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1- Yüce Allah'ın Hakları :
Hiçbir ortağı olmaksızın yalnız O'na ibadet eden ve O'na
boyun eğen, O'nun emirlerine uyan, yasaklarından sakınan ve
O'nun bize bildirdiklerine inanan bir kul olmandır. Tam bir
akide, hakiki manada bir iman ve meyvelerini veren salih
amellerdir. Bu akide sevmek ve tazim etmek üzerine
kuruludur. Meyvesi: İhlas ve sabırdır.

2- Resulullah’ın hakkı  ﷺ:

Ona derinden saygı durmak, ihtiram ve onu yüce bilmek.
Ancak ona uygun bir ta’zimden bahsetmek gerekirse bu
aşırılık ve gevşeklikten kaçınmakla olur. Onun -geçmiş ve
gelecek olaylar- hakkında haber verdiklerini tasdik etmek,
yasakladığından uzak olmak emrettiğine yerine getirmek.
Onun yolunun en üstün yol olduğunu benimsemek. Ve onun
şeriatını ve yolunu savunmak.

3- Ana baba hakları :
Onlara söz ve hareketlerimiz ile malımız ve bedenimiz ile iyi
davranmak suretiyle hayırlı evlat olmak. Allah’a isyana kaçan
ve zarara götüren yönü olmadığı sürece onlara itaat
etmeliyiz.



 Çocuklara karşı görevlerimiz :
1-Terbiye

ve eğitimleri; Din ve ahlak hususlarını
kalplerine yerleştirmek.
2-Onlara israf veya cimrilik göstermeden infak etmek.
3-Evlatlar

arasında harcama ve hediyeler hususunda
ayrımcılık yapmamak.

5- Akrabalara karşı görevlerimiz:
Marufu gözeterek onlarla alakaları devam ettirmek. Akraba
yakınlık derecesine göre mal, beden ve makam sahibi olan
gücü miktarınca onlara fayda verir.

- Karı koca hakları :
Birbiriyle iyi geçinmek, karşılıklı hak sorumluluklarını tüm
lütuf ve kolaylıklarla sunmak, gösterilen çabaları hor
görmemek ve sorumlulukları savsaklamamak gerekir.
Kadının eşi üzerindeki hakkı: yeme, içme, giydirme ve
barındırma vb. hususlarda üzerine düşeni yerine getirmek.
Varsa eşler arasında adaletli olması.
Erkeğin kadın üzerindeki hakkı: Ona masiyet dışında itaat
etmesi. Sırlarını ve mallarını koruması. Eşinin faydalanması
hakkı olan şeylerden herhangi birini ihmal etmemesi.



- Yönetici ve halkın hakları :
Halkın yöneticiler üzerindeki hakları: Allah’ın üzerlerine
yüklediği emaneti yerine getirmek ve gerekirse ilzamda
bulunmak. Halka karşı hayırhah olmak ve onlara dünya ve
ahirette ulaşmaları gereken düzgün metodu gösterip ona
ulaştırmak. Bu da müminlerin yolunu takip etmek ile olur.
Yöneticilerin tebaa üzerindeki hakları: Onlar için hayır ummak
ve hayırlı olmak, gaflete düşerse uyarılmaları. Haktan
uzaklaşan için duada bulunmak. Masiyet olmadıkça itaat ve
yardım edilmeleri.

- Komşu hakları :
Komşu: Evi size yakın olandır. Elinden geldiğince para, makam
ve menfaatle ona iyilik yapılır, sözlü ve fiili zararlardan
kaçınılır.
1- Komşu soy olarak size yakın ve Müslüman ise üç hakkı
vardır: Komşuluk hakkı, akrabalık hakkı ve İslam hakkı.
2- Müslüman olup da akrabalığı yoksa iki hakkı vardır:
Komşuluk hakkı ve İslam hakkı.
3- Aynı şekilde akraba olup da Müslüman değilse iki hakkı
vardır: Komşuluk hakkı ve akrabalık hakkı.
4- Gayrimüslim ve yabancı ise bir hakkı vardır: Komşuluk
hakkı.



- Genel olarak Müslümanların birbiri üzerindeki hakları:
Selam vermek, davete icabet, nasihat isteyene nasihat et,
hapşıran

elhamdülillah

derse

yerhamukellah

demek,

hastalanınca ziyaret etmek, ölünce cenazesinde bulunmak,
ona zarar vermemek.
Müslüman hakları çoktur. Kapsamlı bir mana olarak
peygamberimizin  ﷺşu sözünü dikkate almalıyız: “Müslüman
Müslümanın kardeşidir.” Bu sözü baz alan herkes hayırlara
koşar ve zarar vermekten uzak durur.



-Gayrimüslim hakları :
Yöneticilerin onlar üzerinde mal, can ve ırz hususlarında
islamî hükümleri cereyan ettirmesi gerekir. Haram gördükleri
hususlarda had uygulanmaları gerekir. Onları himaye eder ve
zarar vermekten çekiniriz. Müslümanlar gibi giyinmelerinden
uzak tutarız. İslam’da münker bir şeyi (zil ve haç gibi) alenen
kılmalarına izin vermeyiz.
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