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 Ders  :  124 

Konu  : SORUMLULUK 

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini 

zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. 

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen 

görevleri ve işlevleri; zamanında, istenilen şekilde ve istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. 

Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi 

zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. 

İnsan, kainatta sayıları yüzbinleri bulan canlılar aleminin en güzel ve en mükemmeli, yaratılmışların 

en üstünü, alemlerin özü, kainatın sırrıdır. İyi ve kötü işler yapmaya müsait olarak yaratılmış olan insan; 

görme, işitme, bilme ve kudret gibi konularda sınırlı, yaptığı ve yapacağı konularda ise sorumlu bir varlıktır. 

İnsanın en büyük arzusu mutlu olmak, barış ve güven içinde yaşamaktır. Bu isteğin gerçekleşmesi, 

insanın Allah'a ve yaratılanlara karşı görevlerini sorumluluk bilinci içinde yapmasına bağlıdır. Yani, 

herkesin üzerine düşen görevi en güzel şekilde, samimi olarak ve severek yerine getirmesi; kişi ve 

toplumların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlar. 

 Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah; 

  َوَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّأ كُنتُمْ تَعْمَلُون 

 َأَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَأ خَلَقْنَأكُمْ عَبَثأً وَأَنَّكُمْ أِلَيْنَأ لَا تُرْجَعُون 

 أَيَحْسَبُ ألْاِنسَأنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى 

"Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.''1  

''Sizi boş yere yarattığımızı ve gerçekten huzurumuza geri getirmeyeceğimizi mi sandınız?"2  

"İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır." 3 buyurmaktadır.  

Bu bakımdan sorumluluk bilinci içindeki kişiler, iyi davranışlarda bulunurlar, kişisel çıkarlarını ülke 

ve millet çıkarları önüne geçirmezler, halka hizmet Hakka hizmettir prensibi doğrultusunda çalışırlar. 

Allah’a iman ve O’nun Resullerinin öğütleri ve ahirete müteallik sorumluluk duygusu insanın içinde 

tezahür ederek ona ömür boyu refakat eder. Bu ise kişinin kendi şahsına, akrabalarına, toplum ve ümmete 

karşı yükümlü bulunduğu mesuliyetlerin idrakine varması ile mümkündür. Bu şuurun kazanılmasında ve 

işlenilmesinde ailenin yanı sıra camilerin önemi de çok büyüktür. 

Kendimize Karşı Mesuliyetler 

Kur’an her bir insana şahsiyet kazandırmak ister ve her şahıs rabbine karşı mesuliyetler taşımaktadır. 

Zira Allah insanı boşuna yaratmadığı gibi başıboş da bırakmamıştır:  

                                                        

1
 Nahl, 16/93 

2
 Mü’minûn, 23/115 

3
 Kıyamet, 75/36 
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 أَيَحْسَبُ ألْاِنسَأنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

“ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır ? ” 4   

Mü’min işlediği fiillerde hür irade sahibi olduğunun, ancak yine Allah indinde yaptıklarından mes’ul 

olduğunun bihakkın idrakinde olan kişidir. 

Bu nedenle müslümanlara dengeli ve ölçülü bir hayat sürdürmeleri emredilmiştir. Ne dünya 

hayatının insanı alıp götüren hengamesi, ne de mesuliyetlerden kaçmak için her şeyden el etek çekip 

kendini insanlardan tecrit etmek. Mü’minin hedefi aile ve iş hayatında, okulda, camide ve toplumda örnek 

insan olmaktır.  

Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen şu hadiste mü’minin çabası imandan bir cüz olarak 

zikredilmektedir: 

لْاِيمَأنِّ هِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ أمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًأ فَلْيُغَي ِّرْهُ بِّيَدِّهِ فَأِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِّلِسَأنِهِ فَأِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِّقَلْبِّ  

“Sizden her kim bir kötülük görürse, eğer gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Yetmezse, diliyle düzeltsin. 

Onu da yapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir.”5 

 Müslümanın sorumluluğunun bilincinde olmasını ve bağımsız bir insan haline gelmesini sağlayan 

eğitim ailede başlar, okul ve cami tarafından desteklenir.  

Dini hayatın merkezi olması hasebiyle caminin gündelik meselelerin hallinde önemli bir yeri vardır. 

Orada aynı zamanda dini ve toplumsal hayata katkı sağlamanın yolları öğretilir ve mesuliyetler ile sosyal 

uyumun teşvikine gayret edilir. Sadece camilerde nitelikli işler görmekle yetinmeyip cemiyetin değişik 

katmanlarında faal roller oynayan ve sayıları giderek artan, mesuliyet sahibi müslümanların varlığını da bu 

imkanlara borçluyuz.  

Yani, müslümanların içtimaî uyumu genellikle camilerde başlamaktadır. 

  Aile ve Akraba 

Müslüman hayatında ve eğitimde esaslı bir yere sahip olan aile, ebeveyni ve yakın akrabayı ihata 

etmektedir.  

Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:  

وَأعْبُدُوأْ ألل هَ وَالَ تُشْرِّكُوأْ بِّهِ شَيْئًأ وَبِّألْوَأِلدَيْن  أِحْسَأًنأ وَبِّذِّ  ألْقُرْبَ  وَألْيَتَأمَى وَألْمَسَأكِين  وَألََْأرِّ ذِّ  ألْقُرْبَ  وَألََْأرِّ أْلَُنُبِّ 
 وَألصَّأحِبِّ بِّألََنبِّ وَأبْن  ألسَّبِّيل  وَمَأ مَلَكَتْ أَيْمَأنُكُمْ أِنَّ ألل هَ الَ يُحِبُّ مَن كَأنَ مُخْتَأالً فَخُورًأ

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, 

kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.’’6 

 Şu ayet-i kerimede ise ebeveyn Allah’tan hemen sonra zikredilmektedir: 

وَقَضَى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوأْ أِالَّ أِيَّأهُ وَبِّألْوَألِدَيْن  أِحَْسأنًأ ِأمَّأ يَبْلُغَنَّ ِعندَكَ ألْكِبَرَ أَحَدُهُمَأ أَوْ كِالَهُمَأ فَالَ تَقُل لَّهُمَآ أُف ٍّ وَالَ تَنْهَرْهُمَأ 
 وَقُل لَّهُمَأ قَوْالً كَرِّيمًأ * وَأخْفِضْ لَهُمَأ جَنَأحَ ألذُّل ِّ مِنَ ألرَّحْمَةِ وَقُل رَّب ِّ أرْحَمْهُمَأ كَمَأ رَبَّيَأنِي صَغِيرًأ

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak 

emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; 

                                                        

4
 Kıyamet, 75/36 

5
 Tirmizî, Fiten, 11; İbn Mâce, Fiten, 20; Ebu Davud, Salat, 242 

6
 Nisa Sûresi, 4:36 
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onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: 

“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”7 

Efendimiz de ebeveyne karşı olan mesuliyetlerimizin sınırlarını çok açık bir biçimde ifade etmişlerdir:  

مَنْ يَأ رَسُولَ أللَّهِ قَألَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ ألْكِبَرِّ أَحَدَُهمَأ أَوْ كِلَيْهِّمَأ فَلَمْ يَدْخُلْ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ 
 ألََْنَّةَ 

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün;  Üç defa, “Yazıklar olsun  o kimseye!” demişler;  

Ashab-ı Kiram “Ey Allah’ın Rasûlü, kimdir kendisine yazık eden o talihsiz?” diye sorduğunda  

 “Ana-babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde, onları hoşnut etmek suretiyle 

Cennet’e giremeyip Cehennem’i boylayan kimse” 8  buyurmuşlardır. 

 Akraba ilişkilerinin gözetilerek canlı tutulması dilimizde sıla-i rahim denilen hoş bir ıstılah ile 

karşılanır. Sıla, varmak, vasıl olmak gibi anlamlara geldiği gibi şiirlerde ve türkülerde ayrı kalınan yere 

duyulan hasreti de ifade eder. Rahim ise etimolojik olarak rahmet kökünden gelmektedir. Yani sıla-i rahim 

merhamete götüren bir yoldur.  

Resûlullah (s.a.v.) minberde bulunduğu esnada adamın biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: 

“Ya Rasûlallah! İnsanların en hayırlısı kimdir?” Allah’ın Rasûlü:  

“İnsanların en hayırlısı, insanlara selam veren, Allah’tan en çok korkan, ma’rûfu emredip münkerden 

nehyetmeye çalışan ve yakınlarını ziyaret eden kimsedir.”9 diye buyurdu. 

Yine bir kudsî hadiste şöyle buyrulur: 

 Abdurrahman İbni Avf (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:  

‘‘Allah (c.c) buyurdu ki: Ben Rahman’ım, akrabalığı, rahimi ben yarattım ve ismim olan Rahman’dan ona 

isim verdim. Kim akrabaya iyilik ederse , ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse, ben de ondan 

ilgiyi keserim.’’ 10 

Komşuluk ve Toplum 

 Müslümanların içinde yaşadığı topluma ve –bilhassa– beraber yaşadığı komşularına karşı da 

mesuliyetleri vardır. Bir müslümanın komşusu öncelikli bir yere sahiptir. Ancak, kimi zaman müslümanlar 

dahi bunun farkında olamamaktadırlar: 

İbni Ömer ve Âişe (ra)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

ألَ جِّبْرِّيلُ يُوصِينِي بِّألََْأرِّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَر ِّثُهُ  مَأ زَ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak 

sandım."11 

Hadis-i şerifteki "Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım" ifadesinin anlamı, Cebrail bu 

konuda Allah Teala'dan bir emir getirecek ve miras taksiminde -tıpkı akraba gibi- komşuya da hak 

tanıyacak sandım demektir. 

                                                        

7
 İsra Sûresi, 17:23-24 

8
 Müslim, Birr, 9 

9
 Müsned – İmam Ahmed 6/432 

10
 Tirmizî, Birr, 9 (1972) 

11
 Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mâce, Edeb 4 
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Komşularımız, ev halkımızdan sonra yüzlerini en çok gördüğümüz kimselerdir. Bu sebeple onların 

dindar ve iyi ahlaklı kimseler olması arzu edilir. Fakat kendilerini seçmek elimizde olmadığı için 

komşularımızın gayri müslim ve kötü ahlaklı olmaları da mümkündür. 

Kimler komşu sayılır?  

Bu konuda Hz. Ali'den gelen rivayete göre, birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimseler 

komşu sayılır. Hz. Âişe (ra) meseleye daha geniş bakmış ve evin her cephesinden kırkar hanenin komşuluk 

hakkı bulunduğunu söylemiştir. Ayet-i kerîmede komşular "yakın komşu ve uzak komşu"12 diye iki grupta 

ele alınmıştır. Üzerimizde en fazla hakkı olan komşu, bu ayet-i kerimede sayılan özelliklerden en fazlasına 

sahip olan komşudur. 

Komşuluk hakkı nedir?  

Komşular bazan bir akraba gibi birbiriyle içli dışlı oldukları için güzel geçinmeleri, birbiri hakkında iyi 

şeyler düşünüp mutlu olmalarını istemeleri, mallarının ve canlarının zarar görmemesi için gayret etmeleri, 

komşusu hatalı bir iş yapmaya kalktığında veya bir konuda komşusunun görüşünü almak istediğinde ona 

doğru yolu göstermeleri başlıca komşuluk haklarıdır. Buna ilave olarak zaman zaman birbirlerine hediye 

göndermeleri, karşılaştıkları zaman birbirinin yüzüne gülüp selamlaşmaları, yardıma çağırdıkları zaman 

hemen gitmeleri gibi iyi komşuluk esaslarını saymak mümkündür. 

Komşunun gayri müslim olması, bir müslümana, ona karşı komşuluk hakkını gözetmeme yetkisini 

vermez. Komşunun yahudi, hristiyan veya hiçbir dine inanmayan bir müşrik olması bu prensibi değiştirmez. 

Tabarani’nin rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz, üzerimizdeki haklarına göre komşuları üçe 

ayırmıştır: 

 Bir hakkı olan komşular: Müşrikler gibi ki, bunların sadece komşuluk hakkı vardır. 

 İki hakkı olan komşular: Müslümanlar gibi ki, bunların hem komşuluk, hem de din kardeşliği hakkı 

vardır. 
 Üç hakkı olan komşular: Akraba olan müslümanlar gibi ki, bunların hem komşuluk, hem din 

kardeşliği, hem de akrabalık hakkı vardır.13 

 Sahabeden bir zatın kendilerine komşunun komşuya olan hakları sorulduğunda, Efendimiz (s.a.v.) 

şöyle buyurmuşlardır: 

“Komşun yardım isterse yardım et. Borç isterse ver. Fakir ise gözet. Hastalanırsa ziyaret et. İyi 

şeylerini tebrik et, felaketlerinde sabır dile. Ölünce cenazesine git.”14 

 Efendimiz ayrıca Ebu Zer (r.a.)’a yemek hazırladığında komşularını da düşünmesi gerektiğini 

söylemişler ve bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: 

 Komşusu açken tok uyuyan bana iman etmemiştir.”15“ مَأ آمَنَ بِّي مَنْ بَأتَ شَبْعَأن وَجَأرُهُ جَأئِع  “ 

 Müslümanların en iyi bir biçimde toplumsal hayata iştirak etmeleri gerektiğinin tabiiliği hiç  bir 

temellendirmeye mahal bile vermemektedir. Bu, müslümanların benimsemiş olduğu anlayıştır, keza Kur’an 

ve hadisler de buna işaret etmektedirler.   

Her cuma hutbesinin nihayetinde okuduğumuz ayette şöyle buyrulmaktadır:  

                                                        

12
 Nisa, 4 ; 36 

13
 İbni Hacer, Fethü'1-barî, X, 456 

14 Muhammed Yusuf Kandehlevî, Hayatu’s Sahabe, III, s. 1068 

15Feyzu’l Kadir Şerh-il-Cami-il Sagîr, H. No:7771 
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“ كررُونَلِّ وَألْاِحْسَأنِّ وَأِيتَأءِ ذِّ  ألْقُرْبَٰى وَيَنْهَٰى عَن  ألْفَحْشَأءِ وَألْمُنكَرِّ وَألْبَغْي  يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَأِنَّ أللَّهَ يَأْمُرُ بِّأْلعَدْ   

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve 

azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”16 

Müslümanlar ayrıca, kendi menfaatlerine ters düşse dahi adilane davranmak ile emrolunmaktadırlar:  

“ سِكُمْ أَوِّ ألْوَألِدَيْن  وَألْاَقْرَبِّينَ أِن يَكُنْ غَنِيًّأ أَوْ فَقِيرًأ فَأللَّهُ يَأ أَيَُّهأ ألَّذِّينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَّأِمينَ بِّألْقِسْطِ ُشهَدَأءَ لِلَّهِ وَلَْو عََلٰى أَنفُ
لُونَ خَبِّيرًأأَوْلَٰى بِّهِّمَأ فَلَا تَتَّبِّعُوأ ألْهَوَٰى أَن تَعْدِّلُوأ وَأِن تَلُْووأ أَوْ تُعْرِّضُوأ فَأِنَّ أللَّهَ كَأنَ بِّمَأ تَعْمَ   

“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak 

adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten 

ayrılmayın).  Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine 

getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz 

(bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 17  

Mü’min bir ferdin ailesine ve akrabasına karşı taşıdığı yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği gibi, 

cami cemaati de komşulara ve muhite karşı iyi ilişkiler geliştirmek durumundadır. Camiler tertipledikleri 

programlara komşularını davet ederek ve faaliyetleri hakkında onlara malumat vererek bu vazifeyi yerine 

getirmeye çalışmaktadırlar. Bahçe çitinin kenarında yapılan küçük ayaküstü muhabbetler dahi komşuluk 

ilişkilerinin geliştirilmesine yetebilmektedir. “Açık Cami Günü” de bu komşulukların güçlendirilmesi için iyi 

bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında cemaatler potansiyellerini topluma aktarmak gibi bir 

gayretin içerisindeler. Zira nerede yaşarlarsa yaşasınlar, Müslümanlar toplumsal hayata iştirak edip onun 

ıslahına çalışmak, ayrıca iyiyi tavsiye edip şerden sakındırmakla yükümlüdür. 

İnsanlık ve ümmet 

Emr-i bi’l ma’ruf ve nehy-i ani’l münker müslümanın genelde insanlığa karşı, özelde ise ümmete karşı 

mesuliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Çünkü ferdin kendisine, ailesine, akrabasına ve topluma karşı 

mesuliyetleri kendi hususi sınırları içerisinde hapsolunamazlar. Bunların hepsini, İslam inancında kök 

salmış sorumluluk duygusunun bir tezahürü olarak görmek gerekir. Müslümanlar, İnsanlığın ve ümmetin 

bir parçası olma şuuruna sahip olma sorumluluğuyla, kim olursa olsun zalime karşı ve mazlumdan yana 

tavır almaktadırlar. 

Bu nedenle Efendimiz ümmeti bir vücudun azalarına benzetmektedirler:  

“ ََسَدِّإذَأ أشْتَكَى شَيْئًأ تَدَ   Bir aza hastalanırsa, diğerleri de bundan etkilenirler.”18“ .. أعَى لَهُ سَأئِرُ ألْ

Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır.  

2. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir.  

3. Kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek 

zorundadır. 

Bu Hafta  

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da 

yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 19 Ayet-i kerimesinin tefsirini ailemizle birlikte okuyalım. 

                                                        

16 Nahl Sûresi, 16:90 

17 Nisâ Sûresi, 4:135 

18 Müslim, Sahih, H. No: 6751 
19 Nahl Sûresi, 16:90 
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