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Ders : 92  
Konu : İslam Kardeşliği 1. 
         
                                                    
 

 Din kardeşliği, 

 Aynı Ana-Baba'dan kaynaklanan kardeşlik, 

 İş kardeşliği, 

 Memleket kardeşliği, 

 Yol kardeşliği, 

 İnsan kardeşliği. 

Burada esas kardeşlik " Din Kardeşliği" dir. Din, İslâm Dînidir.  

Allah'a, Peygambere ve onların getirdiğini kalbiyle tasdik eden ve de diliyle ikrar eden 

mü'mindir. Allah mü'minleri kardeş îlân etmiştir. Hiçbir sebep İslâm'ın herhangi bir hükmünü 

inkâr etmedikçe kardeşliği bozmaya yetmez. Bu kardeşliği bozmak veya zedelemek ancak 

şeytanın ve yandaşlarının  işidir. 

Allah cc şöyle buyurmakta; 

 

َواتَُّقوا اللَّٰه لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  اِنََّما الُْمْؤِمُنوَن اِْخَوٌة َفاَْصلُِحوا َبْيَن اََخَوْيُكمْ   

“ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki 

esirgenesiniz.“
1
 

 

 
“Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu yardımsız bırakmaz; onu tahkir 

etmez. Üç defa kalbine işaret ederek Takva şuradadır. Müslüman kardeşini hakir görmesi 

kişiye kötülük olarak yeter. Her müslümanın namusu, kanı, malı ve onuru müslümana 

haramdır. 
2
“ 

 

 

A ) İSLÂM KARDELİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİNİN ŞARTLARI : 

 

1. Hedef Birliği ; 

  

Hedef iki kısımdır ; 

 Ana Hedef, 

 Ara Hedef.  

İslâmî bir cemaatın kendi içinde birlik ve beraberliği sağlıyabilmesi için hem ana hedefte ve 

hem de ara hedefte birleşmesi gerekir. Fakat birden fazla cemaatın birlikteliği ise, ana hedefte 

birleşmeleriyle mümkün olur. 

 Ana Hedef ; Allah'ın rızasını kazanmaktır. 

                                                           
1
 Hucurat 10 

2 (Müslim, "Birr", 32) 
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 Ara Hedefler; 

 Dünyevî 

 Uhrevî 

 

Ara hedefler, ana hedefe ulaşmakta vasıta olmalıdır. Eğer bu böyle olmazsa, ara hedef, ana 

hedef gibi algılanır ve ana hedefe ulaşmaya engel olur. 

 

2. Yol Birliği ; 

 

Yolu da ikiye ayırmak gerekir.  

 Ana yol, 

 Yan yol. 

Ana yol, herkesin ve bütün Ümmetin takip ettiği yoldur. 

Yan yol ise, bir veye birkaç cemeate ait olabilir. 

Ana yol ; usûl ve fürû'da İslâm akîdesinin ve İslâm Fıkhının ana gövdesini oluşturan İcma' dır 

ki, bütün Ümmetin takip ettiği yoldur. Fatiha Sûresinde "Sırat-ı Müstekîm" olarak 

belirtilmiştir. Ara yolun şartı ise, ana yola parelel olup, zıt olmamasıdır. 

 

3. Kültür Birliği ; 

 

Kültürden maksat, İslâm kültürü ve İslâm'a ters düşmeyen çağın kültürüdür. İslâm Kültürünün 

temeli vahy'dir. 

 

4. Anlayış Birliği ; 

 

Anlayışın kaynağı sahih, yeterli ve isabetli ilimdir.Kültür Birliği dediğimiz ilim birliği olursa, 

anlayış birliği hasıl olur. Anlayış birliği, davranış birliğine götürür. 

 

5. Davranış Birliği ; 

 

Davranış Birliği, dayanışma ve sevgiyi, başarı ve eseri ortaua cıkaracaktır.. Davranış birliği 

güçlülük demektir. 

 

B ) İSLÂM KARDEŞLİĞİNİN DEVAMI VE KEMALİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR : 

 

1. Müslümanların birbirleri üzerindeki haklara uyması gerekir ; 

 

Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur ; 

-"Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir ; Selâm almak, hastayı ziyaret etmek, 

cenazeye katılmak, dâvete icabet etmek  ve aksırana ' yerhamükallah' demek.
3
" 

1. Selâm almak 

2. Hastayı ziyaret etmek, 

                                                           
3
 (Dârimî, İstizan: 5; İbn Mâce, Cenaiz: 43) 
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3. Cenazeye katılmak, 

4. Dâvete icabet etmek   

5. Aksırana ' yerhamükallah' demek. 

 

2. Müslümanların birbirlerini Allah için sevmeleri gerekir ; 

 

Müslümanları birbirine bağlayan manevî bağın temeli îmandır. İmanın tadını almalarının 

şartlarından birisi de birbirlerini Allah için sevmeleridir. 

Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurur ; 

 

-" Üç özellik vardır ki, bunlar kimde bulunursa o, îmanın tadını tadar. Allah ve 

Resûlünü herkesten fazla sevmek, sevdiğini Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden 

kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kerih görmek.
4
" 

 

Bir başka Hadîs-i Şerifte Hz.Peygamber şöyle buyurmaktadır ;  

 

 

-" Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah, yedi (gurup) insanı, arşın  

   gölgesinde barındıracaktır ; 

. Âdil devlet Başkanı, 

. Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde büyüyen genç, 

. Kalbi mescitlere bağlı Müslüman, 

. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, 

. Güzel ve mevkî sahibi bir kadının beraber olma (zina) isteğine, 'ben Allah'tan   

  korkarım' diye yaklaşmayan yiğit,  

. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemiyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, 

. Tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi"
5
 

 

 

 

                                                           
4
 Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67.Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 10 

5
 Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Müslim, Zekat 91.  Tirmizî, Zühd 53;  
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3. Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmek,sevmediğini kardeşi için de sevmemek; 

 

Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur ; 

-" Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe îman etmiş olmaz.
6
" 

 

“ Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin ey 

Allahın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın 

durması helal olmaz.
7
“ 

 

4. Müslüman kardeşinin başına gelene üzülmek ; 

 

Hz.Peygamber şöyle buyurur ; 

-" Mü'minler birbirini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir 

vücuda benzerler. Vücudun bir organı hastalanınca diğer organlar da bu sebeple 

uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.
8
" 

 

5. Müslüman kardeşinin ayıbını aramamak ; 

 

Akıllı insan kendi ayıbını görür, eğer göremez de bir başkası ayıbını kendisine gösterirse, 

ayıbını kabullenir ve o ayıbı terketmeye çalışır. 

. 

Hz.Peygamber (SAV)şöyle buyurur ; 

-" Kendi ayıbıyla meşgul olurken,diğer insanların ayıplarıyla meşgul olmayanlara ne 

mutlu!
9
"  

“Mes’ul olduğun şeyle meşgul ol!” 

                                              Hz. Ömer (r.a. 

 

Bir diğer Hadis-i şerifte de şöyle buyurur ; 

-" Kim kadeşini bir günah sebebiyle ayıplarsa o günahı işlemeden ölmez.
10

" 

 

Müslüman kardeşin ayıbını araştırmak değil, örtmek gerekir. Bu kunuda Hz.Peygamber şöyle 

buyurur ; 

-" Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahiretteki 

ayıplarını örter.
11

"  

 

                                                           
6
 Buhârî – Müslim 

7
 Buhari 

8
 Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66. 

9
 Kenzu’l-Ummâl, H. no: 43444; Keşfu’l-Hafâ, II, 44; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, IV, 281. 

10
 (Tirmizi, Kıyamet, 53) 

11
 Müslim, Birr 72. Buhârî, Mezâlim, 3; Ebû Dâvûd, Edeb 38; Tirmizî, Birr 19; İbni Mâce, Mukaddime 17 
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6. Kardeşlerin arasını ıslah etmek ; 

 

Allah (c.c) şöyle buyurur ; 

-" Mü'minler ancak ve ancak kardeştirler. O halde ihtilâf eden kardeşlerinizin arasını 

düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, O'nun merhametine nâil olasınız.
12

" 

Islah anlayışının oluşması ile; 

Müslümanlar arasında birliğin ve barışın gerçekleştirilmesi; Teşkilat insanımızın duygu ve 

düşünce dünyasındaki açıklıkları gidermeye, kalblerde huzurun sağlanmasına, ihtilâfların en 

aza inmesine vesile olur.  

  

Hz.Peygamber bir gün sahâbeye ; 

- "Oruç, namaz ve sadakadan daha üstün olan bir şeyi haber vereyim mi ?" buyurdu. 

Sahâbe ; 

- "Evet haber ver,"dediler. Bunun üzerine Hz.Peygamber ; 

-" İki kişinin arasını bulmaktır. İki kişinin arasının bozuk olması dîni kökünden 

kazır.
13

" 

buyurdu. 

 

7. Güleryüzlü olmak ; 

 

Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur ; 

-" Din kardeşini güleryüzlü karşılamaktan ibaret bile olsa hiç bir iyiliği küçümseme.
14

" 

-" Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır.
15

" 

 

8. Kardeşleri ziyaret ; 

 

Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur ; 

-" Allahü Teâlâ buyuruyor ki, sırf benim rızam için birbirini seven, benim rızam için 

birarada oturan, benim rızamı kazanmak için birbirini ziyaret eden ve sadece benim  

rızam için birbirlerine varlıklarını adayanlar, benim sevgimi hak ederler.
16

" 

 

-" Allah için ziyaret et ! Zîra; kim Allah için (bir kardeşini) ziyaret ederse yetmiş bin 

melek ona (yerine dönünceye kadar ikram ve değer vermek için) eşlik ederler.
17

" 

 

Ziyaretle ilgili belli âdâba uymak gereklidir. İzin, gidiş, eve giriş, evde oturuş, giyilen elbise, 

konuşma...vs. 

 

                                                           
12

 Hucurat 10 
13

 (Ebû Dâvud, edeb 58) 
14

 Müslim, Birr, 143. 
15

 Müslim, Birr 144 
16

 Tirmizî, Birr, 36 
17 Muvatta, Şa’r, 16 
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9. Hataları bağışlamak ; 

 

İnsanın hata edebileceği gerçeği herkes için geçerlidir. Hata eden insan affedilmeye lâyık 

olmasa bile, kişi kendisini affetmeye lâyık görmeli ve de affedebilmelidir. Af, insanın hem 

kendisine ve hem de karşıdaki insana kazandırır. 

Af, suçu ve suçluyu artırmadıkça ve azdırmadıkça tercih edilen bir değerdir. 

Allah (c.c) şöyle buyurur ; 

-" Rabbiniz tarafından bir mağfirete, genişliği gökler ve yerler kadar olan ve müttekîler 

için hazırlanmış bulunan bir cennete doğru yarışırcasına koşun ! 

O müttekîler ki, bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında 

öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları 

sever.
18

" 

-" İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle 

aranızda düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost oluverir.
19

"  

 

10. Büyüklere hürmet ve küçüklere merhamet ; 

 

Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur ; 

-" Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını bilmeyen bizden 

değildir.
20

" 

-" Bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara ikram ve hürmet ederse, Allah da o kimseye 

onun yaşına geldiğinde  ikram (ve hürmet) edecek kimseyi (halk ve) takdir eder.
21

" 

 

11. Kimseye eziyet etmemek, eziyetlere tahammül etmek, elin ve dilin eziyetlerinden 

sakınmak ; 

Hz.Peygambe şöyle buyurdu ; 

-" Müslüman ; dilinden ve elinden diğer müslümanların emniyette olduğu kimsedir.
22

" 

 

 

 

 

12. İki yüzlü ve iki dilli olmamak, 

13. Tel'in / lânet etmemek, 

14. Zulmetmemek, 

15. Haset etmemek, 

16. Canına ve malına kasdetmemek, 

17. Kibirli olmayıp, mütevâzî olmak. 

 

 

 

 

                                                           
18 ( Âl-i İmrân : 133 - 134 ). 
19

 ( Fussilet : 33 ). 
20 Ebû Dâvûd, Edeb, 66; Tirmizî, Birr, 15. 
21 Tirmizî, Birr, 75. [37]-  Buhârî, Îmân, 4, 5, Rikâk, 26; Müslim, Îmân, 64, 65; Ebû Dâvûd, Cihâd, 2; Tirmizî, Kıyâmet, 52, 
22 Buhârî, Îmân 4, 5, Rikak 26; Müslim, Îmân 64, 65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirimizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11 
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Alınacak Dersler: 

1. Mü’minler kardeştir. Bu kardeşliği Allah cc ayetinde zikrederek ortaya koymuştur. 

Müslümana düşen bu kardeşliği muhafaza etmektir... 

2. Şuurlu teşkilat mensubunun görevlerinden biride toplumda bu kadar ifsadın olduğu 

dönemde islah anlayışını yaygınlaştırmaktır. 

3. Hata ve kusurları örtmek erdemliliktir. (Örtülen hata ve kusur, kul hakkına taalluk 

eden zulüm ve haksızlıklar cinsinden olmamalıdır) 

4. Dünyada kulların kusurunu örtenler, âhirette mükâfatını görürler. 

5. İyilikle kötülük bir olmaz. İnsanlara iyilikte bulunanlar mutlaka kazançlı olacaklardır. 

6. Müslüman ; dilinden ve elinden diğer müslümanların emniyette olduğu kimsedir.  

 

Not ; Bu hafta: 

1. Hucurat süresini tefsirden ailemizle okuyalım. 

 

 

 

 


