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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�# , okuduğunuz her şey aklınızda 

kalacaktır. Dua şöyledir: 

ُهم� 
�
لل
َ
ۡيَنا اۡفَتحۡ  ا

َ
َمَتَك  َعل

ۡ
ُشۡ  ِحك

ۡ
 َوان

ۡيَنا
َ
َ ا َذا يَـا َتَك رَۡحَ  َعل

ۡ
لِ ل
َ

#  ِ
ۡ
َرامَوا$

ۡ
ك  

Tercüme 

Ey Allah’ım  ���� �! ��"�# bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve 

üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut) 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz. 
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Zulmün Bedeli
*
 

Şeytan her ne kadar caydırmaya çalışsa da bu risaleyi okuyunuz         

 	��
 �
���������� �  ��� � �! ��"�#  Zira Allah korkusunun içinize işlediğini hissedeceksiniz. 

İncilerle Donatılmış Taç 

Bedi’de zikredildiği gibi: Hazreti Şhaykh Ahmed Bin Mansur 
 � ���# 	 ��
  �$� 	% �&  ��� � �� �'�ۡ �
  �� � ۡ)�*& ’ nın vefatından sonra bir kimse rüyasında O’nu, 

üzerinde Cennet giysisi ile ve başında incilerle donatılmış bir 

taç takmış olduğu halde Şiraz şehrinde bir caminin mihrabında 

durur halde görmüş. Kendisine: ُ بَِک    Allah’ın sizin“ ؟َما فََعَل اّ	ٰ

hakkınızdaki hükmü nedir?” şeklinde soru sorulunca şöyle cevap 

vermiş; “Allah  ���� �! ��"�# beni bağışladı, ikramda bulundu ve inciler 
donatılmış bir taç giydirip Cennetine kabul etti.” Rüyayı gören 

bu sefer, “Hangi amelinden ötürü?” diye sormuş. Şeyh Ahmed 

Bin Mansur  � ���# 	 ��
  �$� 	% �&  ��� � �� �'�ۡ �
  �� � ۡ)�*&  bu soruya da; “  ���� ���  �+� 	, �-�	 �� 
 ��� � �! ��"�#  Rabbimin 

                                                           

*Ehli Sünnet Alimi Hz. Mevlana Muhammed İlyas Attar Kadiri Razavi        

������ ������	 �
  ����������� �����  	����
�� bu söyleşiyi 2008 yılında Davet-i İslami’nin Multan şehrindeki 
Sahra-e Medine merkezindeki üç günlük sünnet muhtevalı toplantısında 

yapmıştır ve ihtiyaçtan dolayı yayınlanmıştır.  [Meclis Mekteb el Medine] 
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mahbubuna sık sık salat-ü selam gönderirdim, işte bu amelim 

bağışlanmama vesile oldu.” şeklinde cevap vermiş.  

 (Al-Qaul-ul-Badī’, pp. 254) 

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�

Zalim Haydut 

Şhaykh Abdullah Şafii  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  seyahatnamesinde şöyle 

bahseder: “Bir defasında Basra şehrinden bir köye gitmekteydik. 

Öğle saatlerinde birden bire bir haydut bize saldırdı ve yoldaşımı 

şehit etti. Mallarımızı zorla aldı. Ellerimi bağlayıp beni yere itti 

ve sonra kaçtı. Ben bir şekilde ellerimi çözüp yola koyuldum. 

Lakin perişan halimle yolumu kaybettim. Bu esnada hava da 

kararmaya başlamıştı. Uzakta bir yerde ateş yandığını gördüm 

ve oraya doğru ilerlemeye başladım. Bir süre yürüdükten sonra 

bir çadır gördüm. Susuzluktan gücüm tükenmişti. Çadırın 

kapısından; ! َعَطش 
ۡ
ل
َ
ا ! َعَطش 

ۡ
ل
َ
ا “Su! Allah rızası için su!” diye seslendim. 

Allahın işine bak. Çadırın sahibi işte o zalim hayduttu. Feryadımı 

duyunca su vermek yerine kılıcıyla dışarıya fırladı ve beni 

olduğum yerde öldürmek istedi. Ancak karısı engel oldu. Beni 

bırakması için ona yalvardı. Haydut hiç oralı olmadı ve beni 

yerlerde sürükleyerek ormana götürdü. Üstüme çıkarak kılıcını 

boynuma dayadı. Tam başımı kesmek üzereyken birden çalıların 

arkasından bir aslan kükreyerek çıkıverdi. Aslanı görünce haydut 

korkuyla yere yıkıldı. Aslan ona saldırdı ve parçalayıp çalıların 
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içinde kayboldu. Meçhulden gelen bu yardımdan dolayı Rabbime 
 ���� �! ��"�# şükrettim.”  

Hakikaten kötü amelin sonu da kötü olur 

Zalime Süre Verilir 

Sevgili Mümin Kardeşlerim! Gördünüz mü? Zulmün sonu ne 

kadar da korkunç. Hadis Alimi Buhari  � ���# 	 � ۡ �
  �$� 	%�&  �� �&�� 1�/  “Sahih-i Buhari” 

de şöyle der: Hz. Ebu Musa Eşari’nin  23�����  �4
  � �5�&  ��	6��#  rivayetine göre, 

Medine ve Mekke’nin önderi  ��7 �8  23�����  �4
 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� �  buyurdu ki; 

“Şüphesiz Allah  ���� �! ��"�# zalime mühlet verir, öyle ki bir gün gelir, 

Rabbi onu yakalar ve hiçbir şey onu azabından kurtaramaz.” 

Bu hususu dile getirdikten sonra Peygamber Efendimiz 
 ���� �4
  ��7 �8 23� 2 
�! ��	 �� ��9 �� � �:�! �ٖ� �  Hud Suresi’nin 102’.nci ayetini okudu:  

 	� 
�
12ۡ	� 	3��

ٰ
1
	
4  	3�$ 	�  ۤ �	% ��   

	
1 	2	� 6�ٰ�7ۡ��    

ۤ 89
	
12ۡ	�  	 : �� ( 

;
< 	���# 	=  	> �? 	�  ;)*ۡ��	�   ;�ۡ@ ��

	A BCDEF 
Tercüme: “Halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği (yakaladığı) zaman 

Rabbinin yakalaması işte böyledir. O’nun ahzı (yakalaması), 

muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elimdir.”  

[Kanz-ul-Īmān (Translation of Quran)] (Part 12, Sūraĥ Ĥūd, Verse 102; 

 Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 3, pp. 247, Ḥadīš 4686) 

Teröristler, soyguncular, katliam yapanlar beyan edilen hikâyeden 

ibret almalı, sonuçlarından haberdar olmalıdırlar. Yeryüzüne 

öfkenin şimşeği düştüğü zaman zalimler en sefil ölüme uğratılır 

ve onlar için gözyaşı döken bile olmaz, kaldı ki ahiretin cezasına 
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kim dayanabilir ki! Hakikaten insanlara zulmetmek, dünya ve 

ahreti berbat etmeye ve mahşer azabına uğramaya sebeptir. Bu 

tür ameller Allah  ���� �! ��"�# ve Resul  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
 �! �� � �:�! ’ üne karşı 

gelmekle beraber insan haklarına da aykırıdır. Hz. Cürcani   

 ۡ)��6��
   ہ� � �� �:  �= ��+�> �?
 �&  “Eltarifat” (ل�ۡعرِيَۡفات
َ
 adlı eserinde zulmün anlamını (ا

şöyle açıklamaktadır: Bu bir şeyi ait olduğu yerden başka bir 

yere koymak gibidir. (At-Ta’rīfāt-lil-Jurjānī, pp. 102) 

Şeriatta, zulümden maksat birinin hakkını yemek, Birini fuzuli 

olarak kullanmak, suçsuz yere cezalandırmaktır. (Mirāt, vol. 6, pp. 669) 

Hikayesini okuduğunuz zalim haydut, insanları yağmalamak 

için haksız yere elini kana bulamaktan bile kaçınmıyordu, ne var ki 

bu dünyada bile ettiği zulümlerin akıbetini görmüştü. Kim bilir 

kabrinde nasıl bir azap çekiyordur! Ayrıca mahşer hesabını da 

verecektir. Günümüzde de soyguncular açgözlülükle hiç 

çekinmeden cinayet işlemektedir. Unutmayınız! Birinin canını 

haksız yere almak son derece korkunç bir suçtur. 

Yüzüstü Cehenneme Atılmak 

Hadis Alimlerinden Tirmizi  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  ünlü Hadis-i Şerif 

külliyatı olan “Tirmizi” adlı eserinde Hz. Ebu Sa’id el-Hudri ve Ebu 

Hureyre  23�����  �4
  � �5�& ��,��	6��#  den şöyle nakleder “Eğer tüm yeryüzünün ve 

gökyüzünün mahluku Müslüman birinin katledilmesine ortaklık 

ederlerse yüce Rabbimiz  ���� �! ��"�# hepsini yüzüstü cehenneme yollar.” 

(Sunan Tirmiżī, vol. 3, pp. 100, Ḥadīš 1403) 

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�
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Ateşten Zincirler 

İnsanların malını gasp edenler, haydutlar, fidye isteyenler şu 

hususu iyice anlamalıdırlar ki bu gün boğazlarından rahat 

geçtiğini sandıkları haram mallar Kıyamet gününde çok ciddi 

acı ve ıstırapla karşılaşmalarına neden olacaktır. Fakih Ebu’l-

Leys Semerkandi  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  “Kurretü’l-‘Uyun” da şöyle yazar: 

“Şüphesiz sırat köprüsünde ateşten zincirler bulunmaktadır. Bir 

Dirhem bile haram mal edinen bir kimsenin ayağına bu 

zincirler vurulur. Bu da sırat köprüsünden geçmesini zorlaştırır. 

O  dirhem  sahibinin iyi  amellerden  birini  kendi  hesabına 

yazdırmasına kadar da bu azap devam eder. Eğer ki zincir vurulan 

kişinin hiçbir iyi ameli yoksa mağdurun günahları da onun 

hesabına yazılır ve cehenneme atılır.” (Qurra-tul-‘Uyūn ma’ Al-Rauḍ al-

Fāīq, pp. 392) 

Gerçek Müflis Kimdir? 

Hz. Muslim Bin Haccac Kuşeyri  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  hadis külliyatı 

olan “Sahih-i Müslim” eserinde şöyle nakleder: Efendimiz, 

Medine’nin fatihi, Nebilerin Nebisi, yoksulların acısını paylaşan, 

çaresizlere yardım elini uzatan, muhterem zat  23�����  �4
  ��7 �8  2 
�!  ��	 �� ��9�� � �:�!  �ٖ� �  

Ashabına şöyle sordu: “Müflis kimdir biliyor musunuz? Sahabe-i 

kiram  �#��
�) 	@ ����
  ���	 �� �  “Ya Resullüllah bize göre müflis malı ve parası 

olmayandır.” şeklinde cevap verdiler: Bunun üzerine Allah resulü; 

“Ümmetimin müflisi, kıyamet gününe namaz, oruç ve zekat 

görevlerini yerine getirdiği halde ona buna sövmüş, iftira etmiş, 



Zulmün Bedeli 

 

6 

şunun bunun haksız yere malını yemiş, kanını dökmüş, onu 

bunu dövmüş, olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin 

sevabından hak sahiplerine verilir. Borcu ödenmeden sevabı 

biterse diğerlerinin günahları ona yüklenir. Sonra da cehenneme 

atılır.” buyurdu. (Ṣaḥīḥ Muslim, pp. 1394, Ḥadīš 2581) 

İbret Alın!   

Ey namaz kılanlar! Ey oruç tutanlar! Ey hacılar! Ey zekâtını 

verenler! Ey hayır işlerinde bulunanlar! Ey iyi görünen zenginler! 

Korkun! Titreyin! Hakikaten, namaz, oruç, hac, zekât ve sadaka, 

güzel amel ve yardımseverliğe rağmen kıyamet gününde eli boş 

kalan kimse müflistir! Bir insan, birilerine küfrederek, dinen 

uygun görülmeyen şekilde küçük düşürerek, rezil rüsva ederek, 

döverek, ödünç aldığı malı kasten iade etmeyerek, borca sadık 

kalmayarak, kalp kırarak, dargınlığa sebebiyet verirse, mahşer 

günü tüm iyi amelleri mağdur olanların hesabına geçer. Sonuçta 

elinde hiçbir iyilik kalmaz ve hatta mağdur insanların günahlarını 

da yüklenerek cehenneme yollanır. “Sahih-i Müslim” de zikredildiği 

gibi, Allah Resulü  23�����  �4
  ��7 �8 2 
 �!  ��	 �� ��9 �� � �:�! �ٖ� � ’ nün hadisleri ibret vericidir: 

“Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun 

boynuzlu koyundan kısas suretiyle hakkı alınacaktır.” (Ṣaḥīḥ 

Muslim, pp. 1394, Ḥadīš 2582) (Sahih-i-Müslim) Özetleyecek olursak 

şöyle denmektedir; Dünyada kul hakkını ödemeyenler kıyamet 

gününde bunu muhakkak öderler, Kul hakkını dünyada malla, 

ahrette ise amellerle ödeyeceksiniz. Ancak en iyisi bu dünyada 

ödemektir, yoksa pişmanlık duyarsınız. “Mir’at Şerh-i Mişkat” 
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ta yazıldığı gibi: “Her ne kadar hayvanların herhangi bir 

yükümlülüğü olmasa da hakları teslim edilecektir.” (Mirāt, vol. 6,  

pp. 674) Allah  ���� �! ��"�# korkusu olanların, kul hakkıyla ilgili cüzi 

konularda bile şaşırtıcı derecede titizlik göstermeleri işte bundan 

dolayıdır.   

Yarım Elmanın Hakkı 

Hz. İbrahim Bin Ethem  23�����  �4
  �$� 	%�& �	 �� ��9  meyve bahçesinin içinden 

geçen nehrin yüzeyinde bir elma gördü. Aldı ve yedi. Yer yemez 

“Ben ne yaptım!” diyerek pişman oldu. “Sahibine sormadan bunu 

neden yedim?” diyerek kendine kızdı! Derhal sahibini aramaya 

başladı. Bahçenin sahibi bir kadındı. Kendisinden özür diledi. 

Kadın dedi ki: “Bu bahçe benimle padişahın ortak malıdır. 

Kendi hakkımı helal ediyorum. Ancak Padişahın hakkını helal 

etmeye hakkım yok.” Padişah o sırada Belh’te bulunuyordu. 

İbrahim Bin Ethem  23�����  �4
  �$� 	%�& �	 �� ��9  yediği elmanın yarısının da 

hakkını helal ettirmek için Belh’e kadar gitti ve sonunda amacına 

da ulaştı.  

(Raḥla Ibn-e-Baṭūṭaĥ, vol. 1, pp. 34) 

Kürdanın Hesabı 

Değerli mümin kardeşlerim! Okuyacağınız hikâye başkalarının 

mallarına el koyanlara, seyyar satıcıların malından çaktırmadan 

çantalarına atanlara ibret niteliğindedir. Sıradan olduğunu 

düşündüğünüz eşyaları izinsiz kullanmaktan kıyamet gününde 

hesaba çekildiğinizde ne yapacaksınız?  Hz. Allame Abdul Vahhab 
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Şarani  ۡ)��6��
   ہ� � �� �:  �= ��+�> �?
 �&  “Tenbihü’l-Mugtarin” adlı eserinde şöyle 

naklediyor: “Hz. Vahhab Bin Münebbih  23�����  �4
  � �5�&  ��	6��#  der ki: 

İsrailoğullarından bir kimse geçmişte işlediği günahlarından 

tövbe ederek yetmiş yılını gündüz oruç tutup geceleri ibadet 

ederek geçirdi. Hatta bu süre içinde çeşit çeşit yemeklerden 

tatmak şöyle dursun bir ağacın gölgesinde bile dinlenmedi. 

Vefatından sonra bir başkası onu rüyasında gördü. Rüya gören 

kişi;  بَِک ُ ؟َما فََعَل اّ	ٰ  “Rabbimizin katında nasıl karşılandın? diye sorunca: 

Allah  ���� �! ��"�#’ ım beni hesaba çekti. Sonra bütün günahlarımı affetti. 

Ancak sahibinin iznini almadan dişlerimi temizlemek için 

kullandığım bir tahta çubuğun hesabını veremediğim için hala 

cennete giremedim.” (Tanbīĥ-ul-Mughtarīn, pp. 51) 

Buğday Tanesinin Hesabı 

Muhterem Mümin Kardeşlerim! Birazcık düşünün! Bir saman 

parçası bile cennete girmeye nasıl da mani oldu! Bir kürdanın 

bile hesabı karşılıksız kalmazken, bazılarımız başkalarının 

parasının pulunun üstüne konmaktan bile çekinmiyorlar. 

Allah  ���� �! ��"�# hepimize hidayet versin, amin. Gelin ibret verici 

başka bir hikâyeye kulak verelim. Bir buğday tanesinin izinsiz 

yenmesini bırakın, sadece başağından koparılmasının bile 

mahşer günündeki hesabına bakalım. Bir rahmetliyi rüyasında 

gören kişi;  ُ ؟ بَِک َما فََعَل اّ	ٰ  “Yüce Rabbimizin  ���� �! ��"�# katında nasıl 

karşılandın? diye sorunca Rahmetli şöyle cevap vermiş; “Allah  ���� �!��"�# 
beni bağışladı. Fakat hesap defteri açılınca şu hesapla karşılaştım; 

Bir gün oruçlu halde bir ahbabın dükkanında oturuyordum. İftar 
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olunca dükkanın buğday çuvalından bir buğday tanesi aldım. 

Tam ağzıma atacakken, benim olmadığını fark ederek geri 

koydum. İşte bu amelimin hesabı bile bana soruldu. Başkasına 

ait buğday tanesine zarar verdiğim için iyi amellerimden bazıları 

hesabımdan silindi.” (Mirqāt-ul-Mafātīḥ, vol. 8, pp. 811, Taḥat-al- 

Ḥadīš 5083) 

Cemaatle Kılınan Yedi Yüz Namaz 

Kıymetli Kardeşlerim! Gördünüz mü? İzinsiz bir buğday tanesi 
almak bile kıyamet gününde hesaba çekilmemize yol açabilir. 
Bundan böyle bir buğday taneciğinin bile kopartılmasının veya 
yenmesinin ne kadar büyük bir gaflet olduğunu küçümsemeden 
idrak etmeliyiz. Günümüzde birçoğumuz davetsiz olarak düğünlere 
gidip yemek yemekten çekinmiyoruz. Hâlbuki davetsiz yemeğe 
katılmak dinen de yasaktır. Ebu Davud’un naklettiği bir hadis-i 
şerife göre; “Davetsiz bir yere giden kimse hırsız olarak girer ve 
soyguncu olarak çıkar.” (Sunan Abī Dāwūd, vol. 3, pp. 379, Ḥadīš 3741) 
Öte yandan, günümüzde insanlardan borç alınan paraların hak 
sahiplerine geri ödenmediği oluyor. Hayattayken bunlar çok basit 
gibi görünür. Fakat kıyamet gününde bu tür amellerin karşılığı 
çok çetin olacak. Ey borcuna sadık kalmayanlar! kulaklarınızı 
iyice açınız ve dinleyiniz! Sevgili Efendimiz  ���� �! ��"�# bir hadisinde 
şöyle buyurur: “Bu dünyada borcunu ödemeyen hesap günü 
geldiğinde bedelini cemaatle kıldığı yedi yüz namazla öder.” 
(Fatāwā-e-Razawiyyaĥ, vol. 25, pp. 69) Evet, aldığı borcu iade etmeyen 
kimse zalimdir, büyük kayıplara ve hüsrana uğrar. Hz. Süleyman 
Taberani, hadis kitabında şöyle der; Mekke ve Medine’nin 
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Efendisi  23�����  �4
  ��7 �8 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�! �ٖ� �  buyurdu ki: “Zalimin iyiliği mazluma, 
mazlumun günahı zalime yazılır.”  

(Al-Mu’jam-ul-Kabīr, vol. 4, pp. 148, Ḥadīš 3969) 

Borcu Mazeretsiz Olarak Geciktirmek Günahtır 

Borç Konusu açılmışken şunu da zikretmekte fayda var. Hz. 
İmam Muhammed Bin Gazali  23�����  �4
  �$� 	% �& �	 �� ��9  Kimya-ı Saadet adlı 
eserinde şöyle bahseder: “Borç alan bir kimse, iadesini tam olarak 
yapacağına niyet ederken Allah-u Teala  ���� �! ��"�# onun korunması 
için birkaç melek görevlendirir. Onlar da borucunu ödemesi için 
dua ederler.”  

(Itḥāf-us-Sādaĥ-liz-Zubaydī, vol. 6, pp. 409) 

Ve eğer borçlu, borcunu ödeyebilme gücündeyse, borç verenin 
rızası olmadan bir an bile geciktirirse günaha girer ve zalim 
olarak nitelendirilir. Oruçlu veya uyurken dahi ona günah 
yazılmaya devam eder. Her durumda Allah  ���� �! ��"�# tarafından 
lanet yağmaya devam eder. Bu öyle bir günahtır ki uyku halinde 
bile peşini bırakmaz. Eğer sahip olduğu eşya veya malı satıp 
borcunu ödeyebiliyorsa bu yola da başvurmak zorundadır. Bunu 
yapmadığı takdirde günahkâr olur. Ayrıca, borcunu başka bir 
şeyle ödemeye kalkıştığında alacaklı razı değilse, bu durumda 
da borçlu günahkâr olur. Borç verenin rızasını alsa bile bu 
zulmü işlemiş olmaktan kurtulamaz. Çünkü bu davranış büyük 
günahlardan sayılır. Fakat insanlar bunu sıradan bir davranış 
olarak düşünürler.  

(Kīmīyā-e-Sa’ādat, vol. 1, pp. 336) 
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Onurlu Davranmak  

Muhterem Kardeşlerim! Çıkarları olduğu zaman, bazılarımız 

yağcılıkla veya yalan dolan sözlerle bir şekilde borç almayı 

başarıyorlar. Ama binlerce kez yazık demek lazım! Zira geri 

ödemek için en ufak bir çaba bile göstermiyorlar. Aslında onurlu 

davranmanın gereği, borç aldığınız iyilik meleğinin evini ziyaret 

ederek borcu iade etmek ve teşekkür etmek lazım iken alacaklıyı 

uğraştırıp yalvartarak parça parça ödeyenlerin sayısı hiç de az 

değil. Unutmayınız ki, mazeretsiz olarak alacaklıyı zor durumda 

bırakmak da zulümle eşdeğerdir. Genellikle ticaretle uğraşanların 

bir huyudur. Kasalarında paraları varken bile “Yarın gel”, “Sonra 

gel” diyerek alacaklıyı oyalamaktadırlar. Başlarına nasıl bir bela 

musallat ettikleri bile akıllarına gelmez. Mademki borcunu 

akşam ödeyeceksin, neden sabah ödemekten kaçıyorsun ki?  

İyi Amellerin Mükâfatı 

Aziz Kardeşlerim! Kul hakkı yemek kıyamet günü için büyük 

bir kayıptır. Hz. Ahmed Bin Harb  23�����  �4
  �$� 	% �& �	 �� ��9  der ki: “Bir çok 

kişi bu dünyadan iyi amellerinin mükafatıyla göçecektir. Ancak 

onlardan kul hakkı yiyenler mahşer gününde iyi amellerinden 

mahrum kalacaklardır. (Tanbīĥ-ul-Mughtarīn, pp. 53) Hz. Şeyh Ebu 

Talib Muhammed Bin Ali Mekki  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  “Kûtu'l-Kulûb 

Yani Kalplerin Azığı” eserinde şöyle buyurur: “Cehennem azabı, 

kişinin kendi günahlarından dolayı değil, daha ziyade kul 

hakkına riayet etmediğinden, başkalarının günahlarından dolayı 

vuku bulur. Birçok kimseye de cennet mükâfatı, kişinin kendi 
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iyiliklerinden dolayı değil, başkalarının iyiliklerini üstlendiğin 

için verilir.” (Qūt-ul-Qulūb, vol. 2, pp. 292) Başkalarının iyi amellerine 

sahip olanlar elbette dünyada kalbi kırılan ve hakları ellerinden 

alınanlardır. Bundan dolayı Kıyamet gününde mazlumların ve 

mağdurların hakları iade edileceğinden, onlar kazançlı 

çıkacaklardır.   

Allah  ���� �! ��"�# ve Resulüne � Eza Edenler 

Kul hakkı son derece önemli bir konudur, ama ne yazık ki 

birçoğumuz bunun farkında bile değiliz. Konuyu etraflıca idrak 

edemeyenler bir yana az çok okumuş olanlarımız bile bunu 

ihmal ediyor. Hemen her konuda küçücük şeylere bile tahammül 

edemeyip öfkelendiğimiz çok oluyor. Hatta okuryazar 

kardeşlerimiz de bazılarımızın üzülmesine yol açacak davranışlar 

sergileyebiliyor. Birinin gereksiz yere kalbini kırmanın günah 

olduğunu hatta cehenneme sürükleyen bir davranış olduğunu 

hiç düşünmüyoruz. Efendimiz Hazretleri Allame Muhammed 

İlyas Attar Kadiri Razvi  ��
��� ��  	� � �� ��� ���� ��� 	 �
  �� ��� � ��� � ���  ‘Feteva-yi Razaviye’ adlı 

eserinde Taberani’ye atıfta bulunarak şöyle der: “İki Cihanın 

Sultanı’nın  23�����  �4
  ��7 �8 2 
 �!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� �  ibret dolu bir hadisi şöyledir:        

َذي َمنۡ 
ٰ
ذاِنۡ  َفَقدۡ  ُمۡسلًِما ا

ٰ
ذاِنۡ  َوَمنۡ  ا

ٰ
َذي َفَقدۡ  ا

ٰ
َ  ا ا�0  “Her kim bir mümine sebepsiz 

zulmederse bana zulmetmiş olur. Bana zulüm eden de Rabbime 
 ���� �! ��"�# eza etmiş olur.” (Al-Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 2, pp. 387, Ḥadīš 3607) 

Allah  ���� �! ��"�# ve Resulü  23����� �4
  ��7 �8 2 
 �!  ��	 �� ��9 �� � �:�! �ٖ� � ’ ne eza verenler hakkında 

Cenab-ı Hak  ���� �! ��"�# Ahzab Suresi 57. ayetinde şöyle buyurur: 
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 �1
	 ��   	 : ��   	,ۡ@     Gۡ�@  �%   �ۡ  

ٰHI�  	: 	J    �ۡ �� 	�  	�    8K	 L  �    �M
�
N 	O 	�	 �  

ٰHI �J  

    
� ���   P� Q   	�  # 	�ۡR  �    ٰۡS   	� �2    	�    ��  

	 � 	�	�    Mۡ
�
N	 �    

	
1 	� � #T$      # TO�ۡ �U

�' BVWF 
“Gerçekten Allah'a ve Peygamberine eziyet edenler (var ya); 

Allah onlara dünyada da ahrette de lanet etmiş ve onlar için 

aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.”  

[Kanz-ul-Īmān (Translation of Quran)] (Part 22, Sūraĥ Aḥzāb, Verse 57) 

Kalp Kırmanın Cezası “Şiddetli Bir Kaşıntı” 

Kıymetli Kardeşlerim! Eğer mümin bir kardeşinizin gönlünü 

kırdıysanız, kendisine yakınlığınız ne olursa olsun, yani ağabeyi, 

babası, kocası, kayın pederi veya ne kadar üst makama sahip 

olsanız bile, hatta ister Cumhurbaşkanı, bakan, öğretmen veya 

ermiş biri, müezzin ya da imam, hatip de olsanız hiç 

çekinmeden tövbe ediniz ve üzdüğünüz kişiden özür dileyerek 

gönlünü almaya çalışınız. Çünkü cehennemin korkunç azabına 

dayanamazsınız.  

Dinleyiniz! Hz. Yezid Bin Şarjah  23�����  �4
  �$� 	% �& �	 �� ��9  diyor ki: “Tıpkı 

denizin sahilleri gibi Cehennemin de kenarları vardır. Deve 

büyüklüğünde yılanlar ve eşek iriliğinde akrepler vardır. 

Cehennemdekiler azaptan kurtulmak için feryat ederek kenara 

geldiklerinde yılanlar onların dudaklarından ve yüzlerinden 

yakalar. Hatta onların derilerini yüzerler. Günahkârlar bunlardan 

kurtulmak için ateşe doğru koşarlar. Tam o esnada onlara 
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kaşıntı musallat edilir. Kaşıya kaşıya etleri yere düşer. Geriye 

sadece iskeletleri kalır. Onlara, “Ey insan canın acıyor mu?” diye 

sorulduğunda, “Evet” derler. Onlara, “Müminlere verdiğin ezanın 

cezasını çekiyorsun” denilir.  (At-Targhib Wat- Tarhib, vol. 4, pp. 280, 

Ḥadīš 5649) 

Cennet Bahçesinden Nasiplenen 

Değerli Kardeşlerim! Mümin kardeşine eziyet etmek bir 

Müslüman’a yakışmayan davranıştır. Eziyete maruz kalan insanlara 

yardım eli uzatmak ise hepimizin görevidir. İmam Müslim Bin 

Haccac Kuşeyri  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  Sahih-i Müslim adlı eserinde 

naklen şöyle der: “Medine’nin Efendisi, kalplerin ve ruhların 

huzuru, hoş kokulu terin sahibi, Kur’an-ı Kerim’in inişine 

sebep olan  23�����  �4
  ��7 �8 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� �  buyurdu ki: “Bir kişiyi Cennette 

gezerken gördüm, öyle ki her istediği yere girip çıkabiliyordu. 

Çünkü bu zat dünyada insanlara rahatsızlık veren bir ağacı 

kesmişti.” (Ṣaḥīḥ Muslim, pp. 1410, Ḥadīš 2617) 

Peygamber � Efendimizin Tevazusu 

Sevgili Efendimiz �����  �4
  ��7 �8 23 2 
 �!  ��	�� ��9 �� � �:�! �ٖ� �  yaşam tarzı ile kul hakkının 

korunması hususunda bizlere çok güzel örnekler bırakmıştır. 

Geliniz bunun bir örneğine birlikte bakalım. Canımızdan daha 

değerli Hz. Mustafa  23�����  �4
  ��7 �8 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� �  bu dünyadan ayrılış vakti 

yaklaştığında ashabına şöyle buyurdu: “Kimin benden bir alacağı 

varsa, kimin de malına, canına karşı bir kusurum olmuşsa canım, 

malım ona feda olsun. Ümmetimden hiç kimse benden alacağını 
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aldığında güceneceğimi düşünmesin. Bu şanıma yakışmaz. Birinin 

benden alacağı varsa alabilir. Ben ondan razı olurum.” Sonra şöyle 

devam etti. “Ey Ümmetim! Kimin üzerinde başkasının hakkı varsa 

onu yerine iade etsin. Kimse, ben bunu yaparsam dünyada rezil 

olurum, hırsızlığım, haksızlığım ortaya çıkar demesin. Böyle bir 

mazerete sığınmasın. Zira ahiret rezilliği dünya rezilliğinden daha 

zordur.”  

(Tarīkh Dimishq-li-Ibn-e-‘Asākir, vol. 48, pp. 323 Mulakhkhaṣan) 

Kulağını Çekmiştim   

Osman Gani  23�����  �4
  � �5�&  ��	6��#  hazretleri bir kölesine dedi ki: “Bir 
defasında senin kulağını çekmiştim. Karşılığını alabilirsin.  

(Al-Riyāḍ Al-Naḍaraĥ fī Manāqib Al-Asharaĥ, Juz 3, pp. 45) 

Müslüman’ın Tanımı 

Yüce Rabbimizin Mahbubu  23�����  �4
  ��7 �8 2 
 �!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� � ’ nin Sünneti 
hidayete ulaştırır. Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan 
kimsedir. Muhâcir de Allâh`ın nehyettiğini terkedendir. (Ṣaḥīḥ 
Bukhārī, vol. 1, pp. 15, Ḥadīš 10) Bu hadisin tefsiri, Müfessir Şahir 
Hekimü’l-Ümmet Mufti Ahmed Yar Han’a  ��	 �� ���#  �$�,� 	. �&  �4
 ����6 �-�	 �
  göre 
şöyledir; “Gerçek Müslüman lügate göre de şeran da Müslüman 
olandır. Mümin kimse de gıybet etmeyendir, kimseyle alay 
etmeyen ve arkasından konuşmayandır, Kimseyi dövmeyen, ya da 
kötülemeyendir. Gerçek muhacir, vatanını terk ederken günahlardan 
da uzaklaşan kimsedir. Günahı terk etmek de lügatte hicret 
yolunda olmak demektir.”   

(Mir’at-ul-Manajih, vol. 1, pp.29) 
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Müslüman’a Kötü Bakmak ve İncitmek 

Efendimiz  23�����  �4
  ��7 �8 2 
 �!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� �  şöyle buyurdu; “Bir müminin başka 

bir mümine rahatsızlık verici şekilde bakması caiz değildir.”     

(Ittaḥaf-ul-Sadat liz Zubaydī, vol. 7, pp. 177) Başka bir hadisinde de 

şöyle buyurur; “Bir Müslüman’ın bir Müslüman’ı korkutması caiz 

değildir. (Sunan Abī Dāwūd, vol. 4, pp. 391, Ḥadīš 5004) 

Sevgili mümin kardeşlerim! Şurası bir gerçektir ki bir Müslüman 

bir Müslüman’ın koruyucusudur ve acısına ortaktır. Aralarında 

kavga etmek Müslüman’a yakışmaz. Zira bu zararlı bir şeydir. 

İmam Buhâri  ۡ�� ��9 ��  �$� 	%�&  � ���
  ��� ۡ �
/ �&�� 1  hadis külliyatı Sahih-i Buhâri’de şöyle 

nakleder: “Ubâde Bin es-Sâmit’in naklettiğine göre, Resûlullâh 
 23�����  �4
  ��7 �8 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� � , Kadir Gecesi`ni haber vermek üzere (Hâne-i 

Saâdetinden) çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. 

Buyurdular ki: Ben, size Kadir Gecesi`ni haber vermek üzere 

çıkmıştım. Filân ile filân kavga ettiler de (ona dâir olan bilgi) ref` 

olundu. (Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol.1, pp. 662, Ḥadīš 2023) 

Mütevazi Kimseye Karşı Mütevazi, Kibirli Kimseye Karşı 

Kibirli Olmak 

Aziz Mümin Kardeşlerim! Bu mübarek hadis şerif bizim için 

ibrettir, Peygamber Efendimiz  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  ümmetine kadir 

gecesinin hikmetini anlatmak üzereyken iki Müslüman’ın aralarında 

kavga ediyor olmaları buna mani olmuş ve kadir gecesinin hikmeti 

bilinememiştir. Birbirimizle kavga etmenin ne kadar zarar verici 

olduğunu idrak etmeliyiz. Ama gel de kavgacı insana anlat. 
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Günümüzde bazı Müslümanların büyük bir kibirle; “Bu dünyada 

mütevazi kalmak pek mümkün değil, biz mütevazi ile mütevazi, 

kibirli ile kibirli oluruz!” dediklerine şahit oluyoruz. Hatta bunlar 

lafta da kalmaz! Bazen ufacık bir serzenişe bile önce dil uzatırlar, 

sonra itiş kakış devreye girer, daha sonra bıçaklamaya kalkar 

hatta işi silah çekmeye kadar vardırırlar. Milyonlarca kez yazık! 

Bazıları Müslüman oldukları halde asabiyetçilik yaparak birbirini 

boğazlamaktan bile çekinmiyor, dükkânları ve araçları ateşe 

veriyor. Ey Müminler! Hani birbirinizi koruyacaktınız, Ne oldu 

sizlere? Sevgili Peygamberimiz Mustafa  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9 �� �2 
�! �� � �:�!  ’nin bir 

hadisinde buyurduğu gibi: “Sevgide, muhabbette, merhamette ve 

affetmekte müminler bir bedenin azaları gibidir, bir uzuv 

acıdığında bütün vücut acı hisseder.” (Ṣaḥīḥ Muslim, pp. 1396, Ḥadīš 2586) 

Şair bunu ne güzel anlatmış…….. 

Acıyı uzuv çeker ama gözyaşını gözler döker. 

Vücudun dertlerini ne iyi anlar gözler. 

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�

Kötülük Yapanlara Bile Zulmetmeyiniz 

Tirmizi’nin rivayetine göre Medine’nin Efendisi, gönüllerin 

Sultanı  23����� �4
  ��7 �8 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�! �ٖ� �  şöyle buyurdu; “Herkes iyilik yaparsa biz 

de yaparız herkes haksızlık ederse biz de haksızlık ederiz diyen 

kimseler gibi olmayınız. Kendinizi iyilik yapanlara karşı iyilik 

yapmaya kötülük yapanlara karşı da haksızlık yapmamaya 

hazırlayınız”. (Sunan-e-Tirmizi, vol. 3, pp. 405, Hadis. 2014) 
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Emanet Kalemin İadesi İçin Yolculuk 

Sevgili mümin Kardeşlerim! Gördünüz mü? Sevgili Peygamber 

Efendimiz  23�����  �4
  ��7 �8 2 
�!  ��	 �� ��9 �� � �:�!  �ٖ� �  Müslümanların anlayışlı olmalarıyla 

ilgili ne güzel nasihatlerde bulunmuş. Din büyüklerimiz �
  ����
�%�&� � ��  �� Bۡ�1�Cۡ
  

başkalarının hakları konusunda çok hassas davranıyorlardı ve 

hakkın iadesi konusunda son derece titizlik gösteriyorlardı. 

Hazreti Abdullah Bin Mübarek  � 	% �& �$  �4
  23����� �	 �� ��9  Suriye’de birkaç 

gün kaldığı sürece hadis-i şerifleri kaleme aldı. Bir defasında 

yazı yazdığı kalemi kırılıverdi ve birinden ödünç kalem aldı. 

Ülkesine dönerken yanlışlıkla kalemi de yanında götürdü. 

Hatırlayınca da sırf kalemi iade etmek için Suriye’ye kadar 

gitti. (Tazkirat-ul-Wā’iẓīn, 243, Quetta) 

Başkasının Terliğini İzinsiz Giymek 

Kardeşlerim!  �0ُسۡبٰحَن ا Gördünüz mü? Büyüklerimiz kendilerine 
ait olmayan eşyalar konusunda Allah’tan nasıl da korkuyorlardı. 
Ama ne yazık ki! Artık insanlarda böyle bir korku kalmadı. 
Unutmayınız! Başkasının malına konmak çok basit ve kolay 
gibi gelmekte fakat kıyamet gününde hak sahibine karşılığını 
vermek ve onu razı etmek hiç de kolay olmayacak. Dolayısıyla 
bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Başkasının örtü, havlu, kap, 
masa, sandalye vesaire gibi bir eşyasını izinsiz kullanmamalı. 
Tabi sahibinden izin alarak kullanmakta herhangi bir sakınca 
yoktur. Örneğin misafirliğe gittiğinizde genellikle bu tür 
eşyaların kullanımı sahibinin bilgisinde olur. Camilerde bazı 
kimselerin rastgele başkasının terliğini giyip helâya gitmeleri 
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görülmektedir. Görünürde bu çok basit bir hareket gibi gelse 
de bir düşünün! Birinin terliğini giyip helâya gitmişsiniz o 
esnada sahibi dışarıya çıkmak için terliğini yerinde bulmayınca 
çalındığını düşünerek üzülür ve aceleyle yalınayak oradan 
ayrılmak zorunda kalabilir. Siz her ne kadar terliği aldığınız 
yere bıraksanız da sahibi onları kaybetmiş olacak. Bunun vebali 
kime? Tabi ki size. Bu durumda zalim olarak niteleneceksiniz. 
Ah! O kıyamet gününde zalimin çekeceği! Şeyh Abdul Vahhab 
Şarani  ۡ)��6�
   ہ� � �� �:  �= ��+�> �?
 �&  der ki: “Bazen tek bir zulmün karşılığında, 
zalimin iyi amellerinin tümünün mazlumun hesabına yazılması 
bile mazlumu hoşnut etmeyecektir.” (Tanbīh-ul-Mughtarīn, pp. 50) Bu 
yüzdendir ki din büyüklerimiz �
  ����

�%�&� � ��  �� Bۡ�1�Cۡ
  görünüşte sıradan gibi 
gelen konularda bile çok özen göstermişlerdir.  

Güzel Kokuyu Koklamak 

Hz. İmam Muhammed Bin Gazali  ��	 �� ���#  �$� 	%�&  �4
  �3
�)ۡ�
  der ki: Müminlerin 

Emir’i Hazret-i Ömer  Bin Abdül Aziz  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  önünde misk 

tartılırken kokusu gelmesin diye burnunu kapattı. Sebebi 

sorulduğunda da şöyle buyurdu: Koklamak bundan kazanç 

sağlamaktır. (Şu anda karşımda bol miktarda misk bulunduğu 

için kokusu yoğun olarak geliyor. Ben bundan yararlanarak 

diğer Müslümanlara nazaran daha kazançlı çıkmak istemem). 

(İhya-yı Ulumi’d-Din) Allah  ���� �! ��"�# ona rahmet etsin yüzü suyu 

hürmetine bize de mağfiret etsin.   

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا$   تََعا2ٰ  َصل� ا�0

َ
  ۡيهِ َعل

ٰ
م ٖلِ َوا

�
وََسل  
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Lambasını Söndürdü 

“Kimya-yı Saadet’te” belirtildiği üzere: Muhterem bir zat, gece 

vakti bir hastanın başında beklerken, hasta eceliyle gözlerini 

yumdu, Muhterem zat da orada yanmakta olan lambayı hemen 

söndürdü ve şöyle dedi: “Artık bu lambanın yağında mirasçıların 

da hakkı var.” Şu inceliği bakın. (Kīmīyā-e-Sa’ādat, vol. 1, pp. 347) 

Allah  ���� �! ��"�# ona rahmet etsin yüzü suyu hürmetine bize de 

mağfiret etsin.  

Cennette Bir Bahçe ya da Cehennemde Bir Çukur 

Allah Allah! Görüyorsunuz. Din büyükleri  �
  ����
�%�&� � ��  ��  Bۡ�1�Cۡ
 nasıl da 

hassas düşünüyorlar. Bizler de onların yolundan gitmeliyiz. 

Evliyalar Allah korkusunu daima içlerinde barındırırlardı. 

Ölümü akıllarından hiç çıkartmazlardı, kabir ve mahşer azabını 

unutmazlardı. Kaldı ki kabir azabı çetin ve ıstıraplıdır. Acaba 

bizim sonumuz nasıl olacak! Son yolculuğun kabir olduğunu 

tamamen unutmuşuz. “İhya-yı Ulumi’d-Din” de yazıldığı üzere: 

Hazret-i Sufyan-ı Servi  �$� 	%�&  �4
  23����� �	 �� ��9  der ki: “Her kim kabir azabını 

sık sık hatırlarsa, fani dünyadan göç edince kendi mezarını 

Cennet bahçelerinden biri olarak bulur. Her kim de kabre 

gireceğini aklından çıkarırsa kabrini Cehennem çukurlarından 

biri olarak görür.” (İhya-yı Ulumi’d-Din) 

Salih amel işleyenlerin mezarı Cennetten bir bahçedir. 

Günahkârların mezarı ise Cehennemde bir çukurdur. 
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Yarım Hurma 

Çocuk haklarına da riayet etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. 

Bu konuda duyarsız davranmak çöküşe neden olur. Önem 

vermek ise Cennetin kapılarını aralar. İmam Bukhari  ۡ�� ��9 ��  �$� 	%�&  � ���
  ��� ۡ �
/�&�� 1  

Sahih-i Bukhari’de şöyle nakleder: Müminlerin validesi Hazret 

Ayşe  � �5�&  �4
  23����� ���	6�#  buyurdu ki: “(Bir kere) kendisinin iki kız 

çocuğu ile yanıma tese`ül ederek bir kadın girmişti. O sırada 

yanımda bir hurmadan başka bir şey bulunmuyordu. O bir 

hurmayı ona verdim. Kadın hurmayı iki çocuğu arasında taksim 

etti. Ve kendisi ondan bir şey yemedi. Sonra kalkıp çıktı, (gitti). 

Müteakiben yanıma Nebi  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  girdi. Bu vakıayı 

kendilerine bildirdim. Nebi  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
 �! �� � �:�!  buyurdu ki: 

Kadın, erkek her hangi bir mümin şu kız çocukları yüzünden 

bir suretle sıkıntı çekerse (hayır bilsin! Çünkü) kız çocukları, 

kendisi için Cehennem ateşinden koruyan birer perde olurlar.” 

(Sahih-i Bukhari, Hadis, 5995) 

Emirin Tokadının Karşılığı  

Halife Hz. Ömer  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  kul hakkı konusunda hiç müsamaha 

göstermezdi. Gassan Emiri İslam’ı kabul edince Hz. Ömer     
 � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  Buna çok sevinmişti. Çünkü bu vesile ile halkının 

İslam dinine yönelme umudu doğmuştu. Bir gün Gassan Emiri 

tavaf esnasında fakir bir bedevinin ayağı istemeyerek elbisesine 

değince çok sinirlendi ve çok sert bir şekilde tokat attı. Bu 

hareket bedevinin dişinin kırılmasına sebep oldu. Bu kişi 

Halife Ömer  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  ‘nın huzuruna çıkarak şikâyetçi oldu. 
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Gassan Emiri tokat attığını itiraf edince Halife Ömer davacıya 

isterse kısas uygulayabileceğini (aynı şekilde karşılık verebileceğini) 

söyledi. Bu kararı beğenmeyip suratını asan Gassan Emiri, “Sıradan 

bir insan nasıl olur da benim gibi bir Emirle eşit olur ve benden 

öç alır!” diye itiraz edince Hz. Ömer  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  şöyle buyurdu; 

“İslam dini ikinizi de eşit kıldı.” Gassan Emiri kısas için bir gün 

süre istedi. Gece oradan kaçtı ve İslam dininden döndü. (Kutbat-

i Muharrem, pp.138, Şebir Brothers, Merkezu’l-Evliya, Lahore) 

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�

Halife Ömer’in Sadeliği 

Kıymetli Kardeşlerim! Hz. Ömer  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  Gassan Emiri gibi 

bir zata bile zerre kadar müsamaha göstermedi ve bu bahtsız 

İslam dininden çıkıp yeniden dinsizliğin kuyusuna atılınca Yüce 

İslam’a hiçbir zarar gelmedi. Ancak, Halife Ömer  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  Bu 

konuda ayrıcalık tanısaydı o zaman belki de İslam’a zarar 

gelirdi ve insanların akıllarına İslam dininin güçlünün yanında 

olduğu ve mazlumun hakkını aramadığı gibi bir düşüncenin 

tohumu ekilmiş olurdu. Bu adil bir düzenin bereketi olmalı ki 

Halife Ömer muhafızları olmadan ve hiç korku hissetmeden 

yaz mevsiminde bir ağacın altında mübarek başını taşa koyup 

uyumaktaydı. Roma’dan gelen bir elçi O’nu bu şekilde uyurken 

görünce çok şaşırdı. “Bütün dünyanın korkudan titrediği insan 

bu mu?” diye düşündü. Yanına yaklaşınca, “Ya Ömer! Sen 

adilsin. Kul hakkına çok riayet ediyorsun. Sen taşlarda bile 
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uyuyabiliyorken bizim krallarımız zulmediyorlar, kul haklarını 

çiğniyorlar. Bu yüzden kadifeli yataklarında bile derin uykuya 

hasret kalıyorlar.” dedi. Allah  ���� �! ��"�# O’na rahmet etsin. Bizleri 

de yüzü suyu hürmetine afetsin.   

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا$   تََعا2ٰ  َصل� ا�0

َ
  ۡيهِ َعل

ٰ
م ٖلِ َوا

�
وََسل  

Hüsrana Uğrama Sebepleri 

Zulmün nereye vardığına bir bakın. Gassan Emiri imandan çıktı. 

Hz. Ebu Bekir  �$� 	%�&  �4
  23����� �	 �� ��9  şöyle buyurdu: “İnsanlara zulmetmek 

imanı zayıflatır”. Hz. Ebu’l-Kasım Hakim  �$� 	%�&  �4
  23����� �	 �� ��9  ’e biri: “İnsanı 

imandan çıkaran bir günah var mıdır?” şeklinde soru yöneltince 

şöyle cevap verdi: “İmandan çıkaran üç şey vardır: 1. İman gibi bir 

nimete şükretmemek. 2. İmandan çıkma korkusunu taşımamak. 

3. Müslümanlara zulmetmek. (Tanbīh-ul-Ghafilīn, pp.204) 

Kendini Başkasının “Kölesi” Yerine Koymak 

Din büyüklerimiz kul hakkına riayet edilmesi konusunda öyle 

örnekler vermişler ki insan hayrete düşüyor. İmam-ı-Azam 

Ebu Hanife  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  ’nin meşhur talebesi Hz. İmam Ebu 

Yusuf  � �5�&  �4
  23�����  	 6��# ��  Halife Harun el-Reşit  ۡ�� ��9  �$� 	% �&  ���� ���
 ��  � Cۡ
+ۡ� �D  ’nin çok 

güvendiği veziri Fazl Bin Rebi’nin şahitliğini kabul etmedi. 

Halife Harun el-Reşit  ۡ�� ��9  �$� 	%�&  ���� ���
 ��  � Cۡ
+ۡ� �D  bunun sebebini sorunca 

dedi ki: “Bir keresinde size hitaben “Ben sizin kölenizim”. 

dediğini kendi kulaklarımla duydum: Eğer dediği gerçekse 

lehinize şahitlik etmeye ehil değildir. Zira kölenin, kendi sahibi 
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lehine şahitliği kabul edilmez. Eğer sırf size hoş görünmek için 

yalan söylemişse o zaman da şahitliği kabul değildir. 

Huzurunuzda hiç çekinmeden yalan söyleyebilen mahkememde 

yalan söylemekten kendini nasıl alabilir? 

Hal Hatır Sormanın Anlamı 

Değerli Kardeşlerim! Gördünüz mü? Hz. İmam Ebu Yusuf    
 � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  ne kadar da zekiydi. Adaleti sağlarken kul hakkı 

konusunda çok ince düşünüyordu. Öyle ki zamanın halifesi 

lehine vezirinin şahitliğini bile geri çevirmişti. Burada 

gerçekten bir konu dikkat çekicidir. Bazen birine yaltaklanma 

adına hiç düşünmeden onun kölesi olduğunu söylersiniz. 

Ancak kalbinizden geçen tam tersidir. Keşke! Kalbimiz ve 

dilimiz aynı şeyi söylese. Allah dostları kalp ve dil uyumuna 

çok önem verirdi. Bir gün Hz. İmam Muhammed Ibn-i-Sirin 

 ��	 �� ���#  �$�,� 	. �&  �4
  Bۡ�1�Cۡ
  birine “Nasılsın?” diye sorduğunda şöyle cevap 

alır. “Çoluk çocuk sahibi birinin beş yüz Dirhem borcu varsa 

nasıl olabilir ki?” Bunu duyunca evine gidip bin Dirhem alarak 

geri döndü ve o kişiye verirken dedi ki: “Beş yüz Dirhem ile 

borcunu öde ve geri kalan beş yüzü evin için harca.” Bu olaydan 

sonra, “Bir daha kimseye nasıl olduğunu sormayacağım” diye 

kendi kendine söz verdi. İmam Gazali  ��	 �� ���#  �$�,�	.�&  �4
  �3
�)ۡ�
  der ki: “İmam 

Muhammed İbn-i-Sirin  ��	 �� ���#  �$�,�	.�&  �4
  Bۡ�1�Cۡ
  bu sözü şundan dolayı verdi; 

“Birine nasıl olduğunu sorduğumda, sorununu dile getirince ona 

yardım etmezsem, sual ettiğim konuda “münafık” olurum!” 

 (Kīmīyā-e-Sa’ādat, vol. 1, pp. 408) 
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Münafık Duruma Düşmek 

Muhterem Kardeşlerim! Allah dostlarının ne denli dürüst 

olduklarını örneklerle görüyorsunuz. Nasıl da ince düşünüyorlar. 

Gerçek anlamda sevgi duyulmayan kimseye hal ve hatır 

sorulmamalı. Sorulduğunda da sıkıntısını anlatırsa mümkün 

mertebe kendisine yardım eli uzatılmalıdır. Hatırlayacağınız 

üzere İmam Muhammed İbn-i-Sirin  ��	 �� ���#  �$�,� 	. �&  �4
  Bۡ�1�Cۡ
  yardım 

etmediği takdirde kendisi için “münafık olurum” demişti. 

Buradaki münafığın anlamı amelle ilgilidir. Nifak ise amel 

açısından bir küfür değildir. 

Mazluma Yardım Eli Uzatmak Zorunludur 

Nasıl ki zulmetmek kul hakkı yemekse, gücü yettiği halde 

mazluma yardım etmemenin de vebali vardır. Bu konuda Hz. 

Abdullah İbn-i-Abbas  � �5�&  �4
  23����� � �,��	6�#  şöyle der: “Allah Resulü    
 ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
 �! �� � �:�!  ’nin şu hadisi ibret vericidir: Allah  ���� �! ��"�# şöyle 

buyuruyor: “Şanım ve şerefimin üzerine yemin ederim ki er ya 

da geç zalimden hesap soracağım. Gücü yettiği halde mazluma 

yardım etmeyenden de hesabını sorarım.” (At-Targhib Wat-Tarhib). 

Şurası gerçektir ki yardım etmeye gücü yeten kimse bunu 

yapmadığı takdirde günahkâr olur. Elbette ki yardım etme 

kudretinden yoksun biri günahkâr değildir. Buhari’yi şerh eden 

Müftü Muhammed Şerifü’l-Hak Emcedi  �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  ‘nin 

dediği gibi “Unutmayınız! Bir Müslüman’a yapılan yardım, 

yardım edenin durumuna göre bazen farz, bazen vacip ve bazen 

müstehaptır.”  (At-Targhīb Wat-Tarĥīb, vol. 3, pp. 145, Ḥadīš 3421) 
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Kabirden Yükselen Alevler 

Büyük fıkıhçılardan Allame Ebu Yusuf Muhammed Şerif Kotlevi 
 �#� 	. �&  ��	 �� �� �, �$ �� ���
 �� / �)��0�ۡ �
  “Ahlaku’s-Salihin” adlı eserinde şöyle nakleder: 

Ebu Meysere  �$� 	%�&  �4
  23����� �	 �� ��9  şöyle buyurdu: “Bir kabirden alevler 
yükseliyordu. İçindeki ölü de azap çekiyordu. Ölü, “Neden beni 
dövüyorsunuz?” diye sorunca melekler dediler ki “Bir mazlum 
senden yardım istedi. Fakat sen ona yardım etmedin. Bir gün de 
abdestsiz namaz kıldın.” (Tanbīh-ul-Mughtarīn, pp. 51) 

Müslümanların Derdi 

Aziz Kardeşlerim! Gücü yettiği halde mazluma yardım etmeyenin 
sonu bu ise zalimin hali nasıl olur? Demek ki mümkün mertebe 
mazluma yardım etmelidir. Zira mazluma yardım eli uzatmak çok 
büyük sevaptır. Din alimlerimiz  ����

�%�&  ���� ���
  Bۡ�1�Cۡ
  ’nin Müslümanların 
dertlerine ne kadar çok önem verdiklerini “Kimya-yı-Saadet” adlı 
eserdeki şu örnekten çok güzel anlaşılıyor. Bir defasında insanlar 
Hz. Fudayl ibn Iyad  �$� 	%�&  �4
  23����� �	 �� ��9  ’ı gözyaşı dökerken gördü, sebebi 
sorulunca dedi ki: “Bana zulmeden o zavallı insanları düşünüyorum, 
kıyamet günü neden böyle davrandıkları sorulduğunda özrü kabul 
edilmeyecek ve aşağılanacaklar.” (Kīmīyā-e-Sa’ādat, vol. 1, pp. 393) 

Hırsıza Acımak 

Bir âlim cebinden parası çalındığı için ağlıyordu. İnsanlar 
üzüntülerini dile getirince âlim onlara şöyle dedi: “Çalınan 
param için değil hırsız için ağlıyorum. Çünkü mahşer gününe 
suçlu olarak çıkacak ve o zaman bir bahanesi de olmayacak. 
Ah! O zaman kendisi ne kadar çok ayıplanacak.”  
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Hırsızlığın Azabı 

Söz hırsızdan açılmışken gelin hırsızlık yapmanın ne kadar 

azaplı bir durum olduğuna bakalım. Fakih Ebu Leys Semerkandi 
 � ���
  �$ �,� 	. �&  ��	 �� ���# ۡ �
  ��� �)��0�/ “Kurretu’l-Uyun” adlı eserinde şöyle nakleder. Her 

kim başkasına ait ufacık bir şey bile çalsa, kıyamet günü çaldığı şey 

boynuna ateşten bir kolye şeklinde takılı olduğu halde Allahın 

huzuruna çıkar. Her kim de haram yerse, karnında ateş yakılır, 

acısından öyle korkunç çığlıklar atar ki kabirlerinden kalkanlar bile 

duyunca titremeye başlar. Bu durum, Rabbimiz  ���� �! ��"�# onunla ilgili 

bir hüküm verinceye kadar devam eder.  (Kurretu’l-Uyun, pp. 392) 

Günah Hastalığına Yakalananlar İçin Nasihatler 

Muhterem Kardeşlerim! Müslümanların acılarını paylaşmaktan, 

işledikleri günahlardan dolayı karşılaşacakları korkunç azabı 

düşünüp alimlerin  � ���
  ����
�%�& 23������  ���  nasıl dertlendiklerinden ve onların 

ıslahı için nasıl seferber olduklarından bahsettik. Bizler de bu 

âlimler gibi Müslüman kardeşlerimize muhabbet beslemeli, 

acılarını paylaşmalı, onların ıslahı için her an çaba harcamalı ve 

bunu yaparken de azimli ve ölçülü davranmalıyız. Nasıl ki 

doktorların uyguladığı tedavi yönteminde acı ilaç ve iğne vesaire 

gibi işlemlerden hasta kaçınmaya çalışsa da doktorundan nefret 

etmezse, hatta ona sevgi duyar ve saygı gösterirse, Aynı şekilde 

bizler de günah işleme hastalığına yakalanan kardeşlerimiz 

tarafından küçük düşürülsek bile cesaretimizi kaybetmemeliyiz. 

Eğer biz emin adımlarla gayret göstermeye devam edersek ve 

salih amelden yüz çevirmeye çalışanları “Davet-i-İslami”den 
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feyizlenmeye ikna edebilirsek, Allah’ın �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  izniyle 

günah işleyen hastalar er ya da geç sağlığına kavuşacaktır.  

Kul Hakkı Konusu 

Unutmayınız! Kul hakları içinde anne babanın hakkı en önde 

gelir. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak için “Mektebü’l-

Medine” tarafından hazırlanan “Anne babayı üzmek haramdır” 

adlı CD ve “Şura Meclisi”nin hazırladığı “Ebeveyn’in Hakları” 

adlı VCD’den yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde evlat hakları, karı 

koca hakları, akraba hakları, komşu hakları vs. kul hakları içinde 

önce gelenlerdir. Bütün bu haklar konusunu burada ele almak 

mümkün olmadığından “Mektebü’l-Medine”nin baskısı olan ve 

aşağıda belirtilen üç risaleden istifade etmenizi öneririz. (1) 

Ebeveyn, zevce ve öğretmen hakları (2) Kul hakkı nasıl affedilir 

(3) Evlat hakkı. Ayrıca bu konuda, “Davet-i-İslami”nin sohbet 

ortamlarına katılmaya gayret edebilirsiniz. �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  kul 

hakkı konusunu öğrenmekle birlikte bu konuda duyarlı olma 

bilinci de artacak ve Allah’ın �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  izniyle cennete 

girme yolu da kolaylaşacaktır.  

Zalimi Ele Veren Özellikleri  

Müslümanlara zulmedenler, insanların kalbini kıranlar, başkalarını 

kötü isimlerle çağıranlar, insanları kötü sözlerle incitenler, onların 

taklidini yapanlar ve onlarla alay edenler hakkında Rabbimiz 
 ���� �! ��"�# Hucurat Suresi 11. Ayette şöyle buyurmuştur.  
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“Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya 

almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlı olurlar. Kadınlar 

da kadınları (alaya almasınlar). Belki onlar kendilerinden daha 

hayırlı olurlar. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü 

lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü addır! 

Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin kendileridir.” 

Sevgili üstadım, Ehli Sünnet İmamı, bereketli, makam sahibi, 

Resulün kandilinin pervanesi, aşk ve muhabbet imamı, sünnete 

bağlı, şeriat âlimi, tarikat piri, hayır ve bereketin sebebi, Hz. 

Allame Hacı ve Hafız Şah İmam Ahmed Raza Khan  ��	 �� ���#  �$� 	%�&  2 	% �����
E  

’nin Kur’an-ı Kerim’in tefsiri olan “Kenzü’l-İman”da bu ayetin 

tercümesini şöyle yapıyor: “Ey İman edenler! Ne erkek erkeğe 

gülsün, ne de kadına kadına. Çünkü güldükleri insan 

kendilerinden daha iyi olabilir. Birbirinizi iğnelemekten 

kaçınınız. Birbirimizi kötü isimlerle çağırmayınız. Bir kimse 

Müslüman olduğu halde kendisine fasık denilmesi ne kötüdür. 

Tövbe etmeyenler zalimdir.  
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Alay Etmek Günahtır 

Sevgili Mümin Kardeşlerim! Bir insanın yoksulluğuyla, soyuyla 

veya dış görünüşüyle alay etmek günahtır. Aynı şekilde bir 

Müslüman’ı kötü lakapla çağırmak da günahtır. Bir insana 

köpek, eşek, domuz vesaire demek de yanlıştır. Bir insanın 

herhangi bir özrü olsa bile bundan dolayı onu ayıplayamayız. 

Mesela ey kör! Ey tek gözlü! Uzun, cüce, şişko vs. diyemeyiz. 

Tarif etmek için gözü görmeyen vs gibi kelimeler kullanılabilir. 

İnsanlara gülenleri, kötü adlarla çağıranları ve küçümseyenleri 

Kur’an-ı-Kerim “fasık” olarak tanımlar ve tövbe etmeyenleri 

zalim diye adlandırır. Ey İnsanlarla alay edenler! Sözlerimize 

kulak verin! 

Dalga Geçmenin Cezası 

Biriyle dalga geçmeye niyetlendiğinizde lütfen zikredeceğim şu 

hikâyeyi aklınıza getiriniz. Bu hikâyede Medine’nin Efendisi, 

Nebilerin Nebisi, biz acizlerin dert ortağı, çaresizlerim yardımcısı, 

teri güzel kokan Peygamber Efendimiz  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! ��� �:�!  in 

nasihati ibret vericidir: Kıyamet günü, insanlarla alay edenlerin 

karşısında Cennetin bir kapısı açılacak ve “gel! gel!” denilecek. 

Sabırsızca ve telaşla o kapının önüne kadar gelir gelmez de kapı 

birden kapanacak. Sonra Cennetin bir başka kapısı açılacak ve 

yine “gel” denilecek. Oraya vardığında aynı hüsrana uğrayacak. 

Bu vaziyet defalarca tekrarlanacak. Bir zaman sonra da oraya 

gitmekten vazgeçecek. (İmam İbn-i Ebiddünya, Kitabü’s-Samet) 
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Mağfiret Dileyiniz 

Sevgili Kardeşlerim! İhlasla Allah  ���� �!��"�# ’a sığınalım. Kalpten tövbe 

edelim. Ne var ki kul hakkı konusunda Rabbimiz  ���� �!��"�# ya tövbe 

etmek yeterli olmayacak. Yediğimiz kul haklarının da iade edilmesi 

gerek. Maddi haklar maddiyatla ödenecek, kalp kırdıysanız özür 

dilemek durumundasınız. Bugüne dek alay ettiklerinizden, kötü 

isimlerle çağırdıklarınızdan, ayıpladıklarınızdan, kalp kırıcı 

şekilde taklit ettiklerinizden, kötü gözle baktıklarınızdan, 

korkuttuklarınızdan ve küfür ettiklerinizden af dileyiniz. Eğer 

af dileyince karşısında “Kendimi küçük düşürürüm” diye bunu 

yapmazsanız, o zaman gerisini siz düşünün! Kıyamet gününde 

bu kişi sizin iyi amellerinizi kendi hesabına yazdırıp, günahlarını 

size yüklediğinde ne olacak? İşte o an rezil rüsva olacaksınız.  

Eyvah o zaman ki! size muhabbet besleyen ne bir dostunuz ne de 

bir yakınınız yanınızda olacak. Acele ediniz! Anne- babanızın 

ayaklarına kapanarak, akrabalarınızdan ellerinizi bağlayarak, 

emrinizdekilerden, Mümin kardeşlerinizden bu dünyada özür 

dileyerek ahirette onurlu bir şekilde Rabbinizin huzuruna 

çıkma şerefine nail olunuz. Allah  ���� �! ��"�# ’ın sevgili Mahbubu     

 ��7 �8 
 �4  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
 �! �� � �:�!  buyurur ki:  ۡتََواَضعَ  َمن  ِ ُ  رََفَعهُ  �0ِ ا�0  “Allah’a karşı acizlik 

edeni Allah  ���� �! ��"�# kendi huzurunda yüceltir.” (Şu’abu’l-İman, Darul 

Kitabu’l-İlmiye, Beyrut) Hepiniz birbirinizden af dileyiniz ve herkes 

birbirini affetsin.  

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�
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Ben Affettim 

İnsanlarla çokça sosyal iletişim halinde olan kimsenin kul hakkına 

girme ihtimali de doğal olarak yüksektir. Bu aciz kardeşiniz ile 

sohbet halinde olanlarınızın sayısı da oldukça fazladır. Ah! belki de 

kaç kişinin farkında olmadan kalbini kırmışımdır! Kalplerini 

bilmeden kırmış olabileceğim kardeşlerimin karşısında ellerimi 

bağlayarak şunu istirham ediyorum: “Benim tarafımdan kimin 

canına, malına veya namusuna zarar gelmişse, ya benden 

öcünü alsın ya da beni affetsin. Ayrıca, birine borçluysam da 

benden alacağını alsın, ya da beni bağışlasın. Bana borçlu olan 

kimse varsa onun borcunu siliyorum. Ya Rabbim  ���� �! ��"�#! Benim 

yüzümden hiçbir Müslüman azap görmesin. Kalbimi kıran 

veya kıracak olan, beni döven veya dövecek olan, canıma 

kastetmeye çalışan veya çalışacak olan ya da beni şehit edecek 

biri varsa bütün haklarımdan feragat ediyorum, Ayrıca hangi 

Müslüman’a da kul hakkım geçmişse hepsini helal ediyorum. 

Ey sevgili Allah’ım! Bu aciz ve miskin kulunun geçmiş ve 

gelecekteki bütün günahlarını bağışla.”  

Yalvarırım hesabını sorma bana  

Bağışla benim bütün günahlarımı  

Dünya çapında tebliğ faaliyetlerinde bulunan Mümin kardeşlerime, 

televizyon ve internet aracılığıyla dünyanın her hangi bir yerinde 

beni dinleyenlere, dijital ortamlardan beni takip eden kardeşlerime, 

ayrıca yazılarımı okuyanlara şunu belirtmek isterim ki, aklınıza 

gelebilecek dünyalık en büyük kul hakkım neyse onu da helal 
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ediyorum. Bunun dışında üzerimde kimin hakkı varsa Allah 

rızası için helal etsin. Hatta bana şu iyiliği yapmanızı da rica 

ediyorum ki, bundan sonra bir kabahatim olursa peşinen onu 

da affediniz. Lütfen bütün kalbinizle, tek bir kere dilinizle “Ben 

affettim” deyiniz: ُ  َجَزاُكمُ    ا�0
ً
ۡحَسنَ  و�  َخۡيا

َ
َزاءِ  ا َ

ۡ
   ال

Borca Sadık Kalmak 

Kimin borcu varsa onu ödesin ve şayet ödemesinde gecikirse 

de özür dilesin. Kimden rüşvet aldı ise, malını çaldı ise, 

hırsızlık yaptığı, malını çaldığı insanlara aldıklarını iade etsin. 

Geri vermesi için süre istesin ya da helal ettirsin. Ayrıca bu 

amellerden dolayı çektirdiği sıkıntı ve üzüntülerden dolayı af 

dilesin. Eğer mağdur olan vefat etmişse varislere ödesin. 

Akrabalarını bulamazsa eşit miktarda sadakalarını versin. Eğer 

insanların malını zorla almışsa ve kimden gaspettiğini 

hatırlamıyorsa, bu durumda da eşit miktarda sadaka versin 

yani fakirlere dağıtsın. Sadaka verdikten sonra, hak sahibi dava 

ederse, isteğini yerine getirme zorunluluğu vardır.  

Hatırlanmayan Şeyler Nasıl Affettirilir?    

Kul hakkı konusunda içinde şüphesi olanlar, kaç kişinin hakkına 

tecavüz ettiğini, kaç insanın kalbini kırdığını düşünmeye başlayıp 

mağdurları nerede bulacağını soran mümin kardeşlerime naçizane 

önerim şudur; 
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Kalbini incittikleri insanlardan ulaşabileceğiniz kim varsa, 

onlarla buluşmaya, telefon ederek veya mektup yazarak ulaşmaya 

çalışmalı ve af dileme yollarını aramalısınız. İkna etmeye 

çalışmalısınız. Bulamadıklarınız, ulaşamadığınız veya vefat 

etmiş olanlarla veya hiç hatırlamadıklarınız kişiler varsa o 

zaman her namaz kıldıktan sonra günahları varsa, onlar için 

Rabbinizden af dileyiniz ve bunu alışkanlık haline getiriniz. “Ey 

Allah’ım  ���� �! ��"�# beni ve bugüne dek hakkını yediğim tüm 
Müslümanları bağışla.” Allah  ���� �! ��"�# ’nin rahmeti çok azametlidir, 

umudunuzu kaybetmeyiniz, niyetiniz dürüstse menziliniz de 

yakındır.” �
������  	��
���� �  ��� � �! ��"�#  pişmanlığınız işe yarayacaktır ve sevgili 

Peygamberimiz Mustafa  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  ’nin vasıtasıyla Allah 
 ���� �! ��"�# günahlarımızı affedecektir.  

Allah  ���� �! ��"�# Borçluları ile Alacaklıları Barıştıracak 

Enes b. Malik  � �5�&  �4
  23�����  ��	6��#  şöyle nakleder: “Resûlullah  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� ��:�!  

oturmakta iken birden bire dişleri görünecek kadar güldüğünü 

gördük. Ömer sordu: “Anam babam hakkı için söyle ya 

Resûlullah  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�! , seni güldüren şey nedir? Hazret-i 

Peygamber cevap verdi: “Ümmetimden iki kişi, izzet sahibi olan 

Rab Teâlâ’nın huzurunda diz çökmüşler, birisi şöyle diyor: “Ya 

Rabbi kardeşimden benim hakkımı alıver.” Allah  ���� �! ��"�# 

(suçlanana): “Kardeşinin hakkını ver!” buyurdu. “Ya Rabbi, dedi, 

iyiliklerimden (ona verecek) hiçbir şey kalmadı.” “Ya Rabbi, 

öyleyse günahlarımdan bir kısmını yüklensin, dedi (şikâyet 

eden)” Bu sırada Resûlullah  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  ’ın gözleri yaş ile 
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doldu. Sonra şöyle buyurdu: “Bu gerçekten korkunç bir gündür. 

Öyle bir gün ki, insanlar günahlarından bir kısmının (başkası 

tarafından) yüklenilmesine ihtiyaç duyacaklardır.” Aziz ve Celil 

olan Allah şikâyet sahibine şöyle diyecek: “Başını kaldır ve Cennet 

bahçesine bak!” O başını kaldıracak ve haykıracak: “Ya Rabbi, 

gümüşten şehirler ve incilerle süslenmiş altından köşkler 

görüyorum. Bu hangi peygambere, hangi şehide aittir? Rabbimiz 
 ���� �! ��"�# buyuracak ki: “Bana bedelini verenindir.” Yani hak edenindir. 
Kul diyecek ki: “Peki, buna kim sahip olabilir, Ya Rabbi?” “Ona sen 

sahip olabilirsin!” diye buyuracak Allah. Kul soracak: “Nasıl Ya 

Rabbi? Allah-ü-Teâlâ buyuracak: “Kardeşini affederek.” Kul 

diyecek ki: “Affettim gitti ya Rabbi!”. Bunun üzerine “Kardeşinin 

elini tut ve ikiniz beraber Cennete girin” diye buyuracak yüce 

Rabbimiz. Sonra iki cihanın efendisi Resûlullah  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  

devamla şöyle buyurdu: “Allah’tan ittika edin, aranızdaki 

münasebetleri düzeltin. Şüphesiz Allah kıyamet gününde 

müminlerin arasını düzeltir.” (Al-Mustadrak-lil-Ḥākim, vol. 5, pp. 795, 

Ḥadīš. 8758) 

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�

Sevgili kardeşlerim! Sözlerimi bitirirken sünnetin fazileti 

hakkında ve birkaç örnek sünnet uygulaması konusunda 

hatırlatmada bulunmama izin veriniz. Allah’ın Resulü, 

Peygamberlerin önderi, rahmetli Mustafa, hidayetin ışığı, 

Allahın sevgilisi  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  ’nin öğrettikleri Cennete vesile 
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olur. “Her kim sünnetime sarılırsa beni sevmiş olur. Beni seven 

Cennette yanımda olur.” (Mishkāt-ul-Maṣābīḥ, vol. 1, pp. 55, Ḥadīš 175) 

Sünnetimi yayın, iyilik meleği olun 

Medine’yi sevin iyiliğin meleği olun 

وۡ 
)
  اَصل

َ
+َ  َ

ۡ
ُ  َصل�            ببِيۡ ال   ا�0

ٰ
  َتَعا2

ٰ
د َ+  ُمَم�

“Bir suskunluk bin huzur” sözü hakkında 12 nasihat: 

1. Gülümseyerek ve başı eğerek konuşunuz.  

2. Kendinizden küçüklerle konuşurken sevgi dolu, büyüklerle 

konuşurken de saygılı olunuz, Allah’ın izniyle hem sevap 

kazanırsınız, hem de her ikisi nezdinde saygın olursunuz. 

3. Aranızda bağırarak konuşmak sünnete aykırıdır. 

4. Bir günlük bebek de olsa onunla iyi muamelede 

bulununuz. Hatta siz diye hitap etme alışkanlığı ediniz, 

Bu hem sizin ahlakınızı daha iyi yapar, hem de bebek 

edepli olur.  

5. Konuşurken bir yerlere dokunmak, parmaklarıyla tenini 

ovalamak, başkasının karşısında burnunu veya kulağını 

karıştırmak, tükürmek edepli ameller olmadığı gibi 

başkalarının midesinin bulanmasına sebep olur.  

6. Biri konuşurken sözünü kesmeyiniz, sabırla dinleyiniz. Zira 

söz kesip konuşmaya çalışmak sünnete uygun değildir.  
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7. Konuşurken ya da gülerken yüksek sesle kahkaha 

atmayınız, zira Peygamber Efendimiz  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  hiç 

kahkaha atmamıştır.  

8. Çok konuşmak ya da kahkaha atmak insanın kişiliğini 

bozar. 

9. Medine’nin Efendisi   ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  şunu nasihat etmiştir: 

“Dünyada az konuşmak nimettir. Bu nimete yakın 

olmaya çalışın. Çünkü Allah ona hikmet vermiştir. (Sunan 
Ibn-e-Mājaĥ, vol. 4, pp. 422, Ḥadīš 4101) 

10. Mustafa  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
 �! �� � �:�!  Şöyle buyurdu: “Az konuşan 

kurtuluşa erer.” (Sunan Tirmiżī, vol. 4, pp. 225, Ḥadīš 2509) 

Mir’atü’l-Menacih’de yazıldığına göre: Hz. İmam 

Muhammed Bin Gazali der ki: Sohbetin dört çeşidi 

vardır: 1) Zarar veren 2) Sadece faydası olan 3) Hem 

Zararlı hem yararlı olan 4) Ne zararlı ne de yararlı olan. 

Sadece anlamsız ve zararlı sohbetten kaçınılmalı, Sadece 

faydası olan sohbet elbette yapılmalı. Ancak, hem zararlı 

hem yararlı sözler içeren sohbeti yaparken dikkat etmek 

daha iyidir. Ama bu tarz sohbeti hiç yapmamak daha 

münasip olur. Dördüncü sohbet çeşidi zaman kaybından 

başka bir şey değildir. Bunları fark etmek zor olduğundan 

bu tarz bir sohbeti yapmamak daha iyidir. (Mirāt-ul-Manājīḥ, 

vol. 6, pp. 464)  
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11. Biriyle sohbet ederken belli bir amaç da olmalı ve 

daima karşıdakinin seviyesine göre konuşmalı. 

12. Küfürlü ve müstehcen sözlerden her zaman kaçınınız ve 

unutmayınız bir Müslüman’a dinen uygun olmayan 

küfürler etmek katiyen haramdır. (Fatāwā-e-Razawiyyaĥ, vol. 21, 

pp. 127) Hz. Muhammed  ��7 �8  �4
  23�����  ��	 �� ��9  ٖ�� �2 
�! �� � �:�!  buyurdu ki: 

“Ahlaksız ve müstehcen sohbet edene Cennet kapıları 

kapalıdır.” (Kitāb-us-Ṣamt, ma’ Mawsū’aĥ Al-Imām Ibn-e-Abī Al-Dunyā, 

vol. 7, pp. 204 Raqam 325) 

Güzel sohbet etme konusunda ayrıntılı bilgi edinmek ve başka 

yüzlerce sünnet uygulamalarını öğrenmek için “Mekteb’ül-

Medine” tarafından 120 sayfa olarak basılan “Sünnet ve 

Görgüler” adlı kitabı hediye olarak almaya çalışınız. Sünneti 

daha iyi kavrayabilmek için “Davet-i-İslami”nin tebliğ meclisine 

katılarak Resulüne âşık olanlarla vakit geçirmeye çalışınız. 

Sünneti öğrenmek için meclise katıl  

Rahmetine erişmek için meclise katıl 

Zorlukları aşmak için meclise katıl       

Bereketler senin olsun meclise katıl 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ+

)
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا�0  ُمَم�

ٰ
+َ 

ٰ
 َتَعا2

 
َ
ۡسَتۡغفُِر  ا�0 تُۡو بُۡو ا2ِ

َ
 ا�0 ا

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ+

)
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا�0  ُمَم�

ٰ
+َ 

ٰ
 َتَعا2
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