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İnsanlara Değer Verirdi Güvenilir Bir İnsandı Bilgiye Önem Verirdi 

Danışarak İş Yapardı 
Merhametli, Hoşgörülü 

ve Affediciydi 
Çalışmayı Sever ve 

Zamanı İyi Değerlendirirdi 

Sabırlı ve Cesaretliydi Hakkı Gözetirdi 
Doğayı ve Hayvanları 

Severdi 
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Hz. Muhammed (sav), Hakkı Gözetirdi

 “Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı 

duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, takvaya yakışan budur. 

Allah’tan korkun, kuşkusuz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide, 8)

 “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”

 “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.”

 “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın 

aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin 

olsunlar fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten 

sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız 

(biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisâ, 135)

 “Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar insanların en 

hayırlılarıdır. İçinde, zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.”

 “Suçu işleyen kızım Fatıma da olsa onu cezalandırırdım.” 

dinkulturuahlakbilgisi.com



Hz. Muhammed (sav), Hakkı Gözetirdi

 Hz. Muhammed, gençliğinde Mekke’ye dışarıdan gelenlerin mal ve canlarını 

korumak amacıyla kurulan Erdemliler Birliği’ne (Hılfu’l-fudul) katılmış ve 

burada  haksızlıklara karşı mücadele etmiştir. 

 Peygamberimiz, hakkı gözetme konusunda da Kur’an’da takdim edildiği gibi 

bizler için «en güzel örnektir». Bir konuda hüküm verirken insanlar arasında 

zengin-fakir, kuvvetli-zayıf, ırk, soy, cinsiyet ayrımı yapmamıştır. O, hayatı 

boyunca adaletten, dürüstlükten hiç ayrılmamıştır.

 Kişinin Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirmemesine «Allah hakkı» 

denir. Kişi tövbe ederse Allah bu hakkı affedebilir. Başkalarına karşı hak 

ihlallerinde bulunmaya ise «kul hakkı» denir. Kul hakkı, bizzat o kişilerin 

haklarını helal etmesi ile telafi edilebilir. 
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 Hakkı gözetmek, adil olmak, her hak sahibine hakkını vermek demektir. İslâm, 

insanları hukuk önünde bir tarağın dişleri gibi eşit kabul etmiştir. Şahısların 

sosyal durumuna, soyuna, ırkına göre imtiyazlı (ayrıcalıklı) muamele 

yapılmasına müsaade etmemiştir.

 Peygamberlik öncesinde, “Hacerü’l Esved’in” Kabe’deki yerine konmasında 

çıkan anlaşmazlıkta, Hz. Muhammed’in hakemliğine sevinmişlerdi çünkü 

biliyorlardı ki O, hakkı gözeten, güvenilir bir kişiliğe sahipti.



Hz. Muhammed (sav), Hakkı Gözetirdi

 Hz. Muhammed, vefatına yakın, Müslümanların önünde, “Ey Müslümanlar, 

şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. 

Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.” diyerek üzerinde hiç 

kimsenin hakkının kalmasını istememiştir.

 Hz. Muhammed, İbadetlerini yapan ancak kul hakkına uymayan kimseleri 

«müflis» (iflas etmiş) kişi olarak haber vermektedir. Çünkü böyle kimselerin 

ibadetten elde ettikleri sevaplarının, hakkını yediği kimselere dağıtılacağını  

elinde bir şeyin kalmayacağını ve gerçek iflasın da bu olduğunu söylemiştir.

 Peygamberimiz, çalışan kimselerin haklarının zamanında verilmesini istemiş 

ve bu konuda «İşçinin ücretini, alın teri kurumadan ödeyin» buyurmuştur.

 İslâm’da «helallik almak» «helalleşmek» önemlidir. Kişi mezara konacağında 

bile yakınlarında son bir vazife olarak haklarını ona helal etmeleri istenir.

 Bir kadın hırsızlıktan suçlu bulunmuştu. Kureyşliler bu kadının ceza görmesini 

istememişler ve Usame bin Zeyd’i, Hz. Peygamber’e aracılık yapması için 

göndermişlerdi. Peygamberimiz öfkelendi ve öncekilerin suçluyu ceza verirken 

güçlü-zayıf ayrımı yapmaları sebebiyle helak olduklarını söyledikten sonra, 

“Suçu işleyen kızım Fatıma da olsa onu cezalandırırdım.” dedi.

Rabbim, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna saygı gösterdiği, 

sevgi ve huzur dolu bir dünyada yaşamayı nasip etsin... Amin.



Hz. Muhammed (sav), Hakkı Gözetirdi
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 "Allah, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, adaletle 

hükmetmenizi emreder" "Onlar Sana gelirlerse aralarında adaletle hükmet» 

ayetlerinde istenildiği gibi Hz. Muhammed (sav) hayatı boyunca herkese adil 

davranmış, herkesin hakkını gözetmiştir.

 Bir gün torunları Hasan ve Hüseyin Peygamberimiz’den su istediler. Önce 

Hasan'a sonra da Hüseyin'e su verince kızı Hz. Fatıma, "Babacığım suyu 

neden önce Hasan'a verdin. Hasan'ı daha mı çok seviyorsun” diye sorunca 

Peygamberimiz: “Hayır, ilk önce suyu Hasan istedi" cevabını verdi.

 «Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar, 

insanların en hayırlılarıdır. İçinde, zayıf kimsenin incitilmeden hakkını 

alamadığı bir toplum yükselemez.” buyurarak haklıdan yana olunması 

gerektiğine vurgu yapmıştır.

 Hz. Muhammed (sav) anne babanın çocuklarına eşit muamele yapmasının 

onların görevi ve çocuğun da doğal hakkı olduğunu bildirmiş ve «Çocukların 

senin üzerindeki haklarından birisi de onlara eşit davranmandır.» 

buyurmuştur.

Haklıysan 
korkma. HAK 

seni korur. 
Hz. Ali (ra)
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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