
                                                      
ALLAH HAKKI 

Risale-i Nur  
   
  

  Aşağıdaki hadislerin rivayetlerinde de bu konu açıkça ifade edilmiştir: Buharî ve 
Müslim’de verilen bilgiye göre,  Hz. Peygamber (a.s.m), Muaz b. Cebel’e hitaben; 
“Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin?” diye sordu. 
Muaz: “Allah ve Resulü bilir.” dedi. Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle devam etti: “Allah’ın 
kulları üzerindeki hakkı, ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. 
Peki, bu görevlerini yerine getiren kulların Allah’ın üzerindeki haklarının ne olduğunu 
bilir misin?” Muaz: “Allah ve Resulü bilir.” dedi. Hz. Peygamber (a.s.m): “Onların 
Allah üzerindeki hakları, Allah’ın onlara azap etmemesidir.” diye buyurdu.(Buharî, 
Tevhid, 1; Müslim, İman,48). 
Kulların Allah üzerindeki haklarının olduğu Kur’an ve sünnetle sabittir. Aşağıda 
mealini verdiğimiz ayette bu hakka vurgu yapılmaktadır. 
“Resulüm! Biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O peygamberler 
ümmetlerine parlak deliller getirdiler, ama çoğu iman etmedi. Biz de o suçlulardan 
intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek/onları desteklemek bizim üzerimizdeki 
bir haktı/bize düşen bir borç idi.”(Rum, 30/47) 
  
                                                               HATIME 
 Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir. 

 َوَما اْلَحيٰوةُ الدُّنْيَۤا ِاالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر     1 
EY GAFLETE DALIP ve bu hayatı tatlı görüp ve âhireti unutup, dünyaya talip 
bedbaht nefsim! Bilir misin, neye benzersin? Devekuşuna! Avcıyı görür, uçamıyor; 
başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda; avcı görür. Yalnız o, 
gözünü kum içinde kapamış, görmez. 
Ey nefis! Şu temsile bak, gör, nasıl dünyaya hasr-ı nazar, aziz bir lezzeti elîm bir eleme 
kalb eder. Meselâ, şu karyede, yani Barla'da, iki adam bulunur. Birisinin yüzde doksan 
dokuz ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız birtek burada kalmış. O 
dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı düşünür, ahbaba 
kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse, "Oraya git"; sevinip gülerek gider. İkinci adam 
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ise, yüzde doksan dokuz dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı 
ne görür, ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare 
adam ise, bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. 
Onunla o elîm âlâm-ı firakı kapamak ister. 
Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan 
bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. 
Merdâne kabre bak, dinle, ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak, ne 
ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. 
Ey nefsim! Deme, "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata 
perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur." Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekàya kalb 
olup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer 
yolculuğu kesilmiyor, sür'at peydâ ediyor. 
Hem deme, "Ben de herkes gibiyim." Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar 
arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür 
tarafında pek esassızdır. 
Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle 
baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz 
kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye, tesadüf  oyuncağı değiller. 
Meselâ, zemine nebatat ve hayvanat envâından giydirilen, birbiri üstünde, birbiri 
içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, 
hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler içinde 
kemâl-i intizamla meczup mevlevî gibi devredip döndürmesini bildiğin halde, nasıl 
oluyor ki, küre-i arzın, benî  demden, bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir kısım 
etvâr-ı gafletin sıklet-i mâneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi HAŞİYE-1 
mevtâlûd hadisat-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfî 
zannederek, bütün musibetzedelerin elîm zayiatını bedelsiz, hebâen mensur gösterip 
müthiş bir ye'se atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle 
hadiseler, bir Hakîm-i Rahîmin emriyle, ehl-i imanın fâni malını sadaka hükmüne 
çevirip ibkà etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara kefarettir. 
Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin, yüzünün ziyneti olan âsâr-ı beşeriyeyi 
şirk-âlûd, şükürsüz görüp çirkin bulur. Hâlıkın emriyle, büyük bir zelzele ile bütün 
yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehl-i şirki Cehenneme döker; ehl-i şükre 
"Haydi, Cennete buyurun" der. 
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 PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİZİM ÜZERİMİZDEKİ 
HAKLARI  

Allah hakkından sonra Peygamber Efendimizin (asm) insanlık üzerindeki hakları gelir. 
Onun insanlık ve ümmeti üzerindeki haklarına uyulması gerekir. 
Peygamberimiz (asm)'ın haklarını şöyle özetlemek mümkündür: 

- Ona (asm) iman edilmesi 
- Onun (asm) sevilmesi 
- Ona (asm) her konuda itaat edilmesi ve emrinin tutulması 
- Ona (asm) uyulması 
- Onun (asm) örnek alınması 
- Ona (asm) saygı gösterilmesi 
- Onun (asm) Ehl-i Beyt’inin ( ilesinin) ve Sahabîlerinin sevilmesi 
- Ona (asm) salât  ve selam getirilmesi. 

          ANNE BABA HAKKI  
“Birisi: “Ya Resülullah! Anne-babanın evladı üzerinde ne hakkı vardır?” diye sorunca 
Resul-i Ekrem (asm): 
“Onlar senin ya cennetin, ya cehennemindir. (Onlara iyilik yaparsan cennete, kötülük 
yaparsan cehenneme gidersin.) buyurdu.” (İbn-i Mâce) 
“Bu ümmetlerin üzerinde, yaratanın hakkı ile peygamberlerin hakları vardır. Ana 
hakkı benim hakkıma, baba hakkı ise peygamberlerin hakkına benzer.” (Ahmediyye 
Şerhi) 

Onlara hürmet ve itaat etmektir, kendilerinin hayatlarına vesile olan, kendilerini 
senelerce bir muhabbet ve şefkatle kucaklarında beslemiş bulunan babalarına 
analarına karşı “of ” demeleri bile caiz değildir. Babasına, anasına bakmayan, onların 
meşru’ emirlerini dinlemeyen, onların ihtiyaçlı zamanlarında yardımlarına koşmayan 
bir çocuk hayırlı evlat olmak şerefinden mahrum kalır, toplumun fertleri arasında 
kıymetli bir uzuv sayılamaz, Hak Teâlâ’nın (cc) azabına müstahak olur. Babalar 
hürmet analar da yardım bakımından önceliklidir. Bununla beraber ananın hakkı, 
babaya göre iki kattır. (Büyük İslam ilmihali) 
Ana babaya itaatin zıddı onlara fenalık yapmaktır ki, bu haramdır ve büyük 
günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. 
İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir ve içirirler. Bir mükâfat ve karşılık 
beklemeksizin bin bir çeşit selamete çıkarmak için didinirler. Her türlü fedakârlığa 
katlanırlar. Bu hal karşısında evlat eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten 
gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah’ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz. 
Ana-babanın on hakkı 
1-Yemeğe ihtiyaç duydukları zaman, onları yedirip doyurulması 
2-Giyime ihtiyaç duydukları zaman onların giydirilmesi 
3-Onlardan biri, ya da ikisi bir hizmet istedikleri zaman, hizmet edilmesi 
4-Çağırdıkları zaman, çağrılarına koşmak suretiyle hazır olunması, 
5-Bir emir verdikleri zaman, o emre itaat edilmesi ( gıybet ve mâsiyyet emri müstesna) 
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6-Onlara yumuşak konuşarak onlara, kaba kelam sarf  edilmemesi 
7- Onları isimleri ile çağrılmaması 
8-Yolda onların ardınca gidilmesi 
9-Kendisi için sevmediğini onlar için de sevmemeli, kendisi için sevdiğini onlar için de 
sevmesi ve istemesi 
10-Kendisi için bağış talebinde bulunduğu gibi, onlar için de Allah’dan bağışlanmak 
talebinde bulunmalıdır. (Tembihül Gafilin) 

                   

MÜSLÜMANLARIN BIRBIRI UZERINDEKI 
HAKLARI 

 Hz. Ali (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkı vardır. 
Karşılaştığında selam verir, 
davetine icabet eder, 
aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükallah der, 
hastalandığında ziyaretini yapar, 
öldüğünde cenazesinin ardından yürür, 
kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever.” (Dârimî, İstizan: 5; İbn Mâce, Cenaiz: 
43) 
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