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Ders : 36  
Konu : İslâm Kardeşliği-2  
       
   Yüce Allah, hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Özellikle de en güzel şekilde yaratılan insan, 
en şerefli varlıktır. 
    Aslı topraktan olduğu halde kokusuyla, rengiyle ve tazeliğiyle kara topraktan ayırt edilen 
menekşe, lâle, sümbül gibi, imanlı insan da kalbinde kök salan imanın, elinde, dilinde, alnında 
secde, adalet, sevgi, saadet çiçekleri açmasıyla mü’min olarak diğer insanlardan ayırt edilir. 
    Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de; bu özellikleri taşıyan mü’minleri kardeş ilan etmekte ve 
onların, inançta, amelde ve ilahî gayede birleşmelerini emretmekte ve şöyle buyurmaktadır: 

  

يًعا َواَل تَ َفرَُّقواْ                                                               َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اّللِه َجَِ
  “Hepiniz Allah’ın ipine (İslâm’a, Kur’ân’a) sımsıkı yapışın, ayrılıp parçalanmayın.’’1 
   Resûlullah (s.a.v.) mü’minlerin, birbirlerini destekleyen bir binanın tuğlaları gibi olduklarını  
   şu hadisi ile ifade etmiştir: 
 
    ‘’Mü’min mü’min için bir binanın tuğlaları gibidir. Biri diğerini kuvvetlendirir, destekler.’’2 

     Tüm insanlar Hz. Adem’den, Hz. Adem ise topraktandır. Arabın, arap olmayana, arap 
olmayanın arab’a; siyahın, bayaza; beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 
takvaya, göredir. Allah katında en üstün olan, Allah’tan en çok korkandır. Kur’ân-ı 
Kerîm’de: 
    ‘’Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız 
için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, 
O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah, bilendir, her şeyden haberdardır.“3 
buyurulmaktadır. Resûlullah (s.a.v.), Müslümanların birlik ve beraberliğini bozacak en büyük 
tehlikeden müslümanları sakındırmakta ve şöyle buyurmaktadır:                      

   
      ‘’Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık 

uğrunda ölen bizden değildir.“ 4   

Bu temel prensipten dolayı hiç bir ırk diğer ırktan daha şerefli ve üstün olamaz. Şu 
veya bu ırktan olma konusunda insanın hiç bir müdahalesi ve idaresi söz konusu olamaz. Bu 
tamamen Allah’ın dilemesi ve yaratmasıyla olur. Gerçek böyle olduğu halde çeşitli ırklara 
mensup insanların birbirlerine karşı övünmeye, üstünlük taslamaya kalkışması cehaletten 
başka bir şey değildir. 

Çünkü Allah Teâlâ, insanları ayrı ayrı kabile ve kavimler olarak yaratırken; bu farklılığı 
övünmek için değil, sadece tanışma ve ayırdedilme kolaylığı olsun diye böyle yaratmıştır. Aksi 

                                                           
1
 Âl-i İmrân suresi, 103. ayet 

2 Buhârî, Kitabü’l-Mezalim 5 
3 Hucurat 13 
4
 Sünen-i Ebî Dâvûd, C.5, sh.692 
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halde insanlar standart damgalı fabrika malı gibi olurlardı ki o zaman sosyal hayat imkânsız 
hale gelirdi. 
       Bilâl-i Habeşî’ye öfkelenip ‘’Ey siyah kadının oğlu“ diyen Ebu Zer’e Peygamberimiz (s.a.v.): 

‘’Onu annesiyle mi ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki, sende hala cahiliyyet kokusu 
vardır.“ buyurmuştur. Ebu Zer (r.a.), yaptığı işin hatalı oduğunu anlayarak başını eşiğe 
koymuş ve: 

‘’Bilâl, o siyah ayaklarıyla yanağıma basmadıkça başımı eşikten kaldırmam“ diyerek 
özür dilemiştir. 

Bu hadîs-i şerifin ışığı altında, ‘’Ne olacak işte Türk aklı, şunu yaparsam Arap olayım, 
Allahın Kırosu...’’ gibi tabirlerin altında yatan küçük görme ve hakaret mânâlarına dikkat 
edilmelidir. 

Demek ki, bir kavmi üstün görmek, ona mensup olmakla övünmek doğru değildir. 
Aynı şekilde herhangi bir kavmi hor ve hakir görmek, küçümsemek de doğru değildir. Her iki 
durum da cahiliye anlayışı ve âdetidir. 

İslâm nazarında, bütün müslümanlar kardeştir. Cenâb-ı Hakk: 

                                                                                   
‘’Mü’minler ancak kardeştirler...“5 buyurmaktadır. 
Peygamberimiz (s.a.v.), hicret ettikten sonra Muhacirlerle Ensar’ı kardeş ilân etmiş, 

yıllarca birbirleri ile savaşmış olan Evs ve Hazrec kabilelerini de İslâm kardeşliği ile 
barıştırmıştır. 

Irkçılık, İslâm ümmetinin gücünü ve birliğini bozan en büyük fitnedir. Bu fitneyi; İslâm 
karşıtları, İslâm ümmetini parçalamak, birbirine düşürmek maksadıyla müslümanlar arasına 
sokmuşlardır. 

Bundan dolayı, Resûlullah (s.a.v.), ümmetin düşeceği bu tefrikayı haber vererek, bu 
fitneye dikkat etmemizi bildirmiştir. 

İran’lı Selman’ı, Bizanslı Süheyb’i; Habeşli Bilâl’i ve Kureyşli Osman’ı tek potada eritip 
kardeş yapan İslâm’ın cihanşumul özelliği, bugün bize de yansıdığı zaman dünyanın en 
huzurlu toplumu müslümanlar olacaktır. 

Ama ne yazık ki, dünya müslümanları bugün parçalanmış, hepsi kardeş olan bu 
insanlar; sanki farklı birer milletin mensupları gibi birbirinden ayrı ve uzak düşmüşlerdir. 

Ancak insanın doğup-büyüdüğü nesli, atalarının mensup olduğu milleti sevmesi ırkçılık 
değildir. Irkçılık, insanın yanlış ve haksız bir yolda da olsa kendi ırkını beğenip ona destek 
olması ve diğer kavimlerden üstün olduğunu iddia etmesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de: 

ادَّ حَ  اّللهَٰ  َوَرُسوَلهُ  َوَلوْ  ادُّونَ يُ وَ  َمنْ    اَل  َتَِدُ  قَ ْوماً  يُ ْؤِمُنونَ  بِاّللهِٰ  َواْليَ ْومِ  ااْلِٰخرِ  
ريَتَ ُهمْ َعش                              اَءُهمْ اَبْ نَ  َاوْ  ِاْخَوانَ ُهمْ  َاوْ   اَءُهمْ ٰابَ  َاوْ   واَكانُ    

‘’Allah’a ve âhiret gününe inanan bir topluluğu babaları, oğulları, kardeşleri ve 
kendi kabileleri de olsa Allah’a ve Resûlüne isyan ediyorlarsa onları sever vaziyette 
bulamazsın“6 buyurulmaktadır. Diğer bir âyette ise; 

اءَ َاْولِيَ  ِانِ  اْسَتَحبُّوا  اْلُكْفرَ  اءَُكمْ ٰابَ  َوِاْخَواَنُكمْ   واتَ تَِّخذُ   ينَ الَّذ ٰاَمُنوا اَل   ايَ  اَي َُّها                      

ٰلِئكَ فَاُو  ُهمُ   الظَّاِلُمونَ                                  ُمْ  ِمْنُكمْ   ميَانِ ااْل  َوَمنْ  يَ تَ َوَّلَّ  َعَلى 
‘’Ey imân edenler, eğer küfrü imânâ tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi 

bile dost edinmeyiniz’’7     
                                                           
5 Hucurât suresi, 10. ayet 
6 Mücadele suresi, 22. ayet 
7 Tevbe suresi, 23. ayet 
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Sevgi ve kardeşlikte asıl olan şu veya bu kavimden olmak değil. Allah ve Resûlüne 
bağlı olmak insan hak ve hukuna bağlı kalmakladır. 

‘’Arabın Araptan başka dostu, Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’’ gibi sözler, 
‘’Mü’minler ancak kardeştir’’ âyetine aykırı ve İslâm birlikteliğini zedeleyici sözlerdir. 

Bitsin senlik benlikler, hep hak yolda yarışın, 
Yürek bir vurmadıkça imkânı yok barışın! 
                                           (M. Necati Bursalı) 

      Tarihin bazı safhalarında bazı müslümanlar, bazı fitne odaklarının etkisinde kalarak 
din kardeşlerine yanlışlıklar etmiş, yardımcı olmak dururken birbirlerinin aleyhinde 
olabilmişlerdir. Bunlarda her iki tarafın karşılıklı hataları söz konusudur. Ama geçici olan bu 
örneklere bakarak genelleşleştirmek İslâm kardeşliğine ve akaidine terstir. Resûlullah 
(s.a.v.)’in şu mübarek fermanı mü’minlerin ölçüsü olmalıdır: 
        ‘’Birbirinize buğzetmeyiniz, birbirinize hased etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. 
Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslüman için Müslüman kardeşine üç geceden fazla 
küsmesi helal olmaz.’’8 

İslâm, bütün renkleri tek renkte birleştiren, 
Ve kâinâtı aynı hevenkte birleştiren. 

(N.Fazıl Kısakürek) 
 
Alınacak Dersler:  

1. Irk üstünlüğü iddiası haram ve yasaktır. 
2. Aslolan Allah’a güzel bir kul olmaktır. 
3. Irkçılığı çağrıştıran her türlü söz ve davranıştan uzak olmak gerekir.  
4. İslam’ın ilk asrında gerçekleştirdiği ve kardeşlik esasına göre 

şekillendirdiği toplum yapısına ulaşmamız gerekir.  
 

Not: Bu hafta; 
1. Bu sohbeti akrabalarımızla paylaşalım. 
2. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ‘’Irkçılığa çağıran...’’ hadisini mânasıyla birlikte ezberleyelim. 
3. Bu hadîs-i şerifi e-mail ile on kardeşimize gönderelim. 

 

 

 

                                                           
8 Ebû Dâvûd, Kitabü’l-Edeb 55  


