BYK & ŞYK DERSLERİ

Ders : 93
Konu : İslam Kardeşliği 2
C ) MÜSLÜMAN KARDEŞLERE YASAKLANAN ŞEYLER :
Allah'ın sözünden üstün söz, yasağından daha önemli yasak ve hükmünden daha önemli
hüküm yoktur. Öyleyse Allah'ın emirlerine, yasaklarına ve hükümlerine bu açıdan yaklaşmak
gerekir.
Buna göre müslüman kardeşlere yasaklanan şeyleden bazıları şunlardır ;
1. Din kardeşine söğmek ;




Müslüman, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi, kendisi de başkasına
yapmamalıdır.
Müslüman, kendisine söğülmesini istemediği gibi, kendisi de başkasına söğmemelidir.
Karşılıklı olarak söğüşen, kendisine söğüyor demektir.

Resûlüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur ;
-" Kişinin kendi ana-babasına küfretmesi büyük günahlardandır.1"
Sahabe ;
-" Ey Allah'ın Resûlü ! insan hiç kendi ana-babasına söğer mi?" deyince,
Resûlüllah (s.a.v) ;
-" Evet, kişinin babasına söğer, o kişi de söğenin babasına söğer. Kişinin anasına söğer,
karşıdaki kişi de o söğenin anasına söğer." buyurdu.
Allah (c.c) bir âyetinde şöyle buyurmaktadır ;

ِ ين َي ْد ُعو َن ِم ْن ُد
ون اللّٰ ِه َف َي ُس ُّبوا اللّٰ َه َع ْد ًوا بِ َغ ْي ِر ِع ْل ٍم ك َٰذلِكَ َز َّي َّنا لِ ُك ِّل اُ َّم ٍة
َ َو َلا َت ُس ُّبوا الَّ ٖذ
َع َم َل ُه ْم ثُ َّم اِلٰى َر ِّب ِه ْم َم ْر ِج ُع ُه ْم َف ُي َن ِّب ُئ ُه ْم بِ َما كَانُوا َي ْع َملُو َن

-" Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) söğmeyin ; sonra onlar da bilmeyerek
Allah'a söğerler.2"
Hz.Muhammed (s.a.v) bir Hadîs-i Şerifte de şöyle buyurmaktadır ;
-" Kim, cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse; ölümünü, Allah'a ve
Ahirete inanmış olarak karşılasın. Bir de başkalarına karşı, kendisine nasıl
davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın.3"
2. Alaya almak ve kötü lâkap takmak ;
1
2
3

(Buhârî, Edeb 4; Müslim, İman 146)
( En'âm :108 ).
Müslim, İmâre 46. Nesâî, Bey'at 25; İbni Mâce, Fiten 9.
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Bir müslüman, kendisinin alaya alınmamasını istiyorsa, başkasını alaya almamalıdır.
Allah (c.c ) şöyle buyurur ;
-" Ey Mü'minler ! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar,
kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar,
kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lâkaplarla
çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar
zalimlerdir.4"
Bir müslümanın diğer bir müslümanı hor, hakir ve aşağılık görmesi kesinlikle yasaklanmıştır.
Hz.Peygamber şöyle buyurur ;
-" Bir müslümanın diğer bir müslüman kardeşini hor/hakir görmesi, kişiye kötülük
olarak yeter.5"
Bir müslümanın diğer bir müslümanı hor/hakir görmesi bir şerdir. Bu durum kibirden
kaynaklanırsa çok daha tehlikelidir.
Hz.Peygamber şöyle buyurmaktadır ;
-" Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. 6"
-" Kibir, Hakk'ı inkâr ve insanları hor/hakir görmektir.7"
3. Sû-i Zanda bulunmak ;
Bu hususta Allah (c.c) şöyle buyurur ;
-"Ey Îmân edenler! Zannın çoğundan kaçının.Çünki zannın bir çoğu günahtır.8"
Hz.Peygamber de şu uyarıyı yapmaktadır ;
-" Zandan sakının. Çünki zan, sözlerin en yalan olanıdır.9"
Ayet ve Hadislerde kınanan ve yasaklanan sû-i zan'dır. Müslüman daima hüsn-i zan sahibi
olmalıdır.
4. Gıybet etmek ;
İslâm toplumunu oluşturan fertlerin kaynaşmalarına engel olan, belki de dağılmalarına sebep
olan yanlışların başında birbirlerinin gıybetlerini yapmış olmaları gelmektedir.
Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır ;

ض ال َّظ ِّن اِ ْث ٌم َو َلا َت َج َّس ُسوا َو َلا َي ْغ َت ْب
َ َيا اَ ُّي َها الَّ ٖذ
َ ين اٰ َم ُنوا ْاج َتنِ ُبوا َك ٖث ًيرا ِم َن ال َّظ ِّن اِ َّن َب ْع
َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا اَ ُي ِح ُّب اَ َح ُدكُ ْم اَ ْن َياْكُ َل لَ ْح َم اَ ٖخي ِه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َواتَّقُوا اللّٰ َه اِ َّن اللّٰ َه

اب َر ٖحي ٌم
ٌ َت َّو

4

( Hucurât :11 ).
Müslim, Birr 32.Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 18; İbni Mâce, Zühd 23
6
Müslim, Îmân 147. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 26; Tirmizî, Birr 61
7
(Müslim, iman 147).
8
(Hucurât:12).
9
Buhârî, Vasâyâ 8, Nikâh 45, Ferâiz 2, Edeb 57, 58; Müslim, Birr 28
5
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-" Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini
yemekten hoşlanır mı ? İşte bundan tiksindiniz (değil mi?).
Allah'tan korkun ! Şübhesiz Allah, tevbeyi kabul edendir.10"
Bu âyetlere göre ; Allah'ı tanıyan, Allah'ın kendisini görüp gözettiğini, her sözünü işittiğini
kabul eden ve ahirette de hesaba çekileceğine inanan kişi, Allah'a karşı saygılı olur ve gıybeti
de terkeder.
Gıybet etmek haram olduğu gibi, dinlemek de haramdır. Müslüman olana gereken, kendisi
gıybet etmediği gibi gıybet edene karşı gıybet edileni savunmaktır.
Hz.Peygamber bu konuda şöyle buyurur ;
-" Kim din kardeşinin ırzını (namus ve şerefini) gıybet edene karşı savunursa, Allah ta
kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur.11"
5. Nemîme yapmak ;
Nemîme; lâf götürüp getirmek ve söz taşımak demektir. Bu kötü sıfat, fıtratı bozulmuş
kimselerde ve fıtratı bozmak isteyenlerde bulunmaktadır.
Nemîme ; kişiyi hem bu dünyada rezil etmekte ve hem de cennetten ebedî olarak mahrum
bırakmaktadır.
Hz.Peygamber (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmaktadır ;
-" Lâf götürüp getiren / koğuculuk yapan cennete giremez.12"
Ayrıca Hz.Peygamber, koğuculuğun kabir azabına sebep olduğunu da haber vermiştir.
6. İftira etmek ;
İftira ; bir insana yapmadığı bir şeyi yaptı demesi, söylemediği bir şei söyledi demesi veya
kendisinin yaptığı ve söylediği bir şeyi, bir başkasının üzerine atarak yaptı veya söyledi
demesidir.
Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır ;

َو َم ْن َي ْك ِس ْب َخ ٖط َيپ ًة اَ ْو اِ ْث ًما ثُ َّم َي ْر ِم بِ ٖه َب ٖریًا َف َق ِد ْاح َت َم َل ُب ْه َتانًا َواِ ْث ًما ُم ٖبي ًنا

-" Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa,
şübhesiz ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur13"

-" Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet
edenler, şübhesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.14"

10

11

( Hucurât : 12)
Buhârî, Edeb 38, 48; Müslim, Birr 73. Ebû Dâvûd, Edeb 5.

12

[Buhârî, Edeb 49, 50; Müslim, Îmân 168, 169, 170. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 33; Tirmizî, Birr 79.]

13
14

( Nisâ : 112 ).
( Ahzâb : 58 ).
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Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur ;
-" Hiç bir kimse başka bir kimseye fasıklık sıfatı atamaz (atmaya hakkı yoktur). Yine
böyle diğer bir kimseye küfür sıfatı da atamaz. Eğer atar da attığı kimse atılan fâsıklık
veya kâfirliğin sahibi değilse, bu sıfatlar muhakkak atan kimseye döner. 15"

7. Yalan söylemek ;

Yalan ; Münafığın en başta gelen özelliklerinden biridir. Yalandan sakınmak, bir bakıma
münâfıklıktan sakınmak demektir.
Allah (c.c) şöyle buyurur ;
-" İnsan hiç bir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek
bulunmasın.16"

يب َع ٖتي ٌد
ٌ َما َي ْل ِف ُظ ِم ْن َق ْو ٍل اِ َّلا لَ َد ْي ِه َر ٖق

Hz.Muhammed (s.a.v), iç inde yalanın da bulunduğu münafıkların alâmetlerini şöyle
belirtmiştir;
-" Dört huy vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse tam münafık olur. Kimde bu
huylardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar o kişide münafıklıktan bir özellik
bulunmuş olur.
Kendisine bir şey emânet edildiğinde ona ihânet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz
verince sözünden cayar ve düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar.17"
1. Emanete ihanet,
2. Konuşulduğunda yalan söylemek,
3. Söz verildiğinde sözünde durulmaması,
4. Haddin aşılması.
Mü'min yalandan, yalancı duruma düşmekten ve yalancı duruma düşmeye sebep olacak
şeylerden uzak durulmalıdır buda bir pozitif bir özelliktir.
Alınacak Dersler:
1. Müslüman, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi, kendisi de başkasına
yapmamalıdır.
2. Bazı hasletler vardır ki bunlar kişinin derecesini aşağılar aşağısına indirir bunlardan
son derece uzak olunması gerekmekdedir.
3. Gıybeti dedikodu,İftira,yalan, gibi yasaklanan filler İslam toplumunun kaynaşmasını
etkileyen etkenlerdir.

15

(Buhari, Edep, 74)
Kaf 18
17
(Buhari, Edep, 74)
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