
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZARARA ZARARLA KARŞILIK VERMEK 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: 

 رارـض الو ررـض ال
 

 “Lâ darara velâ dırâr” “İslam’da zarar vermek yoktur.” Herhangi bir insanın malına 
yahut başka bir şeyine zarar vermek olmaz. Her şeyin usulü var, kaidesi var. Birisi senin bir 
şeyine zarar verdi mi onun mahkemesi var, ona başvuracaksın ki hakkını alasın. 

Tabi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında da halifelerin zamanında da İslam’ın 
hükmettiği zamanlarda adalet vardı, insanlar hakkını alabiliyorlardı. Şimdi mahkemeye 
gitsen senelerce sürecek. Hakkımı kendim alayım dersen, insan kendim hakkımı alayım diyor 
ama o da olmuyor. Yani senin hakkın başkasının malına zarar vermekle alınmıyor. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, İslam’ın kuralıdır, herkes kendi kendine hakkını talep eder 
ama almasa zorla da olmaz. Ne yapacağız? Allah’a havale edeceksin, Allah’a yalvaracaksın 
ki O senin hakkını alır. Burada olmazsa, ahirette o hak sana muhakkak gelecek. Ama sen 
kalkıp da zarar verirsen o vakit Allah senden de hakkını alır.  

Kendi koydukları kaideler var, kendi kafalarına göre yapacakları şeyler olunca başta 
kendilerine zarar veriyorlar. Başkasına zarar vereyim derken kendisi zarar görüyor. Bir de 
hiç yokken insanlara zarar veren insanlar var. Onlar zaten muhakkak ne dünyada hayır eder 
ne ahirette hayır eder. İnsan yaparsa kendisine yapar. Yani başkasına zarar vereceğim diyor 
ama en büyük zararı kendisine yapmış oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz (s.a.v.); 
“Zarar yapmayın, eziyet vermeyin, kırmayın, yıkmayın, başkasının hakkına girmeyin” diyor.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), rahmetenlilalemin olarak gönderilmiş, merhamet, 
rahmet için gönderilmiş. Bu, iki kelimelik bir hadistir ama bütün insanlığa yeter. İnsanlık, 
işte görüyoruz, kâfirler bütün dünyaya zarar veriyor, bütün dünyaya eziyet ediyor, bütün 
dünyayı mahvediyor ve bir şey yapıyoruz zannediyorlar. En sonunda da ellerinde hiçbir şey 
kalmıyor. Yüzlerce sene milleti, bütün dünyayı soydular soğana çevirdiler, gene de bir şey 
olmadı, Allah’ın emriyle krizden krize giriyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Eski zaman 



 
 

 

 

 

 

gibi, gene dünyayı soyalım diyorlar, yine soyuyorlar ama bir faydası yok, zarar veriyorlar, 
zarardan başka şeyleri yok. Zarar veren zarar görür.  

Allah muhafaza etsin, kimsenin hakkına girmeyelim inşallah, kimseye zarar 
vermeyelim inşallah. Allah nefsimizin şerrinden muhafaza etsin, şeytanın şerrinden 
muhafaza etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 21 Ekim 2020/04 Rebiülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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