
 
 

 
 
 
 
 
 
 

HAK HUKUK 
 

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. 

Bismillâhirrahmânirrahim  

ال اًمْوَي اوُقَّتاَو
َ

ن ي2زْجَت 
َ

ن ْنَع ٌسْف
َ

الَو ا<=ْيَش :سْف
َ

ةَعاَفَش اَهْنِم ُلَ@ْقُ? 
ٌ

    
الَو
َ

ذَخْؤُي 
ُ

الَو ٌلْدَع اَهْنِم 
َ

 َنوMَُْنُي ْمُه 
 

“Vettekû yevmen lâ teczî nefsun ‘an nefsin şey-en velâ yukbelu minhâ şefâ’atun velâ 
yu/ḣażu minhâ ‘adlun velâ hum yunsarûn.” diyor Allah Azze ve Celle Kur’an-ı 
Azimüşşan’da. (Bakara – 48) “Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat 
kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden 
korunun.” O günden sakının diyor. Hangi gün? Kıyamet günü. O gün hiçbir kimse ötekisine 
yardımcı olamaz, şefaatçi olamaz. Ondan sonra ancak müstahak olanlar, hak olanlar, insanın 
hakkı olan şeylerden şefaat var. Şefaat var da insanın hakkı için yahut hak olan birinin hakkı 
olunca, dünyada o hakkı temizlemesi lazım, hakkını vermesi lazım.  

İnsanın hakkını verecek çünkü ahirette hiçbir para geçmiyor. Orada geçen senin salih 
amelin. Salih amelin varsa, o vakit ancak onun karşılığında hak gidiyor. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) şefaat eder ama zulmedip de başkasının hakkını gasp edene karışmaz. 
Ancak hak sahibi şey yapar. Onun bağışlaması lazım, affetmesi lazım. Orada da onun 
karşılığında bir şey isterler. Onun için, dünyadayken dikkat etmek lazım, kimsenin hakkına 
girmemek lazım, kimsenin hakkını yememek, kimseye zulmetmemek lazım. Bu dünyadaki 
insanlar ne kadar hak yeseler, ne kadar şey yapsalar, kendilerini o kadar akıllı zanneder, 
kendilerine fayda olacağını zannederler. Hâlbuki kendilerine ne kadar zarar verdiklerinden 
haberleri yok çünkü onlarda iman yok. Onların ahirete, kıyamet gününe imanları yok. 
İmanları olmayınca her türlü haksızlığı, kötülüğü yapabiliyorlar.  

Allah’tan korkan insan bunu yapmaz, ahiret gününden, kıyametten korkan insan 
yapmaz. Din, insanları korumak içindir. Neden korumak için? Cehennem ateşinden 
korumak için. Ondan daha kötü bir şey olamaz. Bazı insanlar ilelebet cehennemde kalır, 
bazıları hak ödeyene kadar cehennemde kalır. Dünyada bir şey yaptım zannederler. Milleti  



 
 

 

 

 

 

kandırdım, millete zulmettim, milletin elinden gasp ettim diye sevinen insanlar 
yanılmışlardır.  

Allah muhafaza etsin, Allah bize kimsenin hakkını yedirtmesin inşallah. Her tarafta, 
her şeyde de oluyor. Bir millet yahut bir kavim her şey kendisine kalmış zanneder hâlbuki 
kardeşleri var, bilmem akrabalar var, onların hakları var. Hakkı ne ise onu vereceksin, ona 
göre amel edeceksin. Allah hepimizi muhafaza etsin, iyi anlamak, düşünmek ve güzel amel 
için yardım etsin, bizi nefsimize bırakmasın inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 07 Mart 2021/23 Recep 1442 Tarihli Sohbeti 
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