile hareket etmemelisin. Senden fikir soran ve seninle istişare edene doğru yolu 

göstermeli ve gayet yumuşak üslup kullanmalısın. Sertlik ve kabalık ünsiyeti yok eder ve 

muhatabı ürkütür. Yumuşak ve tatlı bir üslup ise çekingenliği ve ürkekliği dağıtır ve itimat 

telkin eder. Şayet sana sorulan hususta tam bir bilgiye sahip değilsen, kendin için de 

danışılacak birini tanıyorsan ona yönlendirir onu tavsiye edersin. Bu senden fikir almak 

isteyenin senin üzerindeki hakkıdır.  

Şayet bir danışman seçmiş de sen fikir almak durumunda isen senin düşüncene 

uymayan bir fikir beyan etmişse onu itham etmemen gerekir. zira kabul etmek zorunda 

değilsin ve onun görüşünü de almak durumundasın. Görüşüne katılmasan da saygı duyman 

onun senin üzerindeki hakkıdır. Meşveret haklarından birisi de fikir izhar edenlere güven 

vermek ve fikirlerinden dolayı teşekkür etmektir. Zira her görüş ve düşünce sahibi teşekküre 

layıktır. 

Şunu da unutmamak gerekir. “İnsan bin bilse de bir bilene danışmalıdır.” Zira akıl 

akıldan üstündür. Akıllar birleşir ortak aklı oluşturur. Ortak akıl ise üstün akıl sayılır. Ancak 

“kendini beğenmişe öğüt ve akıl kar etmez.” Kendini beğenmişe öğüt verenin kendisi bu 

öğüde muhtaçtır. Zira kendini beğenen ahmaktır, ahmağa ise akıl kar etmez.  

Akıllı bir insan öğüt isteyenin mizacına göre konuşur, ta ki anlasın. Mecnun ile beraber 

oturan akıllı Leyla‟dan başka bir şey konuşmaz. Sen üzerine düşeni yapar doğru yolu 

gösterirsin tutarsa o kazanır, tutmazsa sen bir şey kaybetmiş olmazsın. 

 

6. Büyüğün ve Küçüğün Hakkı: 

Büyüğe saygı göstermek gerekir. Zira senden yaşça büyük olanın bilgisi, tecrübesi ve 

buna bağlı her şeyde senden büyüktür. Bu nedenle saygı ve hürmeti hak eder. Bu nedenle 



yolda önüne geçmemek, yanında gereksiz konuşmamak, onu cehaletle itham etmemek, 

kabalık etse dahi sabır ve hoşgörü ile karşılamak gerekir. Her konuda önceliği ona vermek 

gerekir. İslama hizmeti varsa ayrıca bundan dolayı ona hürmet etmek gerekir. zira dine hizmet 

edene hizmet etmek de hizmettir. Bu onun hakkıdır. 

Küçüğe gelince onun hakkı da şefkat ve merhamettir. Onu bilgilendirmek, yanlışa 

gitmesine müsaade etmemek ve yumuşak davranmak gerekir. küçüklüğün ve cahilliğin 

verdiği toyluğu da hoşgörü ile karşılamak icap eder.  

Peygamberimiz (sav) “Büyüğüne saygı duymayan, küçüğüne şefkatle muamele etmeyen 

bizden değildir” (Tirmizi, Birr, 15) buyurmuşlardır. Ayrıca gerek büyükle, gerekse küçükle 

mücadeleye girmemek gerekir. zira büyükle cedelleşirsen sen hürmet hakkını kaybeder, 

değerden düşersin, küçükle cedelleşirsen geçimsiz ve basit bir insan olmuş olursun ve artık 

nasihatin tesir etmemeye, saygı ve hürmet görmemeye başlarsın.         

 

7. Yöneticilerin Hakları: 

Yöneticinin vazifesi adil olmak, yönetilenlerin hakkı ise adil olan idareciye itaat 

etmektir. Allah yöneticiyi idaresi altındakilerle, idare edilenleri de idareci ile imtihan ettiğini 

bilmelisin. Bu nedenle her yönetilenler de yönetici de her şeyden önce iyi niyetli olmalı ve 

birbirine yardımcı olmalıdır. Bu da şahsi menfaati terk etmek ve toplumun menfaatini öne 

almakla mümkündür. Menfaat kaygısı hizmetin en büyük engeli ve Allah rızasının 

düşmanıdır.  

İdare edilenlerin haklarından birisi de idarecinin haksızlık ve zulmüne karşı sabırlı 

olmak ve idareciye nasihat etmek ve yol göstermektir. Toplumun adaleti istemediği ve adalete 

yardım etmediği yerde idarecinin adaleti sağlaması mümkün olmaz. Bir de yönetilenler 

idarecilerle zıtlaşmamalı ve çekişmemelidir. Şayet zıtlaşma olursa idareciyi haksızlık 

yapmaya zorlamış, hem de idarecinin meşru emirlerini yerine getirmeyerek idareciye 

haksızlık yapmış olur. Yönetilen halka ve memura yakışan kendisini iyi yönetmesi ve hayra 

sevk etmesi için amirine yardımcı olmaktır. 

Yöneticinin tebası ve yönettiği insanlarla ilgili hakları özetle meşru emirlerine itaat 

etmek, canla başka ve samimiyetle yapmaya çalışmak, yönetici ile husumet ve çekişme içine 

girmemek, Allah‟a isyana sevk etmeyen emirlerini yerine getirmek, idareciye nasihat ederek 

yardımcı olmaktır. 

 

8. Yönetilenlerin Hakları: 

Halkın idareciler üzerindeki hakkı ise idarecinin halka şefkatle ve adaletle muamele 

etmesi, tevazu ile halkın arasına karışmasıdır. Yönetici halkı sayesinde yönetici olduğunu, 

şeref ve makam sahibi olduğunu unutmamalıdır. Halk güçsüz ve zayıf oldukları için seni 

yönetici olarak kabul etmişler ve sana itaat etmektedirler. Sana o makamı ve halk üzerindeki 

şerefli mevkii veren de şüphesiz Allah‟tır. Dolayısıyla bunun hakkını yerine getirmek, 

şükrünü eda etmek ve Allah‟ın rızasını kazanmak için onlara yardımcı olmak, Allah‟ın farz 

kıldıklarını onlara hatırlatmak, haram kıldığı şeylerden onları men etmeye çalışmakla bu 

hakkı ödersin. Halkın idareciden istediği şey adalet, insaf ve merhamettir. Halk ancak bu 

şekilde idareciye itaati kendilerine borç bilir, gereken hürmet ve saygıyı gösterirler. 

Allah‟a itaat üzere olmak ve adaletle hükmetmek devletin devamına, isyan ve zulüm ise 

devletin elden çıkmasına sebeptir. Bu nedenle Hz. Ömer (ra) “Adalet mülkün temelidir” 

demiştir.     

 

9. Öğretmenin Hakkı: 

Sana ilim öğreten ve seni hayra yönlendiren, şerden ve yanlış yoldan vazgeçiren 

muallim ve hocanın hakkı anne baba hakkı gibidir. Zira anne-baba dünya hayatına, hoca ise 



senin hem dünyada saadetine hem de ahiret hayatının saadetine vesiledir. Bu sebeple senin 

üzerinde çok büyük hakkı vardır.  

Her şeyden önce öğrettiklerini dikkatle dinlemen, huzurunda edep ve terbiye ile 

oturman, konuşurken başka şeylerle ilgilenmemen, terbiyen ve eğitimin konusunda hocana 

yardımcı olmandır. Gözlerinle hocanı takip ederken gönlünle de dersine odaklanman gerekir. 

En önemlisi de eğitimine zarar verecek olan zevk, eğlence ve nefsanî arzulardan uzak durman 

gerekir. 

Eğitimde esas olan ilimdir ve ilmin yaygınlaşması, cehaletin toplumdan giderilmesidir. 

Dolayısıyla her talebenin en önemli hakkı öğrendiklerini başkalarına öğreterek ilim elçiliği 

yapmalı ve ilmin yayılmasına hizmet etmektir.  

Muallim ilminden ve sana olan faydandan dolayı hürmeti hak etmektedir. Bu nedenle 

hem eğitim esnasında hem de daha sonra ona gereken saygı ve hürmeti göstermek senin 

üzerinde bir haktır. Her duada anne-baban yanında öğretmenine de dua etmeyi ihmal 

etmemelisin. Bu da ilme saygı ve hürmetin gereğidir. Zira ilmin sebebi muallimdir. İlmi 

isteyen ilmin sebepleri olan öğretmene ve kitaba değer vermezse Allah tarafından ilimden ve 

ilmin sağladığı menfaat ve faziletten mahrumiyetle cezalandırılır. 

Öğrenci ilme istekli olması ve iyi niyetli olması gerekir. İnsan kendisini bir şeye bütünü 

ile vermezse ondan verim elde edemez. Bu nedenle öğrenci geçim kaygısı içinde olmamalıdır. 

Bu nedenle velisinin büyük desteğine ihtiyacı vardır. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Allah bir 

sinede iki kalp yaratmamıştır” (Ahzap, 33:4) buyurur. Atalarımız “Bir koltukta iki karpuz 

sığmaz” diyerek bu ayeti tefsir etmişlerdir. Bu sebeple bir talebe kendisini tamamıyla ilme 

vermezse ilim ona bir kısmını vermez.  

Talebenin ilimden istifade etmesi için kendisine ilim öğrettiği hocasına saygı ve hürmeti 

eksik etmemesi gerekir. Hz. Ali (ra) “İlmin kapısı” olduğu için “Bana bir harf öğretenin kölesi 

olurum” diyerek öğretmenin hakkını çok güzel özetlemiştir.     

   

10. Öğrencilerin Hakları: 

Öğrencilerin hakları öğretmenin Allah‟ın kendisine verdiği ilimle öğrenciler üzerinde 

otorite sahibi olduğunu bilmeleri ve ilimlerinden dolayı minnet beklentisi içinde olmamaları, 

hasbî olarak Allah için ilimlerini öğretmeleridir. İlim öğrenmek için yanına gelenlere hürmet 

etmek, onları hayra teşvik etmek, ilme mani ve engel olan şeylerden korumak, öğrencilere 

şefkatle ve yumuşaklıkla muamele etmektir. Öğretmen bunu yapmadığı zaman ilmine ihanet 

etmiş, Allah‟ın kendisine verdiği ilim nimetine nankörlük etmiş ve şükretmemiş olur. 

Eğitim öğrenciye sevgi ve ilim öğrenene saygı ile başlar. Bu nedenle öğretmen 

öğrenciye hiçbir hayrı ve yardımı esirgememelidir. Nitekim yüce Allah peygamberimiz (sav) 

hakkında buyurur: “Size kendi içinizden bir peygamber geldi ki sizin zahmete uğramanız ona 

ağır gelir. Mü‟minler için çok merhametli ve şefkatlidir. Kalbi üzerinizde titrer.” (Tevbe, 

9:128) Peygamber mesleğini takip eden muallimler de öğrencilerinden hiçbir hayrı 

esirgemezler. Onları nasihatten mahrum bırakmazlar. 

Öğrencilerin güzel örneklere ve kahramanlara ihtiyacı vardır. bu nedenle bir muallimin 

giyinme, konuşma, çalışma ve davranışlarda öğrencileri örnek olması ve öğrencilerinin 

kahramanı olması öğrencilerin hakkıdır. Muallim ilmi ve güzel ahlakı ile öğrencilerini 

kendisine bağlar ve bağlamalıdır. Öğretmeni seven onun dersini de sever ve bilgisinden 

istifade eder.  

Muallimin öğrencilere bilgisini hiçbir menfaat gözetmeksizin hasbi olarak vermesi 

esastır. Bilgi para ile satılamaz; ancak Allah için öğretilirse ilmin de ilim sahibinin de değeri 

olur ve saygıyı ve hürmeti hak eder. Ayrıca Bediüzzaman “Hazmedilmeyen ilim telkin 

edilmemelidir” der. İlmin hazmedilmesi ise koyunun kuzusuna süt vermesi gibi safi olmalıdır. 

Kuşun yavrusuna kusmuk yedirmesi gibi olmamalıdır. (Sözler, Lemaat, 706) Öğretmen ancak 

hazmederek tam ve kesin olan bilgileri öğrencilerine öğretmelidir. Doğruluğu tartışılan 



bilgileri aktararak öğrencilerin kafasını karıştıran öğretmenler öğrencilerine istikamet verip 

doğru yolu gösteremezler. 

Öğrencinin haklarından en önemlisi kabiliyetlerini keşfedilerek ona göre bir eğitim 

verilmesi ve öğrencinin kabiliyetlerinin inkişafına yönelik bir mesleğe yönlendirilmesidir. 

Nitekim yüce Allah “Her insan yaratılışına, kabiliyetine, karakterine ve yapısına göre 

davranır, amel eder.” (İsra, 17:84) buyurur. Öğretmen öğrencinin kabiliyetini keşf ederek ona 

yönlendirirse o zaman öğrenci başarılı ve hayatta mutlu olur.    

Öğrencinin haklarından birisi de muallimin kendisine kolaylık göstermesi ve öğrendiği 

bilgilerin pratik faydalarını anlatarak sevdirmesidir. Nitekim peygamberimiz (sav) 

“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (Buhari, İlim, 11; Edeb, 

80; Müslim, Cihad, 6) buyurmuşlardır.  

Öğrencinin haklarından birisi de öğretmenin kendisine ancak kaldırabileceği ve 

anlayabileceği bilgileri vermesi ve tedrici olarak eğitime tabi tutarak gelişimini 

tamamlamasını sağlamasıdır. Zira peygamberimiz (sav) “İnsanlara anlayacakları dilden 

konuşun ve akıllarına göre söz söyleyin” (Ebu Davud, Edeb, 20) ferman buyurmuşlardır.     

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

EKONOMİK HAKLAR 

1. Emeğin Hakkı: 

Dinimiz emeğe ve emekçiye büyük değer vermiştir. İnsan eli ile işlenen ve yapılan her 

şey “emek” olarak değerlendirilir. Kişinin kazancının en helal olanı elinin emeğinin ürünü 

olan kazançtır. Nitekim peygamberimiz (sav) “Kazancın en helali kişinin elinin emeği ile 

kazandığıdır. Allah‟ın peygamberi Hz. Davud (as) yönetici/kral olduğu halde elinin emeği ile 

geçimini sağlardı” (Buhari, Büyu‟, 15; Enbiya, 37) buyurmuşlardır. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz 

olanlarından yiyin!” (Bakara, 2:168; Maide, 5:88) buyurarak helal kazancı emretmiş hakkı 

olmayanı yasaklamıştır. Nitekim “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin; 

ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaretle yiyin” (Nisa, 4:29) ferman buyurmuştur. 

Yüce Allah insanın emeğinin karşılığı olan “Salih amelin ücretinin karşılığını tastamam 

veririz” (Hud, 11:15) derken bizlere de “İnsanların haklarını eksik vermeyiniz” (A‟raf, 7:85) 

emretmektedir.   

Emeğin hakkını zamanında vermek gerektiğini peygamberimiz (sav) “İşçinin ücretini 

alnının teri kurumadan veriniz” (İbn-i Mace, Rehin, 4; İ. Canan, Kütüb-ü Sitte, 17:304) hadisi 

ile bize emretmiştir. Çalışanın hakkını zamanında vermemek onu mağdur etmek olduğu için 

bir haksızlıktır, bu nedenle zamanında verilmesi gerekir.  

İşveren işçisinden sorumludur, onu minnet altında bırakmamalı ve iş gücüne göre 

çalıştırmalıdır. Gücü yetmeyeceği işi yüklememelidir. Peygamberimiz (sav) “Ben kıyamet 

gününde üç kişinin hasmıyım. Bunlardan birisi de çalıştırdığı işçinin ücretini vermeyen 

kişidir” (Sahih-i İbn-i Hibban, 16:333) buyurarak emeğin hakkının değerini ifade etmiştir. 

Buna karşılık işçi de ücreti hak etmesi ve helal ettirmesi için işine gereken önemi ve 

değeri vermelidir. Bu da iş sahibinin işçideki hakkıdır. Peygamberimiz (sav) “Allah işçinin 

yaptığı şeyi özenerek güzel yapmasını ister ve sever ve bundan dolayı ondan razı olur” 

(Beyhaki, Şuab-ı İman, 4:335; Müsned-i Ebu Ya‟lâ, 7:349) buyurmuşlardır. 

İşçinin yaptığı iş ve çalıştığı yer ve mal, mal sahibinin emanetidir. Emaneti en güzel 

şekilde korumakla mükelleftir. Emanetin zayi edilmesi büyük bir haksızlık ve sorumluluktur. 

İşçi kasıt unsuru olmayan zayiattan sorumlu değildir; ancak kasıt ve ihmali olursa sorumlu 

olur ve zayiatı tazmin etmesi, ödemesi gerekir. Bu da mal sahibinin hakkıdır. 



Peygamberimiz (sav) “Çalıştırdığınız kimselere yediğinizden yedirini giydiğinizden 

giydirin” (Müslim, Züht, 74) emretmişlerdir. Dolayısıyla aynı seviyede yeme ve giyinme 

hakları vardır. Ayrıca hata ve kusurlarının da affedilmesi gerekir. Bir sahabenin “Ya 

Resulallah! Bir hizmetçim hata işleyince kaç defa affetmemi istersiniz?” demesi üzerine “her 

gün yetmiş defa affedin” (Ebu Davud, Edeb, 124) ferman etmişlerdir.  

 

2. Hayvanların Hakları: 

Yüce Allah hayvanları insanların emrine vermiş ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile 

tasarrufta bulunma yetkisini de insana vermiştir. İnsanlar gıda, giyinme, süslenme ve mal 

sahibi olma gibi ihtiyaçların çoğunu hayvanlardan karşılamak durumundadır. Bu nedenle 

hayvanlara karşı pek çok hakları vardır. 

Her şeyden önce onları emrine verip ve kendisine hayvanlar üzerinde tasarruf yetkisi 

veren yüce Allah‟a şükretmelidir. Hamd ve şükür ise sadece dille yapılmaz. Öncelikli olarak 

hayvanları ve eşyayı Allah‟ın kendi tasarrufuna verdiği emaneti olarak görmeli, onları 

korumalı ve değer vermelidir.  

Hayvanların dili yoktur şikâyet edemezler, Allah onları insana itaatle mükellef kılmıştır, 

karşılık veremezler ve isyan edemezler. Sahib-i hakikileri Allah‟tır. Bu nedenle hayvanların 

hakkı ve insanın vazifesi “merhametle ve şefkatle” muamele etmektir. Hayvanlara yapılan 

haksızlık ve zulmü Allah karşılıksız bırakmaz. Zira zayıfın, acizin ve mazlumun sahibi 

Allah‟tır. Onlar lisan-ı haliyle Allah‟a arz ederler “Rahman ve Rahim olan Allah” onların 

hakkını alır ve zalimi kesinlikle cezalandırır. Bu nedenle Allah‟tan korkmalı ve hayvanlara 

işkence ve haksızlık yapmamalıdır. Kaldıramayacakları yükü yüklememelidir. Onları aç ve 

susuz bırakmamalıdır. Keyfine göre öldürmemelidir.  

İnsanın vazifesi ve hayvanatın insandaki hakkı “Şefkatle muameledir.” Peygamberimiz 

(sav) “Merhamet etmeyen merhamet görmez. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki 

göktekiler de sizlere merhamet etsinler” (Ebu Davud, Edeb, 58, 66) buyurmuştur. “merhamet 

ancak şaki/kötü/cehennemlik kulun kalbinde bulunmaz” (Tirmizi, Birr, 16) buyurur 

peygamberimiz. (sav) “Şefkat ve merhametten nasibi olmayanın hayırdan nasibi yoktur.” 

(Müslim, Birr, 75)  

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde insanların evcilleştirdiği hayvanlara “En‟âm” yani 

“Nimetler” demiştir. Önemli bir sureye “Enâm Suresi” adı verilmiştir. “Sekiz çift nimeti sizin 

için inzal ettik” (Zümer, 39:6) buyurarak bu hayvanların cennetten inzalini ifade ile nimetiyet 

cihetine dikkatimizi çekmiştir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri yağmura “rahmet” dendiği 

gibi koyun, keçi, sığır, deve gibi ehlî hayvanlara da “nimet” denilebileceğini ifade ile bu 

hayvanların eti, sütü, derisi, tüyü, kemiği ve dışkısının nimet olduğunu ve nimet olmayan ve 

insanın istifade etmeyeceği bir parçasının olmadığına dikkatlerimizi çekmektedir. (Lem‟alar, 

368) 

Nimet şükür görmezse elden çıkar. Nimeti veren de o nimetlerin değerini bilmeyeni 

dünyada mahrumiyetle, ahirette de nankörlüğün cezası ne ise onunla, hayvanların haklarına 

tecavüz edilmiş, dövülmüş ve işkence edilmişse en ağır cezayı vererek hayvanların hakkını 

alır, sahibini de cehenneme atar.  

Peygamberimiz (sav) koyunu “bereket” deveyi “izzet” ve atı da “hayrın sembolü” 

olarak nitelemiştir. Koyunda bereket olduğunu, hayır ve bereketin de kıyamete kadar atın 

perçemine bağlı olduğunu bize haber vermiştir. (İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte, 17:269-270) 

 

3. Çevrenin Korunma Hakkı: 

Çevre insanın yaşadığı evin bahçesinden tut, sokak, cadde, mahalle, şehir çevresi, 

bağlar, bahçeler, ormanlar, bitkiler ve bil-cümle eşyalardır. Hava, su, toprak, madenler de 

çevreye dahildir. Yüce Allah insanı yeryüzüne halife yapmış (Bakara, 2:30) yani, çevreyi 

düzenleme, mahlukatı idare etme yetkisi vermiştir. bütün mahlukatı insanın emrine veren 



yüce Allah bunu temlik suretiyle değil, emaneten vermiştir. hiç kimse bu nimetlerden 

hiçbirinin hakiki sahibi değildir. Mülk Allah‟ındır. Bedenimiz ve azalarımız dâhil bizde 

emanet olarak durmakta ve istifademiz hakiki sahibi olan Allah adına ve hesabına, rızası ve 

emri dairesinde olmalıdır. Bunun için her tasarrufumuzda “Bismillah” diyerek Allah adıyla 

olmalıdır. Hal böyle olunca emaneti korumak, israf etmemek, emir olunanın dışında 

kullanmamak ve kirletmemekle mükellefiz. Mahlûkatın ve çevrenin hakkı budur.  

Çevre insanlarla beraber diğer hayvanların ve bitkilerin de ortak malıdır. Çevrede 

herkesin hakkı vardır. Hava, su, güneş zaten kimsenin temlik etmesi mümkün olmayan ortak 

nimetlerdir. Bu nedenle havayı kirletmek, güneşe engel olmak, sudan diğerlerini mahrum 

etmek büyük haksızlık ve vebaldir. Bilhassa çevreye zarar vererek diğer mahlûkatın zarar 

görmesine sebep olmak zarar gören mahlûkat sayısınca haksızlık ve onların hukukuna bir 

tecavüzdür. Bu nedenle kişi tarlasındaki otları yakamaz. Zira içinde binlerce canlı ölür ve yok 

olur. Buna hiçbir insanın hakkı yoktur. 

İhtiyacından fazla malı harcamak israftır. İsraf ise yüce Allah‟ın “Yiyiniz, içiniz, ancak 

israf etmeyiniz” (Araf, 7:31) emri ile yasaklanmıştır. Ayrıca Allah “İsraf edenler şeytanın 

dostlarıdır” (İsra, 17:27) buyurarak israfın dehşetli sonucunu bize haber vermiştir. 

Peygamberimiz (sav) “Yeryüzü ümmetimin mescididir” (Nesai, Mesacid, 42) buyurarak 

yeryüzüne mescit gibi değer vermek gerektiğini, kirletmemek icap ettiğini bize haber 

vermiştir. Zira mescit, namaz kılınan yer demektir. Namaz ise temiz olmayan yerde 

kılınamaz. Burada çok ince ve kibar bir üslupla “Çevre temizliğine” emir vardır. Ayrıca 

mescide abdestsiz girmek mekruh olduğundan daima abdestli ve temiz halde bulunmaya 

teşvik edilmiştir. 

Mescitler Allah‟ın evleri, insanlar da Allah‟ın ibadet eden misafirleridir. İnsan her hali 

ile ibadet edebileceği ve ibadetin çok çeşitleri bulunduğu için daima abdestli olmak, tefekkür 

ve tekebbür ile, niyet ve hayal ile, beden ve ruh ile daima ibadet halinde bulunmak gerekir. 

Mahlûkatın her biri kendi lisan-ı haliyle de ibadet üzere olduğu için yeryüzü yine mescit 

sayılmaktadır. Temizliğine ve bakımına, düzenine ve nezahetine dikkat edilmek gerekir. Bunu 

kim yapacaktır? Elbette insan. Zira tasarruf yetkisi ona aittir. Bu yetkiyi kötüye kullandığı 

zaman sorumluluktan kendisini kurtaramaz. 

Çevre insanın evinden ve eşyalarından başlar. İnsan üzerindeki elbiselerini çıkardığı 

zaman uluorta ortaya atmamalı, katlayarak ve besmele çekerek koymalıdır. Kirlenen kapları 

ve elbiselerini hemen yıkamalıdır. Zira her şey lisan-ı haliyle Allah‟ı tesbih eder. (İsra, 17:44) 

Temiz halde oldukları zaman tesbih ederler, kirlenince tesbihleri kesilir. Bu nedenle kirlenen 

bir kabı ve elbiseyi hemen yıkayan onun tesbih ve ibadetinden istifade eder. Aksi takdirde o 

eşyanın tesbihine engel olduğu için hakkına tecavüz etmiş ve ona haksızlık etmiş olur. 

Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Muhakkak ki Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri 

sever” (Bakara, 2:222) buyurur. Tövbe ruhun temizliği, temizlenme ise beden ve çevrenin 

temizliğidir. Peygamberimiz (sav) “Allah temizdir, kuddustür, temizliği sever, kerimdir 

keremi sever, cömerttir, cömertliği sever, evlerinizin çevresini temiz tutunuz” (Tirmizi, 5:111) 

ferman etmişlerdir. Ayrıca “İslam temizliktir, öyle ise temizleniniz. Bilin ki temiz olandan 

başkası cennete giremez” (Münziri, Zevaid, 5:132) buyurarak temizliğin cennete girmenin 

şartı saymıştır.  

Müslümanın sünnet olması, traş olması, bıyıklarını kısaltması, tırnaklarını kesmesi, 

(İbn-i Hibban, Sünen, 12:293) dişlerini misvaklaması, (Nevadiru‟l-Usul, 1:185) dinimizin 

emirlerindendir. “Temizlik imanın yarısıdır” (Müslim, 1:203) buyuran peygamberimiz (sav) 

ağız temizliğine ayrı bir önem vermiş ve “Ağzınızı temiz tutunuz; zira ağızlar kuranın 

yollarıdır” (Keşfu‟l-Hafa, 1:342) buyurarak sadece maddi temizlikle kalmamak gerektiğini, 

çirkin sözlerden, yalan ve küfürlü konuşmaktan da temiz tutulması gerektiğini belirtmiştir.  

Çevre düzeni ve ağaçlandırma konusunda da peygamberimiz (sav) “Kıyamet kopacak 

olsa elinizdeki fidanı dikmeden bırakmayınız” (Makdisi, Ehadisi‟l-Mütevâtire, 7:262) 



buyurmuş ve peygamberimiz (sav) bizzat ağaç dikerek ümmetine örnek olmuştur. Meyve 

ağaçlarını kırmayı ve kesmeyi yasaklamıştır. (Humeydi, Müsned, 1:199)  

Son olarak peygamberimiz (sav) “Yedi şey kişiye öldükten sonra sevap kazandırmaya 

devam eder. Öğretilen ilim ve yazılan kitap, açılan su arkı, kazılan kuyu, dikilen ağaç, yapılan 

cami, okunması için bırakılan kur‟an, kendisine hayır dua edecek olan hayırlı evlat” (Zevaid, 

1:167) buyurarak ağaçlandırma ve sulama faaliyetlerini teşvik etmiştir. Bu gibi hayırların 

sevabı insanlar, kuşlar ve hayvanlar istifade ettiği sürece devam eder, kişi ölmüş olsa da 

günah cihetiyle ölmüş, sevap yönünden yaşamaya devam etmiş olur.     

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

KUL HAKKI / KİŞİSEL HAKLAR 

 

A) Kul Hakkının Önemi: 

Yüce Allah “Hak” ismi ile müsemma olduğu için “Hak” kutsaldır. Hakkın ihlali 

haksızlıktır ve bu haksızlığın affı ancak hak sahibine aittir. Bu nedenle yüce Allah hak sahibi 

hakkını almadan veya helal edip hakkından vazgeçmeden haksızı affetmeyeceğini haber 

vermiştir. Kur‟ân-ı Kerimde “Birbirinizin malını haksız yere yemeyin” (Bakara, 2:188) 

ferman eder. 

  İnsanı haksızlığa iten ve kişilik haklarına zarar veren en önemli husus “su-i zan” ve 

bundan kaynaklanan “tecessüs”tür. Yüce Allah bu haksızlıkları önlemek için de “Ey iman 

edenler zandan çok sakının. Zannın bir kısmı günahtır. (Yani su-i zan günah, hüsn-ü zan 

iyidir.) Birbirinizi arkadan çekiştirip gıybet etmeyiniz. Kim ölü kardeşinin etini yemek ister? 

Allah‟tan korkun da bu çirkin işten sakının” (Hucurat, 49:12) ferman etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) “Birbirinize haset etmeyin, birbirinize düşmanlık yapmayın. Ey 

Allah‟ın kulları kardeş olun. Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu 

yardımsız bırakmaz, onu küçümsemez ve ona hakaret gözü ile bakmaz. Kişiye kötülük olarak 

Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Müslümanın kanı, malı, namusu diğer 

müslümanlara haramdır” (Müslim, Birr, 32) buyurmuşlardır. 

“Müslümanın kişisel olarak diğer Müslüman üzerinde vacip olan beş temel hakkı vardır: 

Selamını almak, aksırınca „yerhamükallah‟ demek, davetine icabet etmek, hastalanınca 

ziyaretine gitmek ve cenazesine katılarak kabre kadar takip etmektir.”  (Müslim, Selam, 4) 

Peygamberimiz (sav) bizzat kendisi hastalanınca mescitte mimbere çıkarak “Ey 

insanlar! Belki aranızdan ayrılacağım. Allah‟ın huzuruna kul hakkı ile gitmekten daha ağır bir 

şey yoktur. Kimin bende bir alacağı varsa işte malım gelsin alsın. Kime yanlışlıkla veya 

kasten vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun. Bu konuda asla çekinmeyin. Şunu bilin ki, 

içinizde bana en sevimli olan bende olan hakkını alan veya bana hakkını helal eden kişidir” 

buyurmuşlardır. Bunun üzerine birisi “Ya Resulallah! Benim sizden üç dirhem alacağım var” 

dedi. Peygamberimiz (sav) “Neden dolayı alacağın var?” dedi. Adam “Hani sizden biri üç 

dirhem istemişti, siz de bana işaret ettiniz onu ben vermiştim” dedi. Peygamberimiz (sav) 

“Evet, doğru. Ya Fadl ona üç dirhemini ver!” buyurdular. Fadl b. Abbas (ra) adama üç dirhem 

verdi.” (İbn-i Saad, Tabakat, 2:255) 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye‟de “Kişi ikrarıyla ilzam olunur. Hukuk-u ibadda ikrardan 

rücû‟ sahih olmaz. Bir kimse „falana şu kadar borcum var‟ dedikten sonra bu sözünden dönse 

kabul edilemez” (Mecelle-79) denilmiştir. Kul hakkını Allah affetmediği için peygamberimiz 

(sav) “Kabul edilmiş hac kul hakkı hariç bütün günahlara kefarettir” (Buhari, Hac, 4) 

buyurmuştur.  Yine peygamberimiz (sav) üzerinde borç bulunan cenaze namazını 

kıldırmamış, ancak varislerinden birisi borcu ödemeyi taahhüt edince kıldırmıştır.  

 



B) İnsanların Kişisel Hakları: 

Her insan Allah‟ın “Ahsen-i suret” ve “Ahsen-i takvim” üzere yarattığı mükemmel 

varlıktır, muhteremdir ve hürmete layıktır. Hayat hakkı yanında şahsiyetini korumak ve 

geliştirmek diğer insanların üzerindeki hakkıdır. Hukukun kendisine tanıdığı “Hürriyet” “Din 

ve vicdan” “Fikir” ve “Mülkiyet” hakları yanında “saygı ve hürmet görme” “sevgi ve 

merhamet görme” hakkı gibi ahlâkî ve vicdani hakları da vardır. Bu hakları maddeler halinde 

sıralayalım: 

 

1. Merhamet görme hakkı: 

Her insanın sevgiye, saygıya, merhamet ve şefkate ihtiyacı vardır. Peygamberimiz (sav) 

“Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe imanı kemale 

ermez” (Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71) buyurmaktadır.  

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah‟ın merhamet etmeyeceğini” (Buhari, Edeb, 18; 

Tevhit, 2; Müslim, Fezail, 66) haber veren peygamberimiz (sav) “Mü‟minler birbirlerine 

sevgi ve merhamet göstermede bir vücudun azaları gibidirler. Cesedin bir uzvu rahatsız olsa 

diğer organlar ona iştirak eder ve rahatsız olurlar. Müslümanlar da böyle olmalıdırlar” 

(Buhari, Edeb, 27) buyurur. 

İnsanı diğer şuursuz canlılardan ayıran özelliği kendisinden çok başkalarını düşünerek 

hareket etmesidir. Hayvanlar kendi menfaatlerini düşünürken insan başkalarını düşünerek, 

onların hakkına riayet edecek şekilde hareket eder. Daha da ötesi başkalarına şefkat ve 

merhametle muamele ederek fazilet sahibi olurlar. Hatta namaz kıldırırken dahi zayıflar ve 

hastalar, acele işi olanları düşünerek kısa tutmaları istenmiştir. (Buhari, İlim, 28) Bu da 

insanlara merhametle ve şefkatle muamele gereğidir. 

 

2. Yardım görme hakkı:  

Müslüman eliyle, diliyle başkasına zarar vermeyen (Buhari, İman, 4) ve mahza faydalı 

olan insandır. Müslüman yolculukta faydalı olur, komşulukta faydalı olur, arkadaşlığında 

fedakâr ve faydalı olur, ticaretinde faydalı olur. Elhasıl Müslüman baştan ayağa faydalı 

insandır. Müslüman kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına da öyle davranır. 

(Müslim, İmare, 46)  

Peygamberimiz (sav) “Din kardeşiniz mazlum da olsa, zalim de olsa yardımcı olunuz” 

ferman etmişlerdir. Zalime yardımın da onu “zulmünden vazgeçirme” şeklinde olacağını ifade 

etmiştir. (Buhari, Mezalim, 4)  

 

3. Ziyaret ve dertleşme hakkı: 

İnsanların birbirleri ile konuşmaya, görüşmeye ve dertleşmeye ihtiyacı vardır. hiç kimse 

dağda veya mağarada tek başına yaşayamaz. Herkesin kendi çapında derdi ve sıkıntısı vardır.  

Sıkıntıya düşen ve bir derde giriftar olan kimsenin de başkalarının en azından tesellisine ve 

manevi desteğine ihtiyacı vardır. 

Allah için birbirlerini ziyaret edenler, birbirlerinin dertleri ile ilgilenenleri Allah sever. 

Allah dostları birbirlerini ziyaret eder, birbirleri ile dertleşirlerdi. Mü‟minlere şefkat 

kanatlarını germek, hallerine ve dertlerine ortak olmak büyük bir fazilettir ve dert, sıkıntı 

sahibinin de hakkıdır. Bu bakımdan musibete uğrayanı ziyaret edip teselli etmek, hastayı 

ziyaret etmek, ölü sahibine taziyede bulunmak önemli ibadetlerden ve peygamberimizin (sav) 

sünnetlerindendir.  

İnsanlar birbirlerini ziyaret ederek konuşup anlaştıkları, dertleşip dertlerine çare 

oldukları, sevinçlerine ve kederlerine ortak oldukları sürece hayır üzeredirler. Bunu terk 

ettikleri zaman hayırdan uzaklaşırlar ve şeytan aralarına fitne ve fesat verir.  

 

4. Tevazu ile sosyal hayata katılma hakkı: 



İnsan sosyal bir varlıktır. İhtiyaçları çoktur. Bu nedenle hayatını ancak başkalarının 

yardımı ile sürdürebilir. Bir ekmeği yiyecek olsa çiftçi, tüccar, değirmenci, fırıncı ve bakkal 

gibi kaç eli manen öpmesi gerektiği ve kaç kişiye muhtaç olacağı gerçeğini daima hatırlaması 

ve onlara manen teşekkür etmesi gerekir. Bu nedenle kim olursa olsun, hangi makamda 

bulunursa bulunsun kişiye yakışan tevazu içinde olmak ve herkese gereken değeri vermektir. 

Ululuk, kibir ve azamet ancak hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah‟a aittir. Bu nedenle 

“Zât-ı Ulûhiyetin” sıfatı olmuştur. Allah yeryüzünde kibir ve azamet taslayan cebbar ve 

zalimleri “Kahhar” eliyle yakalayıp helak etmiştir. Tarih-i âlem buna şahittir. Yüce Allah 

Kur‟ân-ı Kerimde “Ahiret yurdunu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk 

yapmayanlara ayırmışızdır” (Kasas, 28:83) buyurarak tevazu ile toplumda yaşayıp insanlara 

yardımcı olanların mükafatının cennet olduğunu bize haber vermiştir. 

Toplumda tevazu ile hareket etmek gerektiğini Kurân-ı Kerim şöyle ifade etmektedir.  

“Yeryüzünde kibirlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de dağları aşabilirsin.” 

(İsra, 17:37) “Kibirlenerek halka surat asma ve yeryüzünde çalımlı yürüme. Şüphesiz Allah 

kibirlenip övünenleri sevmez.” (Lokman, 31:18) Bu ayetler okununca ve peygamberimiz 

(sav) “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez” diyince sahabelerden birisi 

peygamberimize (sav) “Ya Resulallah! Ben ayakkabımın ve elbisemin güzel olmasını arzu 

ederim ve güzel giyinmeyi severim. Bu kibir midir?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Allah 

güzeldir güzeli sever. Kibir hakkı inkâr etmek ve büyüklenerek başkalarını hor görmektir” 

(Müslim, İman, 147) buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) bir gün sahabelerine “Size cehennemlikleri haber vereyim mi? 

Onlar katı kalpli, kaba, cimri ve yeryüzünde kurularak yürüyen kibirli kimselerdir” () 

buyurdular. 

Bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı gibi ehl-i faziletin en mühim meşrebi, acz, fakr ve 

tevazu ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. (Tarihçe-i Hayat, 185) Zira 

“İnsanın büyüklüğünü gösteren tevazuudur. Küçüklüğünü ve basitliğini gösteren ise 

tekebbürdür, yani büyüklenmek ve kibirlenmektir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 

Büyüklüğün şe‟ni tevazu ve mahviyttir. Her insanın sosyal hayatta göründüğü bir penceresi 

vardır. Şayet bu pencere kamet-i kıymetinden küçükse tevazu ile eğilecektir, şayet bu sosyal 

pencere kendi kamet-i kıymetinden yüksek ise tetavul edip boynunu yüksetmek isteyecektir” 

(Münazarat, 24) şeklinde izah eder. 

Peygamberimiz (sav) toplum içinde ve sosyal hayatta tevazunun çok güzel örneklerini 

bizlere göstermiştir. Bir gün hutbe okurken yanına gelen ve bir şeyler sormak isteyene 

hutbeden inerek yanına kadar gidip onunla ilgilenmiştir. (Müslim, Cuma, 60) Bu anda hutbe 

okuyorum, sonra sor veya sonra gel dememiştir.  

İnsanlar tevazu sahibi birinin yanında toplanır ve ona dertlerini sıkıntılarını arz ederler. 

Kibirli ve gururlu insanların yanından kaçarlar. Bilhassa fakir, muhtaç ve gönlü kırıklar bu 

konuda daha hassastırlar. Peygamberimiz (sav) “Ben bir kürek kemiğinden yapılan çorbaya 

çağrılsam giderim, bana bir kürek kemiği hediye getirilse hafife almam kabul ederim” 

(Buhari, Hibe, 2) buyurarak tevazunun sınırlarını çizmiştir. 

İnsana yakışan herkesi kendisinden daha faziletli ve olgun bilmek ve herkese tevazu 

kanadını germektir. Nitekim Süleyman Çelebi “Gerçi tâmm ü nâkısı kâmil bilür / Kâmil olan 

cümleyi kâmil bilür. /  Anların kim eksiği çok işinin / Eksiğin gözler olur her gişinin / Her kişi 

kim ola ol eksüksüz er / Kılmaz ol hiç kimse aybına nazar” diye kâmillerin vasıflarını 

saymıştır.  

 

5. Ayıp ve kusur aramamak, sû-i zan ve gıybet etmeme hakkı: 

Yüce Allah “Ey İman edenler! Zandan sakının. Kötü lakaplar takmayın. Biri birinizle 

alay etmeyin. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin dedikodusunu ve gıybetini yapmayın” 

(Hucurat, 49:11-12) ferman eder.  “Ayıp ve kusur arayan, kaş ve göz işareti ile alay edenlerin 



vay haline!” (Hümeze, 104:1) diyerek cehennemle tehdit eder. Peygamberimiz (sav) 

“İnsanları kötüleyen, lanetleyen, kötü ve kaba söz söyleyen ve kaba davranışta bulunan kimse 

gerçekten inanmamıştır” (Tirmizi, Birr, 49) der ve “Müslümanın kardeşini hor görmesi 

kötülük ve günah olarak ona yeter” (Müsnedi-i Ahmed, 2:361) buyurur. 

Bütün bunlar insanın manevi şahsiyetini rencide eder ve kul hakkına girer. Müslüman 

ise bunlardan kaçarak ancak cennete girebilir. İnsan bilmediği şeyin ardına düşmemelidir. 

“Çünkü kulak göz, dil ve kalp hepsi Allah katında sorumludur. Yaptıklarından hesaba 

çekileceklerdir.” (İsra, 17:36)  

Allah‟tan korkan bir mü‟min bu gibi kötü davranışlardan kaçındığı gibi, kendisine 

hakaret eden ve kaba davranan biri ile çekişerek kendisini küçük düşürmemelidir. Kötü söze 

karşılık verirseniz daha kötüsünü işitmek durumunda kalırsınız. Zira kötülerin kalplerinde ve 

dillerinde nice kötülükler vardır ki iyiler bunu düşünemezler. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde 

“İnananlar boş ve anlamsız söz işittikleri zaman yüz çevirirler ve onlarla meşgul olmazlar. 

Bizim amelimizin hesabı bize, sizin yapıp ettiklerinizin cezası da size aittir” (Mü‟minun, 

23:3; Kasas, 28:55) derler. 

Allahtan korkan bir Müslüman her işittiğini doğru kabul ederek başkasına aktarmaz. 

Zira ortada nice yalanlar ve silik sözler dolaşmaktadır. İyi insan iyi haber getirir, kötü insan 

kötü haber getirir. Peygamberimiz (sav) “Her duyduğunu başkasına aktarması kişiye günah 

olarak yeterlidir” (Müsned-i Ahmed, 2:539) buyurmuşlardır. 

İnsan sözü ile nice haksızlıklara sebep olur ve pek çok hukukun zayi olmasına sebep 

olur. Bu nedenle gözünü, kulağını ve dilini çok iyi kullanması gerekir. Ta ki kul hakkından 

kendisini kurtarabilsin.  

İslam büyüklerinden birisine gelen bir başkası “Senin hakkında falan şöyle söylüyor” 

diyince “Bunu nereden işittin” diye sordu. Adam “Ben evinde misafirdim bana dedi” demiş. 

“Peki, misafirlikte ne yediniz” diye sormuş, adam da “Şunu şunu yedik” demiş. Bunun 

üzerine “Ey nankör ve nâmert! Adamın ekmeğini yiyeceksin sonra onun aleyhinde 

konuşacaksın. Şayet doğru söylemiş olsan da benim onunla bir işim olmaz. Ne ondan 

şikâyetçi olurum, ne kin tutarım, ne de dünyada ve ahirette hak dava ederim. Bilakis onu 

affederim ve onunla cennete girmek isterim. Şimdi kalk bana getirdiğini ona götür. Bana söz 

taşıyan benden de alır başkasına götürür. Ben hakkımı ona helal ettim, sen de git ondan 

helallik iste!” diyerek yanından kovar. 

Böyle bir davranış gıybet ve dedikodunun bittabi de hak ihlallerinin önünü keser.  

 

6. Güler yüzlü olma ve iyilik yapma hakkı: 

İyilik yapmak ve iyilik görmek her insanın hakkıdır. İyiliğin başında ise güler yüz ve 

tatlı dil gelmektedir. Yüce Allah “mü‟minlere kol kanat ger” (Hicr, 15:88) “Allah iyilik 

edenleri sever” (Al-i İmran, 3:134) ferman eder. Peygamberimiz (sav) “Güler yüz ve tatlı dil 

sadakadır” (Buhari, Edeb, 34; Müslim, Birr, 144) buyurur.  

“İmandan sonra aklın başı insanlara sevgi ve yakınlık göstermektir.” (Aclunî, Keşfu‟l-

Hafa, 2:229) Akıllı insan topluma ve insanlara kendisini sevdiren insandır. Peygamberimiz 

(sav) “Yarım hurma da olsa sadaka vererek kendinizi cehennem azabından koruyunuz. Bunu 

bulamayan hiç olmazsa güler yüz veya güzel bir sözle kendilerini korusunlar” (Buhari, Zekat, 

10; Rikak, 49) buyurmuştur.  

Cehennemden Allah‟a sığınmak, cenneti Allah‟tan istemek peygamberimizin (sav) emri 

ve her insanın da en önemli meselesidir. Ancak dua etmek şart olsa da yeterli değildir. 

Peygamberimiz (sav) dua ederken şöyle dua ederdi: “Allahım, senden cenneti ve beni cennete 

götürecek hayırlı amelleri senden isterim. Cehennemden ve beni cehenneme götürecek 

amellerden de sana sığınırım.” Bu duada cennete ve cehenneme götürecek amelleri yapmak 

için yardım istenmektedir. Zira cennetin sebebi “Amel-i Salih” cehennemin sebebi ise 

günahlardır. Sebeplerine sarılmadan sonuca ulaşmak mümkün değildir. 



7. Büyüklere ve yaşlılara hürmet, küçüklere şefkatle muamele hakkı: 

Mü‟minler kendi aralarında merhametli, kâfirlere karşı şiddetlidirler. (Fetih, 48:29) 

Bunu yaparken dünyevi kaygı ve endişelerle hareket etmezler. Sırf Allah rızası için sevgilerini 

ve şefkatlerini gösterirler. Peygamberimiz (sav) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, 

birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeniz için aranızda 

selamı yayınız” (Müslim, İman, 93) buyurarak sevginin önemini ifade etmiş, imanla ilgisini 

göstermiştir. Allah için birbirlerini sevenler Allah‟ın sevgisini hak ederler. (Ebu Davud, Edeb, 

113; Tirmizi, Zühd, 54)  

Allah için birbirlerini sevenle yarın kıyamette hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşerde 

Arş‟ın gölgesinde bulunacak olan yedi sınıftan birisi de birbirlerini Allah için sevenlerdir 

(Buhari, Ezan, 36) ki yüce Allah “Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Onları 

arşımın gölgesine alacağım” (Müslim, Birr, 37) buyurarak kendilerini çağırır. 

Büyüklerin ve yaşlıların saygı ve hürmete ihtiyaçları vardır ve haklarıdır. Zira onlar her 

bakımdan bu saygıyı ve hürmeti hak ederler. Küçüklerin de şefkate ihtiyaçları vardır ve bu da 

onların hakkıdır. Ancak küçük büyüğe gereken hürmeti ve saygıyı göstermezse şefkat ve 

sevgiyi hak etmez. Büyük de kendisine gösterilen hürmet ve saygıyı istismar ederse zamanlar 

hürmet hakkını kaybeder. Böylece her iki taraf da kendi yaptıkları yanlışlıklarla hürmet ve 

şefkatten mahrum kalarak kader tarafından cezalandırılırlar. 

 

8. Dargınları barıştırma hakkı:   

Yüce Allah sosyal hayata dair ölçülerin yer aldığı Hucurat Suresinde “Mü‟minler 

kardeştirler, öyle ise kardeşlik bağların güçlendirmek için aralarını bulun ve ıslah edin” 

(Hucurat, 49:10) ferman ederek bu görevi bütün müslümanlara yüklemiştir. Yüce Allah Enfal 

Suresinde de “Allah‟tan korkun ve aralarınızı ıslah edin” (Enfal, 8:1) ferman eder. 

Dargınları barıştırmak, aralarını bulmak Allah katında büyük bir sevap ve rızasına 

uygun bir amel olduğu gibi, toplum ve aile için, bireylerin kendileri için de büyük bir hayırdır. 

Peygamberimiz (sav) “Buğz ve kinden uzak durun, zira o dinde iyilik namına bir şey 

bırakmaz. Size nafile oruç, namaz ve sadakadan daha hayırlı bir ameli haber vereyim mi? Bu 

mü‟minlerin arasını bulup barıştırmaktır” (Ebu Davud, Edeb, 50) buyurarak önemine işaret 

etmiştir.  

Peygamberimiz (sav) Medine‟de Muhacir ile Ensar‟ın aralarında kardeşlik ihdas ettiği 

zaman onlara “Müslümanların aralarını düzeltme” şartını koyarak bunu yapmıştır. (Müsned-i 

Ahmed, 1:271) Dolayısıyla dargınların arasını bulmak ve barıştırmak dargın olanların hakkı 

ve diğer müslümanların da görevidir.  

 

10. İmkânları ve makamı başkalarının hayrı için kullanma hakkı: 

Her insanın hayatta eline geçen birçok imkânları ve fırsatları vardır. Sosyal hayatta pek 

değerli makam ve mevkilere yükselirler. Tüm bu imkânları insanların hayrına kullanmak şartı 

ile o makamların ve imkânların hakları verilebilir ve Allah‟a karşı sorumluluktan kurtulabilir. 

Her nimet Allah‟ın bir imtihan vesilesidir. Allah‟ın kullarına hizmet Allah‟a hizmettir. Yüce 

Allah peygamberlerinden “kullarına karşı şefkatle muamele etmek ve kim olursa olsun 

ayırmadan hizmet etme” sözü alarak onları peygamber olarak görevlendirmiştir.  

Peygamberimiz (sav) “Ehil olsun olmasın herkese iyilik yapınız. Şayet iyiliğin yerini 

bulursa o kişi zaten iyiliğe layıktır. Şayet layık olmayana iyilik yapsan sen iyilerden olmuş 

olursun. İmandan sonra aklın başı insanlara kendini sevdirmek, iyi-kötü herkese iyilik 

yapmaktır” (Taberani, Mu‟cemu‟l-Evsat, 5:120) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) “Dilin sadakasından daha değerli bir sadaka yoktur. Şefaati ile 

kanların dökülmesi önlenir, onunla müslümanlara nasihat edilir, onunla insanlar imana davet 

edilir ve onunla insanların zararları önlenir” buyurdular.  



İnsan elindeki Allah‟ın kendisine ihsan ve ikram ettiği imkânlarla ilimle, malla, makam 

ve mevki ile ve statüsü ile daima başkalarına yardımcı olmalı ve hak ve hukuku gözetmeli ve 

adaleti ikame etmeye çalışmalıdır. 

 

11. Beş temel hak: 

Peygamberimiz (sav) “Müslümanın kişisel olarak diğer Müslüman üzerinde vacip olan 

beş temel hakkı vardır: Selamını almak, aksırınca „yerhamükallah‟ demek, davetine icabet 

etmek, hastalanınca ziyaretine gitmek ve cenazesine katılarak kabre kadar takip etmektir”  

(Müslim, Selam, 4) buyurarak uyulması gereken temel hakları saymıştır.  

1. Selamı almak: Selam vermek sünnet, selamı almak ise farzdır. Dolayısıyla bir 

müslümanın selamına karşılık vermek Allah‟ın emrettiği temel bir haktır. Yüce Allah Kur‟ân-

ı kerimde “Size selam verilirse siz daha iyisi ile karşılık verin” (Nisa, 4:86) buyurarak selam 

almanın farz olduğunu belirtmiştir. Selam İslam alameti ve şeâirdendir. 

Peygamberimiz (sav) “İslamda en hayırlı amel yemek yedirmek ve tanıdığın ve 

tanımadığın herkese güler yüzle selam vermektir” (Buhari, İman, 20) buyurarak selamın 

önemini ifade etmiştir. Dolayısıyla selamın alınması ve selam veren, sana dua edene daha iyi 

şekilde karşılık görme hakkıdır.  

2. Aksırınca „Yerhamükallah‟ demek: “Yerhamükallah” Allah‟tan rahmet dileğinde 

bulunmaktır. Kişinin aksırması uyanıklık ve rahmet vesilesidir. Sıhhat ve sağlık alametidir. 

Uyuşukluktan kurtulmaktır. Bu nedenle “Aksırmak Allah‟tan esnemek şeytadandır” 

denilmiştir. Allah‟ın rahmetinin üzerinde olduğu bir zamanda ona rahmet duasında bulunmak 

duanın kabul edileceği bir zaman diliminde mü‟min için dua etmek gerekir. Dolayısıyla bu 

anda dua etmek görev ve aksıran ve “Elhamdülillah” diyenin de hakkıdır. 

3. Davete icabet etmek: Bir müslümanın kendisini misafirliğe, düğüne, törene davet 

edildiği zaman icabet etme görevi vardır. Zira size değer vererek sizi davet eden birinin 

davetine icabet etmemek onun size verdiği değere layık olmadığınızı gösterir. Mazereti olanın 

mazeretini belirterek izin isteme hakkı vardır. Aksi takdirde davet edene haksızlık yapmış 

olur. 

4. Hastalanınca ziyaretine gitmek: Peygamberimiz (sav) “Ashabım, hastaları ziyaret 

ediniz, açları doyurunuz, esaretinizdeki köleleri salıveriniz” (Buhari, Merza, 4; Ebu Davud, 

Cenaiz, 11) buyurarak bunu bir vazife olarak müslümanlara yüklemiştir. Hastanın teselliye 

ihtiyacı ve hakkı olduğu gibi, açın doymaya, kölelerin de hürriyet hakları vardır. bu hakları 

sahiplerine vermek de müslümanların vazifesidir. 

Allah‟ın rahmeti ve rızası zayıfların, hastaların ve muhtaçların yanındadır. Bu nedenle 

peygamberimiz yüce Allah‟ın “Ey Âdemoğlu! Ben hastalandım, beni ziyarete gelmedin” 

buyurduğunu, kulun da “Ya Rab! Sen âlemlerin Rabbi olup her şeyden müstağni iken sen 

nasıl hastalanırsın ve ben seni nasıl ziyaret edebilirim? dediğini, Yüce Allah “Falan kulum 

hastalandı, sen ziyaretine gitmedin. Şayet onu ziyarete gitmiş olsaydın beni onun yanında 

bulurdun” dediğini nakleder. (Müslim, Birr, 43) 

Hasta ziyareti konusunda Müslüman, gayr-i Müslim ayırımı yapmak doğru değildir. 

Nitekim peygamberimiz (sav) hasta olan bir Yahudi gencini ziyarete gider. Ona İslam‟ı tebliğ 

eder ve genç de Müslüman olur. Peygamberimiz (sav) “Şu genci cehennem azabında kurtaran 

Allah‟a hamdolsun” diye Allah‟a şükreder. (Buhari, Merdâ, 11) 
 

5. Ölünce cenazesinde bulunmak: Müslüman‟a yapılacak son vazife ve müslümanın 

insanlardaki son hakkı cenazesine katılıp namazını kılmak ve Allah‟tan onun için af ve 

mağfiret talebinde bulunmaktır. Cenazede cemaat ne kadar çok olursa sevabı da o kadar 

çoğalır. Peygamberimiz (sav) “Bir müslümanın cenaze namazını yüz Müslüman kılar da onun 

hakkında şefaatte bulunurlarsa Allah onların şefaatlerini kabul eder.” (Müslim, Cenâiz, 58) 

Bir başka rivayette “Allah‟a şirk koşmayan kırk Müslüman” (Müslim, Cenâiz, 59) denilmiştir. 



Namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunana da yüce Allah bir kırat, cenaze 

gömülene kadar başından ayrılmayana da iki kırat sevap vardır. Bir kıratın ne kadar olduğunu 

soran sahabesine peygamberimiz (sav) “Bir kırat bir büyük dağ, iki kırat ise iki büyük dağ 

kadardır” (Müslim, Cenaiz, 52) buyurmuşlardır.  

 

Sonuç: Hz. Ali‟nin (ra) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte peygamberimiz (sav) 

“Müslüman‟ın Müslüman üzerinde otuz hakkı vardır. Bu hakları ifa edip hakkını vermedikçe 

veya onu affetmedikçe onun için kurtuluş yoktur” buyurur. (Münavi, Feyzu‟l-Kadir, 3:390) 

Bu otuz hak şunlardır:    

1. Kardeşinin kusurunu bağışlamak ve suçunu affetmek, 

2. Ağlayana merhamet etmek ve yardım etmek, 

3. Ayıbını gizlemek ve örtmek, 

4. Hatasını görmezden gelmek, 

5. Özrünü kabul etmek, 

6. Kaybettiği malını bulursa kendisine vermek, 

7. Gıybeti yapıldığı zaman dinlememek ve buna izin vermemek, 

8. Daima kendisine hayır dua ve nasihat etmek, 

9. Dostluğunu muhafaza ve devam ettirmek, 

10. Zimmetinde olan malî hukukuna riayet etmek, 

11. İyiliğini ve sevgisini devam ettirmek, 

12. Akrabalarına şefkatle muamele etmek, 

13. Hastalanınca ziyaret etmek, ölünce cenazesine katılmak, 

14. Davetine icabet etmek, 

15. Hediyesini kabul etmek, 

16. Karşılıklı ziyaretini ihmal etmemek, 

17. Gördüğü iyiliğe ve nimete teşekkür etmek, 

18. Yardıma muhtaç olunca yardım etmek, 

19. Komşuluk hakkına riayet etmek, helalini kem gözlerden korumak, 

20. İhtiyacı olunca ihtiyacını gidermek, 

21. Kendisinden şefaat/aracılık talebini kabul etmek ve yardımcı olmak, 

22. Kendisi ile güzel sözlerle konuşmak, 

23. Yaptığı taksimine razı olmak ve kabul etmek, 

24. Zalime zulmünü engelleyerek yardım etmek, 

25. Mazlum olanın hakkını savunmak, 

26. Kendisi için istediğini onun için de istemek, 

27. Kendisine yapılmasını istemediğini onun için de istememek, 

28. Aksırınca “Yerhamükallah” demek,  

29. Kaybettiğini kendisine bulmada yardımcı olmak, 

30. Selam verdiği zaman selamını almaktır.  

Bu haklardan herhangi birisini ihmal ederse kıyamette hakkı olduğu için onu 

kendisinden ister ve Allah‟ın huzurunda alır.  

 

 

“Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et. Batılı da batıl olarak 

göster ve ondan kaçmamızı temin et. Amin!”  


