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Ders : 23 

Konu: CEMAAT OLARAK SEVGİ VE SAYGIYLA HAREKET ETMEK 
Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla…   

  Hamd, alemlerin Rabbi olan, herşeyin yaratıcısı  yüce Rabbimize; Salat-u selam da 

O‘nun Rasulü ve elçisi olan sevgili Peygamber Efendimiz (a.s.)‘ın üzerine olsun. Sizleri 

selamların en güzeli olan Allah´ın selamı ile selamlıyorum. 

 Kâinatın Rabbi, insanı yeryüzüne indirdikten sonra, onun başıboş ve rehbersiz 

kalmasını uygun görmemiş tarihi süreç içinde peygamberleri de ardı ardına göndermiştir. 

Böylece peygamberler vasıtasıyla insanın dünya hayatının toplum içerisinde huzur ve ahenk 

içinde sürmesinin zeminini hazırlamıştır. 

 Genelde bütün peygamberlerin, özelde de Hz. Muhammed (s.a.v.)’in  gönderilişindeki 

ana amacı tesbite çalışacak olursak, kanaatimizce bunun merkezinde  “insan” unsurunun 

bulunduğunu görürüz. Yüce Mevla dünyayı insan merkezli bir âlem olarak yarattığı gibi, 

peygamberleri ve dinleri de insan için  göndermiştir. 

 Herkes dünyada, her türlü korkudan uzak olarak güvenlik içinde yaşamayı arzu eder. 

Hatta bu arzu insanın en temel hayalidir. İşte Hz. Peygamber (s.a.v.) de bunun mücadelesini 

vermiştir. Yeryüzünü güven yurdu haline getirmek onun sevdasıydı. Getirmiş olduğu dinin 

temel tabiatı da budur. Bütün yeryüzü Allah’ın mülkü, bütün insanlar da Allah’ın kuludur. 

Dolayısıyla Allah’ın kulları, Allah’ın mülkü olan dünyada, her türlü korkudan emin olarak 

güven içinde yaşamak hakkına sahiptirler. 

 Bütün insanları hatta daha geniş bir ifadeyle bütün varlıkları kapsayan mutlu bir hayatı 

gerçekleştirebilmek için, “eşitlik” ilkesinin bütün devletler tarafından tam olarak 

benimsenmesi gerekir. Birlikte yaşamanın en temel ilkesi budur. 

 Bir vasiyet niteliğinde olmak üzere Peygamber Efendimiz (a.s.), “Ey insanlar; 

Rabbiniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Arabın Arap olmayana, 

Arap olmayanın da Araba bir üstünlüğü yoktur” buyurarak bütün insanları kapsamına alan 

kuşatıcı bir inancın temelini atmıştır. 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) sadece hak ve adaleti öne çıkarmış , insanı da kainatın 

merkezine yerleştirmiştir. Hem de her ırk, her renk ve her cins insanı... Nitekim O, kendi 

ailesinden olan Hz. Ali (r.a.) ile aslen yahudi olan Abdullah b. Selam’ı, Bizanslı Süheyb’i ve 

İranlı Selman’ı aynı şartlarda birleştirip kardeş yapmıştı. 

 İnsanlar arasında kardeşlik duygusu zayıflatılırsa, onun yerine çıkarcılık ve menfaat 

egemen olur. Bu da baskı ve sömürüye yol açar. 

 İnsana güler yüz göstermek, yoldaki dikeni kaldırmak gibi en basit anlamda dahi olsa 

her iyiliği sadaka sayan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kapsamlı dünyasına, pek çok temel insan 

hakkı ihlalinin  yaşandığı günümüzde, belki hiçbir dönemde olmadığı kadar muhtacız. Çünkü 

O,  

 ُهوَ  اْعِدُلوا تَ ْعِدُلوا َألَّ  َعَلى   قَ ْوم   َشَنآنُ  ََيْرَِمنَُّكمْ  َوَل  بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  لِِلَِّ  قَ وَّاِميَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا
  تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َخِبير  الِلََّ  ِإنَّ  الِلََّ  َوات َُّقوا لِلت َّْقَوى   َأقْ َربُ 

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir 

topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah 

korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah  
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yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir.”
1
 diyen bir din getirmişti.  Bütün dünyanın mutluluğu 

için son derece önemli olan hoşgörüyü, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve her canlıya merhamet 

etmeyi iman borcu sayan bir din getirmişti.  

 Temel insan haklarının dokunulmazlığı evrensel bir ilkedir. Bu haklar, doğuştan gelen, 

değiştirilemeyen , sınırlanamayan haklardır. Herhangi bir devletin, cemaatin veya kanunun 

ikramı değildir, doğrudan doğruya Yüce  Allah’ın lütfudur. Dolayısıyla hiçbir güç kendisinin 

vermediği bu hakları geri alma yetkisine de sahip değildir. 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) veda hutbesinde temel insan haklarının dokunulmazlığını ilan 

ettikten sonra; “Benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirlere dönüşmeyin„ 

buyurmuştu. Buna göre Müslümanların, insanın temel haklarına saygı göstermeleri, 

kendilerini kafirlerden ayıran en önemli özelliktir. Yani insanın temel hakkına  saygı 

göstermeyen müslümanlar, kafirlere benzemiş olurlar. 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) on yıl önce kovulduğu vatanı Mekke’ye fatih bir komutan 

olarak döndüğünde, korku içinde bekleyen Mekkelilere yaptığı “Gidiniz, hepiniz 

özgürsünüz” hitabıyla, tarihe ışık tutacak bir insanlık dersi vermişti. Üstelik O, Mekke’de 

hiçbir müşriki inancını değiştirmeye de zorlamamıştı. Çünkü Yüce Mevla Kur’an-ı Kerim’de,  

َهاُكمُ  لَّ  ينِ  ِف  يُ َقاتُِلوُكمْ  لَْ  الَِّذينَ  َعنِ  الِلَُّ  يَ ن ْ  الِلََّ  ِإنَّ  ِإلَْيِهمْ  َوتُ ْقِسطُوا تَ بَ رُّوُهمْ  َأن ِديَارُِكمْ  مِّن ُُيْرُِجوُكم َولَْ  الدِِّ
  اْلُمْقِسِطيَ  ُيُِبُّ 

“Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik 

yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever.”
2
 

buyurmaktadır. 

  

 Burada dikkat edilmesi gereken ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir husus 

var. Yüce Allah (c.c.), müslüman olmayanlara dahi adaletli ve merhametli olmamızı bizlere 

öğütlerken, kendi aramızda, birbirimize karşı sevgi ve saygıyla hareket etmek noktasında biz 

mü’minlere daha büyük ödevler düşmektedir. 

 İnkar edilemeyecek bir hakikat şudur  ki, insan sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla tek 

başına değil, daima diğer insanlarla birlikte yaşar; yaşamaya da mecburdur. Çünkü 

ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. İnsanın toplum içinde  yaşayabilmesinin olmazsa 

olmazı, sevgi ve saygıyı muhafaza edebilmesidir. İslam inancına göre sevgi ve saygı âhiret 

mutluluğunun da anahtarıdır. Nitekim sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 “Nefsim kudretinde olan Allah a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete 

giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız.”
3
 

 Rasul-ü Ekrem (s.a.v.) müslümanların birbirlerini sevmeleri, imanlarının gereği 

olduğunu açıkça beyan etmiştir. Bu beyanı veren Peygamberimizin ümmetine olan 

düşkünlüğüne  ve sevgisine Yüce Rabbimiz şahit değil midir? Ayet-i Kerimeyi hep beraber 

hatırlayalım: 

ِِتِمْ  ِإَل   َعْهَدُهمْ  ِإلَْيِهمْ  فََأِتُّوا َأَحًدا َعَلْيُكمْ  يُظَاِهُروا َولَْ  َشْيًئا يَنُقُصوُكمْ  لَْ  ثَّ  اْلُمْشرِِكيَ  مِّنَ  َعاَهدّتُّ  الَِّذينَ  ِإلَّ   ُمدَّ
  اْلُمتَِّقيَ  ُيُِبُّ  الِلََّ  ِإنَّ 

                                                           
1
 Maide, 5:8 

2
 Mümtehine, 60:8 

3
 Müslim, İman 8 
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“Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden (antlaşma şartlarına uyan) hiçbir 

şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimseye arka çıkmayanlar (bu 

hükmün) dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah 

(haksızlıktan) sakınanları sever.”
4
  

 Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ümmetine düşkünlüğü, elbette sahabenin de birbirine karşı 

sevgi  ve muhabbetini imar etmiştir. İslam’ın doğduğu ilk yıllarda Mekkeli müşrikler zayıf ve 

güçsüz buldukları müslümanlara baskı ve işkence yapıyorlardı. Müslüman olanlardan 

durumları müsait olanlar baskı ve zulüm gören kimselere veya kölelere yardım ediyorlardı.  

Bunun en bilinen  örneği Bilal-i Habeşi (r.a.)’i Ümeyye b. Halef’in elinden büyük bir meblağ  

ödeyerek kurtaran Hz. Ebubekir (r.a.) örneğidir. Hz. Ebubekir (r.a.), bu iyiliği herhangi bir 

menfaat veya karşılık için değil, Allah’a, O’nun Peygamberine ve mü’minlere olan 

sevgisinden dolayı yapmıştır. Aynı amacı kendisine şiar edinen Hz. Hatice (r.a.)’nin bütün 

servetini Allah için mü’minlere harcaması da yine büyük bir fedakârlık örneğidir. 

  

 Mü’minlerin kardeşlikteki düsturunu yine Rasul-ü Ekrem’den öğreniyoruz. Hz. 

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: 

 “Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mü’min kardeşi için sevip arzu 

etmedikçe (gerçek anlamda ) iman etmiş olamaz.”
5
  Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 

öğütlerini yaşamakta birbirleriyle yarışan sahabe, kendisi için istediğini mü’min kardeşi için 

isteme, hatta kendinden önce mü’min kardeşini düşünme düsturunu da aynı hassasiyetle 

uygulamıştır. Yermük savaşı’nda yaşandığı rivayet edilen bir olayı buna örnek verebiliriz. 

 Huzeyfe (r.a.) şöyle anlatıyor:  

 Yermük muharebesinde idi. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ben de güç belâ kendimi 

toparlayarak amcamın oğlunu aramaya başladım. Bir kan seli içinde yatan amcamın oğlu göz 

işaretleri ile bile zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek dedim 

ki: “Su istiyor musun?” Belli ki istiyordu. Çünkü dudakları hararetten âdeta kavrulmuştu. 

Ben kırbanın ağzını açtım suyu kendisine doğru uzatırken biraz ötede yaralıların arasında Hz. 

İkrime (r.a.)’in sesi duyuldu: “Su! Su! Ne olur, bir damla su!” Amcamın oğlu Hâris (r.a.) bu 

feryadı duyar duymaz göz ve kaş işaretleriyle suyu hemen İkrime (r.a.)’a götürmemi istedi. 

Kızgın kumların üzerinde yatan şehidlerin aralarından koşa koşa İkrime (r.a.)’a yetiştim ve 

hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime hz.leri elini kırbaya uzatırken İyaş (r.a.)’in iniltisi 

duyuldu. “Ne olur bir damla su verin. Allah rızası için bir damla su!” Bu feryadı duyan 

İkrime (r.a.), elini hemen geri çekerek suyu İyaş’a götürmemi işaret etti. Suyu o da içmedi. 

Ben kırbayı alarak şehidlerin arasından dolaşa dolaşa İyaş’a yetiştiğim zaman kendisinin son 

nefesinde Kelime-i Şehâdeti söylediğini duydum. Benim getirdiğim suyu gördü. Fakat vakit 

kalmamıştı. Başladığı Kelime-i şehâdeti ancak bitirebildi. Ne büyük bir imân! 

 Derhal geri döndüm, koşa koşa İkrime (r.a.)’in yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de 

ne göreyim! Onun da şehid olduğunu müşahede ettim. Bari dedim amcamın oğlu Hâris’e 

yetiştireyim. Koşa koşa ona geldim, ne çare ki o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula 

kavrula ruhunu teslim eylemişti.”
6
  

 Aralarında akrabalık bağı olmayan insanların, din kardeşliğine dair verdiği bu örnek 

gerçekten takdire şayandır . Ayrıca günümüzde müslüman  toplumunda  insanların 

birbirlerine karşı sevgi ve saygıda ne kadar geri olduklarının da bir göstergesidir. 

                                                           
4
 Tevbe, 9:4 

5
 Buhari, İman 7 

6
 Kenzü´l Ummal 5-310 
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 Konuyla ilgili  bir örnek daha verecek olursak 

 Bir gün Peygamber (s.a.v.) Mescid-i Nebevî’de ashab-ı kirama İslam’ı anlatırken, 

Kur’an âyetlerini öğretirken, içeriye bir adam girer ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’e seslenerek, Ey 

Allah’ın Resȗlü, günlerdir açım, karnıma yiyecek bir şey girmedi, açlıktan dolayı guçsüz hale 

geldim; ne olur benim karnımı doyur, diyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) hane-i 

saadetlerine haber göndererek evde ne varsa misafire ikram edilmesini emreder. Ancak gelen 

cevap şu olur. “Allah’a yemin olsun ki, Peygamberin evinde misafire ikram edilebilecek kuru 

ekmek bile yoktur.” Bunu üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.), “Kim bu adamı misafir eder, 

karnını doyurursa Allah’ın rızasını kazanacak” buyurunca; ashab-ı kiramın arasından biri 

ayağa kalkar ve ben götüreceğim der. Misafiri evine götürür ve hanımına der ki, şu anda 

evimizde çok kıymetli bir misafir var ona ikramda kusur etme. Hanımı ona, “Allah’a yemin 

olsun ki, şu anda evimizde çocuklarımız için ayırdığım yemekten başka bir şey yoktur” der. 

Bunun üzerine hanımına, “Bu gece sen ne yaparsan yap; çocukların aç yatmasını sağla; 

yemeği misafirin önüne getir ve yemeği getirince lambayı söndür. Bizler de yemek yiyormuşuz 

gibi ellerimizi tabağa vuracaz, dudaklarımızı oynatacağız, bu davranışlarımızla bizim de 

yemek yediğimizi sansın ki, rahat bir şekilde karnını doyursun diye tenbih etti. O gece 

misafire çocukların yemeği ikram edilir ve misafir karnını doyurur.” Bu olay Hz. Cibril (a.s.) 

tarafından Peygamberimiz (a.s.)’a bildirilir ve Cenab-ı Hakk’ın çok hoşuna gittiğini ifade 

eder.
7
  

 Bu olay üzerine, 

  َخَصاَصةر  ِِبِمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأنُفِسِهمْ  َعَلى   َويُ ْؤثُِرونَ 
 “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler.”

8
 âyeti 

nazil oldu. 

 Mü’min kardeşinin karın tokluğunu kendisi ve ailesinin karın tokluğundan önde tutan 

bu anlayış, Medine İslam devletini sevgi, saygı, huzur ve mutluluk diyarına dönüştürmüştür. 

 Cemaat içerisinde sevgi ve saygıyla hareket etmek noktasında Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in öğütleri bununla kalmaz. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan sevgili 

Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir hadis-i şerifini de burada zikredelim. Allah’ın Rasulü (s.a.v.) 

şöyle buyurdu: 

 “Mü’min başkalarıyla hoş geçinir ve kendisiyle hoş geçinilir. Başkalarıyla hoş 

geçinmeyen ve kendisiyle hoş geçinilmeyen kimsede hayır yoktur.”
9
 

 Peygamberimiz (s.a.v.), hayırlı insanın özelliğini başkalarıyla iyi geçinmek olarak tarif 

etmiştir. Geçimsiz olan, insanlara güzel davranmayan bir insanın da hayırsız olacağını açıkça 

ifade etmiştir. 

 Mü’minlerin kardeşlikte ashab-ı kiramdan daha güzel örnekleri yoktur. Sahabilerin 

hayatlarını incelediğimizde, az önce anlattığımız örnekleri de göz önünde bulundurursak 

konuyu daha iyi anlayabiliriz. Bu noktada dikkatle üzerine durulması gereken bir nokta da 

Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacirlerin bu fedakarlığına karşılık , onlara kucak açan, 

evini, aşını, bağını paylaşmaktan hiç çekinmeyen “ensar”dır. Onlara ensar, yani yardım 

edenler ismini bizzat Allah vermiştir. 

                                                           
7
 Buhari, Menakıbu‘l- Ensar 10, Tefsiru sȗre 59 

8
 Haşr, 59:9 

9
 Ahmed b. Hanbel, 2/400, 5/225 
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 Gaylan b. Cerîr (r.a.), anlatıyor: “Enes b. Malik (r.a.)'a , “Sizin hakkınızda daha önce 

“ensar” ismi kullanılır mıydı?” diye sordum. Enes (r.a.), “Hayır, bu ismi bize Allah (c.c.) 

verdi,” dedi. Zira Cenab-ı Hak, kitabında şöyle buyurmaktadır: 

ُهمْ  الِلَُّ  رَِّضيَ  بِِإْحَسان   ات َّبَ ُعوُهم َوالَِّذينَ  َواْْلَنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْْلَوَّلُونَ  َوالسَّابُِقونَ   ََلُمْ  َوَأَعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعن ْ
ِلكَ  َأبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اْْلَنْ َهارُ  ََتْتَ َها ََتِْري َجنَّات     اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ذَ 

 “(İslam dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara 

güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı 

olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler 

hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.”10  

 Kendilerine “ensar” ismi verilen bu farklı şahsiyetler; kardeşlik, ikram severlik, 

yardım severlik, cömertlik, fedakârlık vefakârlık ve diğergâmlığın en müşahhas ifadesi idiler. 

Ensar, iman, ibadet, ahlâk, cihad, ihlas, takva, hayır ve ilimde öncü kimselerdi. 

 Allah’ın Rasûlü (s.a.v.), ensar'ı takdir etmek üzere şöyle buyuruyordu: “Ey Ensar! Siz 

cihada ve yardıma çağırıldığınızda akın akın koşuyorsunuz. Dünyalık bir şeye 

çağırıldığınızda ise müstağni davranıyorsunuz.”
11

  

  

 Demek ki, müslümanların hayır üzere birbirleriyle yardımlaşmaları Allah ve 

Rasulünün takdirine layıktır. Bu güzel atmosferin oluşmasında en büyük faktör, Medine’ye 

hicretin daha ilk günlerinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ensar ve muhacir arasında tesis ettiği 

kardeşlik müessesesidir. Hiç bir fark gözetmeksizin, ne dil, ne ırk, gerekirse bir köleyle bir 

hürü mü’min olma noktasında birleştirerek kardeş ilan etmiştir. 

 Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Medine’de önemle üzerinde durduğu bir nokta da ashab 

arasında selamı yaymaya çalışmasıdır. Çünkü selam iki mü’minin karşılaştıklarında 

birbirlerine güven ve esenlik mesajı vermeleridir. Aralarındaki sevgi ve kardeşlik bağlarının 

kurulmasında büyük rol oynamaktadır. Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayete göre, Rasûlullah 

(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; iman etmeden 

Cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız 

takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi göstereyim mi? Selamı aranızda yaygınlaştırınız.
12

 

 Hatta sevgili Peyamberimiz (s.a.v.), sadece selamı yaygınlaştırmakla kalmamış; 

aralarındaki bağ kuvvetlensin için birbirleriyle musafaha yapmalarını teşvik etmiştir ve şöyle 

buyurmuştur: “İki müslüman karşılaşıp musafahada bulununca, ayrılmadan önce (küçük 

günahları ) muhakkak  affedilir.”
13

 İnsanların birbirleriyle fiziksel temasta bulunmaları 

elbette  kalplerindeki sevgi tohumlarını yeşertecektir. Bunun farkında olan Peygamberimiz 

(s.a.v.), musafahanın karşılığında küçük günahların affedileceğini belirtmiştir. 

 Sevgi ve kardeşlik noktasında bir diğer husus ta mü’min kardeşinin hatasını onun 

olmadığı yerde kapatmaya çalışarak onu korumaya çalışmaktır.  Saadet Asrı müslümanları, 

din kardeşlerini gıyabında savunur, din kardeşine yöneltilen eleştirileri kendilerine yapılmış 

gibi kabul ederlerdi. Din kardeşinin gıybetinin yapılmasına fırsat vermezlerdi. Bunun güzel 

bir örneğini burada zikretmek istiyoruz. 

                                                           
10

 Tevbe, 9:100 
11

 Aliyyu‘l Mutteki, Kenzu‘l Ummal, 14/66 
12

 Müslim, İman 17; Ebu Davud, Edeb 27 
13

 Ebu Davud, Edeb 153; Tirmizi,İsti´zan 31 
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 Peygamberimiz (s.a.v.), ashabıyla birlikte Tebük seferine çıkmıştı. Sıcak bir 

mevsimdi. Peygamberimiz (s.a.v.) Tebük’te Ka'b b. Malik'i sordu. İçlerinden biri gururu 

sebebiyle bu sefere katılmadığını söyledi. Aslında Ka'b b. Malik gururu sebebiyle değil, bazı 

basit sebeplerle bu sefere katılmamıştı. Sahabe-i Kiram'dan Muaz b. Cebel (r.a): “Ya 

Rasûlallah! Biz Ka'b hakkında iyi şeyler biliyoruz", diyerek din kardeşini savundu. Ka'b b. 

Malik, Muaz’ın bu güzel tavrını hiç unutmadı.
14

  

 Saadet asrı müslümanları, müslüman kardeşlerine kin gütmez. Allah'ın kullarına 

verdiği nimeti kesinlikle kıskanmazlardı. Onlar rıza, kanaat, teslimiyet ve tevekkül sahibi 

idiler. 

 Enes b. Malik (r.a) anlatıyor: “Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.)’le beraberdik. Allah 

Rasûlü (s.a.v.), “Şu anda şuradan Cennetlik biri gelecek” buyurdu. Ensar’dan Sa'd isimli 

biri geldi. Selam verdi. Ayakkabıları sol elinde idi. Yeni abdest almış, sakalından su 

damlıyordu. Peygamberimiz (s.a.v.), ertesi gün de, bir üçüncü gün e aynı zat için bu müjdeyi 

tekrarladı. Bunun üzerine genç sahabî Abdullah b. Amr b. Âs (r.a.), bu zatın peşinden gitti. 

Ona: Müsaade ederseniz evinizde üç gün misafir kalmak istiyorum” dedi. Sa'd kabul etti. 

Abdullah b. Amr, üç gece Sa'd ile aynı odada kaldı.  Abdullah, Cennetlik olan bu zatın 

farklı nafile ibadetini merak ediyordu. Ancak farklı bir gece namazı yoktu. Sadece konuştuğu 

zaman güzel sözler söylüyordu.  Üçüncü gün akşamı o zata Peygamberimiz (s.a.v.)'in 

müjdesini haber verdi. Farklı nafile ibadeti olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Sa'd, 

gördüğün gibi benim başka yaptığım bir ibadetim yok, dedi. Abdullah kalkıp giderken Sa'd, 

ben hiçbir müslüman kardeşime kin gütmem. Allah'ın bir kuluna verdiği nimeti kesinlikle 

kıskanmam" dedi. Bunun üzerine Abdullah b. Amr (r.a.), “Tamam, senin Cennetlik olmana 

sebep, bu özelliğin olmalıdır” dedi.
15

 

  

 Ashab-ı kiram’ın bu güzel davranışlarındaki temel esas birbirlerini Allah için 

sevmeleriydi. Onlar birbirlerini Allah  için severler ve birbirlerinin kusurlarını gördüklerinde 

onu Allah için uyarırlardı. Yine bu husuta ashaptan güzel bir örnekle devam edelim. 

 Selman-ı Farisî ile Ebu’d Derdâ arasında İslâm kardeşliği kurulmuştu. Bu sebeple 

Selman, Ebu'd-Derda'yı zaman zaman ziyaret ederdi. Selman bir ziyaret esnasında Ebu'd 

Derdâ’nın hanımı Ümmü'd Derdâ'yı oldukça eskimiş elbiselerle gördü. Bunun sebebini 

sorduğunda Ümmü'd-Derdâ: “Kardeşin Ebu'd-Derdâ, dünya malına ve zevklerine önem 

vermiyor. Gece sürekli namaz kılıyor, gündüzleri de devamlı oruçludur” dedi. Yemekte 

Ebu'd-Derdâ misafiri Selman'a: “Ben oruçluyum. Sen buyur ye” deyince; Selman, “Sen 

yemedikçe ben de yemem,” dedi. Bunun üzerine Ebu'd-Derdâ sofraya oturdu. Birlikte yemek 

yediler. Gece aynı odada yattılar. Biraz uyduktan sonra Ebu'd-Derdâ teheccüd namazı 

kılmaya hazırlandı. Selman, “Şimdi yat uyu”, dedi. Onun kalkmasına müsaade etmedi. Bir 

müddet sonra tekrar kalkmak istediğinde; “Yat uyu,” dedi. Yine kalkmasına müsaade etmedi. 

Gecenin sonlarına doğru Selman, “Şimdi kalk” dedi. İkisi birlikte gece namazı kıldılar. Sonra 

Selman, Ebu'd-Derda'ya şöyle dedi: “Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin 

üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Hak sahiplerinin her birine 
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 Ahmed b. Hanbel, Müsned , 3/166 
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haklarını ver.” Sabah namazından sonra Ebu'd-Derdâ bu durumu Peygamber Efendimiz 

(a.s.)’a anlatınca Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v): “Selman doğru söylemiş” buyurdu.
16

 

 Selman-ı Farisî (r.a.), din kardeşliği gereği Ebu'd-Derdâ'yı uyarmış, aşırılığa 

kaçmaması, ölçülü ve dengeli davranması için ona nasihatte bulunmuştur.  

  

 Konumuzla ilgili son bir hususu daha hatırlatmak isterim . Bir mü’minin başka bir 

mü’min kardeşi için yapacağı en güzel şeylerden biri de onun için dua etmesidir. Nitekim 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bununla ilgili şöyle buyurmuşlardır: 

 “Bir kimse kardeşine gıyabında dua ettiği zaman, başında görevli bir melek Allah o 

kardeşin için istediğin şeyin aynısını sana da versin, diye dua eder.”
17

 

 Yine bu hususta Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:  “En çabuk 

kabul edilen dua, mü’minin mü’mine duasıdır.”
18

  
 Buraya kadar konuyu özetlemek gerekirse; dinimiz mü’minlere hem bu dünya hem de 

ahiret saadeti için Rabimiz Teala tarafından gönderilmiş bir hayat nizamıdır. Kuran-ı Kerim 

ve hadisler bu mutluluğu tesis etmede en büyük hazinedir. Ashab-ı Kiram’ın hayatları da 

onların en güzel uygulamalarıdır. Gördük ki, Ashab-ı  Kiram’ın Hz. Peygamber (s.a.v.) 

önderliğindeki yaşamları birbirlerine sevgide, saygıda, birbirlerinin hakkını gözetmede, 

fedakarlıkta, iyi ve güzele yönlendirmede önderlik gibi hususlarda bizim için hayat dersi 

niteliğindedir. Günümüze baktığımızda kavgaların, anlaşmazlıkların, düşmanlıkların 

sebeplerinin  Kuran ve Sünneti iyi anlamama, aktarılan bu hayat derslerini iyi 

kavrayamamaktan kaynaklandığını görüyoruz.  

 Müslümanları paramparça eden bu durumdan kurtuluş ancak ve ancak Kuran ve 

Sünnete dönmekle mümkündür. En kısa zamanda aralarında din kardeşliğini tesis etmiş, 

gerektiğinde mü´min kardeşinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutan bir cemaat 

haline gelmemiz için Allah’a dua ediyor ve sohbetimizi burada noktalıyoruz. Allah a emanet 

olun.  

 

 Alınacak Dersler: 

1. İslam farklılıkları bir zenginlik olarak kabul etmiştir. 

2. Saygı, sevginin kapılarından birisidir. Saygı gösteren sevgi bulur. 

3. Müslüman dininde de dünyasında da dengeli insandır.  

4. Fedakârlık müslümanın en önemli karekteridir.  

5. Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih eder.  

   

 Ödev:  

Ashab-ı Kiram’ın birbirine olan saygı ve sevgi uygulamalarından örnekler ifade eden en az bir 

makale okuyunuz.  
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 Ebu Davud, Vitr 29 
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 Tirmizi, Ebu Davud, Buhari 

 


