
KUL HAKKI VE HAKKA RİAYET ETMEK* 

“Hak” kelimesi Kur’an’da ve hadiste “korunmas�, gözetilme-
si veya sahibine kar � yerine getirilmesi gereken maddî veya 
manevî görev, sorumluluk, borç” demektir.  

Dinimiz hak kavram�na büyük bir önem atfeder. Bir hadis-i 
erifte Hz. Peygamber (s.a.s.) öyle buyuruyor: 

“K�yamet gününde (üzerinize geçirdi iniz) haklar� sahiplerine 
ödeyeceksiniz. Öyle ki, boynuzsuz koyunun hakk� boynuzlu 
koyuna ödettirilecektir.”1

Bir ba ka hadiste ise Allah Resûlü, 

“Her hak sahibene hakk�n ver”2 buyuruyor.  

slâm ahlâkç�lar�, hak konusunu ele al�rken Allah’�n s�fatla-
r�ndan birinin de “Hakk” (Gerçekten var olan, varl� �nda üphe
bulunmayan; varl� �, ilah ve Rab olu u gerçek olan...) oldu una 
dikkat çekerler.  

Mehmed Âkif öyle der: 

Hâlik�n nâmütenâhî ad� var, en ba � Hakk,
Ne büyük ey kul için hakk� tutup kald�rmak.3

                                                          
*  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin KAYAPINAR taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
1  Müslim, “Birr ve’s-S�la”, Bab 15.
2 bnü Hibban, Sahih, II, 23.
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slâm bilginleri konunun iyi kavran�p gere inin yerine getiri-
lebilmesi için haklar� belli ba l�klar alt�nda grupland�rm� lar,
bunlardan her biri hakk�nda gerekli aç�klamalar yapm� lard�r. 
Buna göre haklar ana hatlar� ile, 

a. Allah haklar� (Hukukullah) 

b. Kul haklar� (Hukuku’l-�bad) olmak üzere ikiye ayr�l�r.

Allah Hakları 
Allah’�n kullar üzerindeki haklar� O’un emir ve yasaklar�n�n

yerine getirilmesidir. Mümin, ilâhî emirlerin her birini yerine 
getirerek bu haklardan/bu konulardaki sorumluluklardan kur-
tulmu  olur.

Kul Hakları 
“Kul haklar�” denince her insan�n sahip oldu u ya ama hak-

k�, mal, �rz ve namus dokunulmazl� � gibi temel insan haklar�
akla gelir. Bu noktada mümin-kâfir, yabanc�-tan�d�k ayr�m� söz 
konusu de ildir.

Kur’ân-� Kerim’de birçok âyette kul haklar�na sayg� gösteril-
mesi istenmi , bu haklara sald�r� mahiyetindeki tutum ve davra-
n� lar yasaklanm� t�r. nsan onurunu zedeleyen g�ybet -ki Allah 
onu ölü eti yemeye benzetiyor-,4 emanete h�yanet, s�rr� if a
etmek, su-i zanda bulunmak, insanlar� küçümsemek, 
horgörmek, alaya almak, söz ta �yarak insanlar�n aras�n� açmak, 
k�skançl�kla ba kalar�n�n kazanç ve ikballerine engel olmak ve 
benzeri kötü davran� lar�n hepsi kul haklar� kapsam�nda yer al�r. 
slâm âlimlerinin çe itli âyet ve hadislere dayanarak tespit ettik-

leri büyük günahlar�n (kebâir) ço u kul haklar�yla ilgilidir. 

                                                                                                                 
3  M. Akif Ersoy, Safahat, TDV Yay�nlar�, Ankara 2009, s. 379.  
4   Hucurât, 49/12.  
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Özellikle hac ibadeti için dar bir co rafi mekânda milyonlar-
ca insan�n bir arada bulunmak zorunda oldu u dikkate al�n�rsa,
kul hakk� konusundaki hassasiyetin ne kadar önemli oldu u
anla �l�r. Ki inin onuruna ve haysiyetine zarar verecek her türlü 
sözlü ve fiilî davran� tan uzak durmak müminin manevî hayat�
aç�s�ndan büyük önem arz ediyor. Bu noktada kar �s�ndakini 
azarlamak, ona hakaret etmek, ona kar � iddet kullanmak gibi 
davran� lardan sak�nmak gerekiyor. Rabbimiz hac ibadetini 
emretti i âyette öyle buyurur: 

“Hac (aylar�) bilinen aylard�r. Kim o aylarda hacca ba larsa 
art�k ona hacda (ihraml� iken) cinsel ili ki, günaha sapmak, kavga 
etmek yoktur. Siz ne hay�r yaparsan�z Allah onu bilir. (Âhiret 
için) az�k toplay�n üphesiz az� �n en hay�rl�s� takvad�r...”5

Âyetteki “günaha sapmak” diye çevrilen “füsûk” kelimesinin 
“Harem’de i lenen her türlü isyan, küfretmek, ihraml� iken av-
lanmak” gibi özel manalar� ifade etti i tefsirlerde beyan edil-
mektedir.6

Her ne kadar okudu umuz âyette yasaklar ihraml�ya yönelik 
gibi görünse de insanlarla kavga etmek, insanlara sövmek, kötü 
söz söylemek her zaman yasakt�r. nsan� rencide eden söz ve 
davran� lar kalp k�rmakt�r. Ahlâkî hayat�m�zda kalp k�rmak Kâbe 
y�kmak gibi telakki edilir. Ünlü bilgin Molla Câmî (v. 898/1492) 
öyle der: 

                                                          
5  Bakara, 2/197.
6 bn Kesir, Tefsir, I, 540. 
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Kâbe bünyad-� Halil-i Âzerest 
Dîl nazargâh-� Celil-i ekberest.

Yani “Kâbe Âzer o lu brâhim’in yapt� � bir binad�r. Oysa 
gönül yüce Allah’�n nazargâh�d�r; O’nun bakt� �, de er verdi i
yerdir.” Yani müslüman Kâbe’ye sayg� gösterdi i gibi, 
müslümana da sayg� gösterir. Kâbe’nin y�k�lmas�na raz� olmad�-
� gibi, müslüman�n gönlünü de k�rmaz.

Bu genel bak� �n yan�nda slâm, gündelik hayatta çe itli an-
lardaki ili kilerde dikkatli davran�lmas�, ki ilerin kar �l�kl� olarak 
haklara riayet etmesi gerekti ine özel bir vurgu yap�l�r.  

Meselâ, aile hayat�nda e lerin birbirleri üzerindeki haklar�,
çocuklar�n anne baba ve anne baban�n çocuklar üzerindeki 
haklar�, i veren ve i çinin birbirleri üzerindeki haklar� belli ba l�
kul hakk� alanlar�n� olu turur.  

Komşu Hakları 
Toplumun her kesimini kapsamas� aç�s�ndan kom ular�n

birbirleri üzerindeki haklar� üzerinde s�kl�kla durulan konular 
aras�nda yer al�r.

Kom uluk ili kileri kul haklar� ihlâllerinin s�kl�kla ya and� �
önemli bir aland�r.

Kom u hakk�, dinimizin en çok üzerinde durdu u haklar-
dand�r. Peygamber Efendimiz bir hadisinde öyle buyurur.  

“Cebrail (a.s.) bana kom uyu o kadar çok tavsiye etti ki, onu 
mirasç� k�laca �n� zannettim.”7

                                                          
7  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 458; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VI, 276. 
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Kom uluk ili kileri sosyal bir alan� ifade eder. Bir bak�ma
toplum hayat�n�n düzen ve huzurunun ba lang�ç noktas�d�r. Bu 
konuda yap�lacak hak ihlâlleri sudaki iç içe daireler gibi yayg�n-
la �r, zamanla çevreyi ve toplumu da etkisi alt�na al�r. Bu konu 
öylesine önemlidir ki, Hz. Peygamber kom usuna zarar veren 
kimsenin geçek imana sahip bulunamayaca � uyar�s�nda bu-
lunmu tur. Bir gün Resulullah, 

“Vallahi iman etmi  olmaz, vallahi iman etmi  olmaz, vallahi 
iman etmi  olmaz.” buyurmu tu. Kendisine,

“Kimdir iman etmi  olmayan ya Resûlellah” diye soruldu-
unda,

“Kom usu bela ve eziyetinden emniyette olmayan ki i” ce-
vab�n� vermi tir.8

Bu konuda bir ba ka hadis ise öyledir:

“Kom usu belas�ndan emin olmayan cennete giremez.”9

Allah r�zas� için hac� olmak üzere bu kutsal topraklarda bulu-
nan bizler, ba kalar�yla ayn� oday�, ayn� mutfa �, ayn� banyoyu, 
ayn� asansörü payla makta, yan yana bulunmaktay�z. Günü-
müzün ço unu ayn� mekânlarda birlikte geçiriyoruz. K�sa süre 
devam edecek bir tür kom uluk ili kisi içinde bulunuyoruz. Bu 

                                                          
8  Buhârî, “Edeb”, 39; Müslim, “Îmân”, 73.  
9  Müslim, “Îmân”, 21.  
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münasebetle, yan�m�zdaki insanlar� rahats�z edici durumlardan 
uzak dural�m. Oturu umuzda, konu mam�zda, giyini imizde, hal 
ve tav�rlar�m�zda çok dikkatli olal�m. Yan�m�zdaki arkada �m�z�n
bizden rahats�z olabilece ini akl�m�zdan ç�karmayal�m. Ortak 
kullan�m alanlar�na bizim kadar ba kalar�n�n da ihtiyac� oldu-
unu hat�rda tutup gerekirse müslüman karde imizi kendimize 

tercih edelim. Meselâ, asansöre veya otobüse binerken iti ip
kak� mak, kavga etmek, k�r�c� söz söylemek gibi tutumlara asla 
tevessül etmeyelim. Bütün ili kilerimizde kad�n-erkek mahremi-
yetine dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada hassas davranma-
mak hem kul hem de Allah hakk� ihlâline sebep olur.  

Resulullah buyuruyor ki: 

--
“Sizden biriniz kendisi için istedi ini (Müslüman) karde i için 

-bir rivayette kom usu için- istemedikçe (gerçek anlamda) iman 
etmi  olmaz.”10

Peygamber terbiyesinde yeti en sahabiler kul haklar�na son 
derece dikkat ederlerdi. Ba kas�n�n hakk�n� üzerine geçirmek 
öyle dursun, mümin karde lerini kendilerine tercih ederlerdi. 

Burada, Huzeyfetü’l-Adevî’nin, Yermük sava �ndaki bir hat�ra-
s�na de inmek istiyorum: 

Sava ta ortal� �n biraz sakinle ti i s�rada Huzeyfetü’l-Adevî 
elinde su k�rbas�, susayanlara su vermek üzere yaral�lar aras�n-
da dola makta iken amcas�n�n o luna rastlar. Tam ona su vere-
ce i s�rada yak�ndan birisi iniltili bir sesle su istemektedir. Bu 
ah�s Hi am b. Âs’t�r. Amcas�n�n o lu, gözüyle i aret ederek 

suyu ona götürmesini ister. Tam suyu ona verece i s�rada daha 
derinden ba ka bir inilti duyulur. Bu sefer Hi am gözüyle suyu 
ona götürmesini i aret eder. Huzeyfe o sesin sahibini aramaya 
                                                          
10 bn Mâce, “Îmân”, 9.  
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gider. Fakat buldu unda o zat ehit olmu tur. “Bari Hi am’a
yeti tireyim” der; ama döndü ünde onun da vefat etti ini gö-
rür. Amcas�n�n o luna ko ar, heyhat ki, o da Rabbine kavu -
mu tur.11

Hz. Peygamber’in Kul Hakları Konusunda  
Müslümanları Bilgilendirmesi 
Hz. Peygamber bir konuda ashab�n� bilgilendirece i zaman 

çok kere konuyu kolayca bellenebilecek bir ekilde maddelerle 
özetlerdi. te müminlerin birbirlerine kar � görevlerini hat�rlatt� �
u hadiste de böyle bir yol takip edilmi tir:

“ u be ey, bir müslüman�n di er müslümanlar üzerindeki 
hakk�d�r: Selâm�na kar �l�k vermek, hap �rana (elhamdülillah 
dedi inde) yerhamükellah demek, davetine gitmek, hastay�
ziyaret etmek, cenazede haz�r olmak…”12

üphesiz bu haklar say�lanlardan ibaret de ildir. Daha bir-
çok hak ve görev vard�r. Burada zikredilenler daha çok önem 
arz ettikleri için öne ç�kar�lm� t�r.

Bir ba ka rivayette ise “ö üt isteyene ö üt vermek” de bu 
görevler aras�ndan say�lm� t�r.13 Unutulmamal� ki, görevlerin 
ihmali ki iyi hak ihlâlleri ile ka � kar �ya b�rak�r.

Zekât�n verilmemesi de büyük kul hakk� ihlâllerinden birini 
olu turur. Allah Teâlâ buyuruyor ki: 

                                                          
11  Kurtubî, el-Câmi’, XVIII, 28; M. Akif Ersoy, Safahat, s. 441. 
12  Müslim, “Selâm”, 3; bn Mâce, “Cenâiz”, 1; Ahmed, II, 322.  
13  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 372; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, V, 347.  
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“Onlar�n mallar�nda mahrumun ve isteyenin hakk� vard�r. 14

Ba ka bir âyette de, 

“Her biri meyve verdi i zaman meyvesinden yeyin. Dev iri-
lip topland� � gün de hakk�n� (zekât ve sadakas�n�) verin…”15

buyuruluyor.

Kul Hakkından Korunmak 
Kul hakk� almaktan korunmak için insana sayg�, bencillikten 

uzak kalma; kendini ba kas�n�n yerine, ba kas�n� kendi yerine 
koyma gibi insanî duygulara sahip olman�n yan� s�ra üzerinde 
kul hakk� olarak ölmenin ne büyük bir günah oldu unu dü-
ünmek gerekir. Hz. Peygamber’in u hadislerini hat�rdan ç�-

karmamak icap eder.

Hz. Peygamber sahabilere “Müflis kimdir?” diye sordu. 
Sahabiler, “Müflis, bize göre paras� ve mal� olmayand�r” ceva-
b�n� verdiler. Bunun üzerine Resulullah öyle buyurdu: 

“ üphesiz ümmetimden (as�l) müflis; k�yamet günü namaz, 
oruç ve zekât getiren; ama bununla birlikte birisini azarlam� ,
birisine iftira etmi , ba ka birisinin mal�n� (haks�z yere) yemi ,
                                                          
14  Zâriyat, 51/19.  
15  En'âm, 6/141.  
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ötekinin kan�n� dökmü , bir ba kas�n� dövmü (olarak gelir). Bu 
hak sahiplerine s�rayla onun iyi amellerinden verilir. Borçlar�
ödenmeden amelleri biterse, hak sahiplerinin günahlar� hak 
yiyene yüklenir sonra da cehenneme at�l�r.”16

Kul Hakkından Kurtulmak 
Temel ilke kul hakk� ihlâli yapmamakt�r. Ancak yap�lm� sa bu 

yükten kurtulmaya çal� mak da müminin görevleri aras�ndad�r.  

Bir hadis-i erifte Allah’�n huzurunda hesab� sorulacak olan 
günahlar; affedilebilecek olanlar, affedilemeyecek olanlar ve 
affedilmesi arta ba l� olanlar eklinde üçe ayr�lm� t�r. Birincisi-
nin kulun Allah’a kar � i lemi  oldu u günahlar, ikincisinin in-
kârc�l�k, üçüncüsünün de kul haklar�ndan do an günahlar oldu-
u bildirilmi tir.17

Allah (c.c.) kendisine kar � i lenen günahlardan tevbe eden-
lerin günahlar�n� ba � layacakt�r. Kötü söz söylemeden, günah 
i lemeden hacceden ki inin anas�ndan do du u günkü gibi 
günahs�z olaca �n� Resulullah haber vermi tir.18 Ancak kul hakk�
bu hükümden istisna edilmi tir.

Asl�nda kul hakk� türünden olan günahlar sadece kula hak-
s�zl�k de il, ayn� zamanda Allah’�n ermine isyan etmektir. Yani 
bu günahlarda kulun hakk� oldu u gibi Allah’�n hakk� da vard�r. 
Ama Allah bu gruptaki günahlar� ancak kulun hakk� verildikten 
veya kul ile helâlle ildikten sonra affedebilecektir.  

Hz. Peygamber Bedir Sava �’nda elinde bir okla askerin saf-
f�n� düzeltmektedir. Bu s�rada Sevad b. Gaziyye ad�ndaki bir 
sahabinin karn�na okla dokunarak hizaya gelmesini ister. 
Sevad; “Ya Resûlellah! Can�m� ac�tt�n. üphesiz Allah seni hak 
ile göndermi tir. K�sas uygulamama izin ver” der. Hz. Peygam-

                                                          
16  Müslim, “Birr”, 60; Tirmîzî, “K�yame”, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 303.
17 TDV slâm Ansiklopedisi (D A), “Hak” maddesi.  
18  Buhârî, “Hac”, 4; Müslim, “Müsafirûn”, 294; Tirmîzî, “Hac”, 41; Nesaî, “Mesacid”, 6. 
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ber karn�n� açarak k�sas uygulamas�n� söyler. Sevad hemen onu 
kucaklar ve öper. Hz. Peygamber niçin böyle yapt� �n� sordu-
unda; “Ya Resulellah! Görüyorsun, öldürülmekten emin de i-

lim. Seninle son temas�m cildimi cildine de dirmek olsun iste-
dim” der. Peygamberimiz de ona hay�r dile inde bulunur.19

Hz. Peygamber’in kul hakk� ihlâli ile ilâhî huzura varmamak 
için nas�l hassas davrand� �na dikkat etmek gerekiyor.  

Hak sahibi ölmü se ve hakk� mali haklardansa borçlu, hak 
sahibinin mirasç�lar�na borcunu ödeyerek onlarla helâlle meli,
mirasç�lar� yoksa o borcu, alacakl� ad�na yoksullara sadaka ola-
rak vermelidir. Ayr�ca tevbe isti far etmelidir. E er hak bedene, 
namusa, haysiyete yönelik bir haksa ve hakk� yenilen kimse 
ölmü se hak yiyen kimse tevbe isti far etmeli, Allah’tan af dile-
melidir.

                                                          
19  Taberî, s. 446-447’den naklen brahim Sar�çam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj�, s. 275.  


