
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BORÇ VERME HAKKINDA 
 

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. 

Dün birisi soruyordu: “Yalan söyleyen için bir dua var mı?” Yalan söylememesi için 
dua soruyor. Dua değil de kendisi yapması lazım, kendi gayret etmesi lazım ki yalandan 
vazgeçsin. Onun söylediği mesele daha da zor. Karşı taraf ne için yalan söylemiş? Buna borç 
olarak bir altın verilmiş, adam inkâr ediyor, yalan söylüyormuş. Bu doğrudan hırsızlıktır, 
günaha sokan da bu borcu veren yani altın olarak borç veren insandır. Zaten insanlar zor 
durumdadırlar ama bazen lüzumsuz yerlere harcasınlar diye alıyorlar. Bir de borç meselesi 
için çok defa söylemişiz ki duaya bağlı değil de verenin Allah’ın emrine uyması lazım. 
Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: Bismillâhirrahmânirrahim; 
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 “iżâ tedâyentum bideynin ilâ ecelin musemmen fektubûh(u)(c) velyektub beynekum 
kâtibun bil’adl(i)” (Bakara Suresi - 282) Borç aldınız bir vakte kadar tarih var. Tarih yoksa 
da gene de aynı şekilde ama tarih koysa daha iyi olur, onu yazın diyor. Yazacaksın. “Bu 
benim akrabamdır, şuyumdur, buyumdur, kardeşimdir…” Bu, Allah’ın emridir, sen 
kardeşsin ama Allah’ın emrine itaat edeceksin. “Bunu yazacağız. Sen benden bu kadar aldın, 
ne zaman ödeyeceksin?” Şu zaman ödeyemezse o vakit ister erteler, ister hakkını ister ama 
hiçbir şey yazmayınca onu da günaha sokmuş oluyorsun. Hem hırsızlık yapmış oluyor hem 
malını gasp etmiş oluyor hem yalan söylemiş oluyor. 

Onun için, İslam’ı bilen insan en az, en minimum olan şeyleri bilmesi lazım. Bazı 
şeyler yazılacak, edilecek ki ileride problem olmasın. Yok, yazmadıysan, o vakit dua istersin, 
dua da böyle insanlara çoğu zaman geçmez. Çünkü dua hayır işlerine geçer, böyle hayırsız 
insanlara geçmez. Allah herkese akıl vermiş, fikir vermiş, Müslümanım diyen insanın “Bunu 
aldım, bunun karşılığını burada vermezsem muhakkak ahirette Allah benden alacak.” diye 
bilmesi lazım. Bu insan bu hakkı benden muhakkak alacak diye düşünmesi lazım. Ahirette 
altın, dolar, euro hiçbir şey geçmez. İyi amelin varsa onunla karşılığını ödeyeceksin.  

O adam sana hakkını helal etsin ki hakkını helal etmezse cehenneme gideceksin. 
İyiliğin yoksa adamın günahını üstüne alacaksın. Zaten böyle milletin hakkını yiyen insanda 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
iyiliğin, sevabın çok olacağı tahmin edilmez. Allah muhafaza etsin, birbirimizi uyarmak 
lazım, birbirimize yolu, hayır yolunu göstermek lazım, yanlışlığa fırsat vermemek lazım ki 
ahirette bunun hesabı verilmesin. Hesabı dünyada vereceğiz, ahirete temiz gidelim inşallah. 
Kimseye hak hukuk olmadan gitmek için Allah muhafaza etsin, Allah nefsimizin şerrinden 
muhafaza etsin, imanımıza kuvvet versin. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 09 Ocak 2021/25 Cemaziyülevvel 1442 Tarihli Sohbeti 
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