
EV SOHBETLERİ   2015 

  

 1  

 

88. SOHBET 

İSLAM KARDEŞLİĞİ - 2 

7. Güleryüzlü olmak 
Hz.Peygamer (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 الَ تََحْقِرَننَّ مِنَ االْْمَعْرُووففِِ شََيْىٔا ووَلََوْ اأننْْ تََلْْقََى اأخََاككََ بِِوَجْهٍ طََلْْقٍ

-" Din kardeşini güleryüzlü karşılamaktan ibaret bile olsa hiç bir iyiliği küçümseme."1 

 تََبَسُّمُكََ فِي ووَجْهِ اأخِيكََ صَدََقََةٌٌ

-" Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır."2 

8. Kardeşleri Ziyaret 
Hz.Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

لِلْْمُتََحَابِّينَ فِيَّ، وواَالْْمُتََجَالِسِينَ فِيَّ، وواَالْْمُتََبَاذذِِلِينَ فِيَّ، وواَالْْمُتََزاَاووِِررِِينَ فِيَّووَجَبَتْ مَحَبَّتِي   

-" Allah 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."3 

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

9. Hataları bağışlamak  
Af, bağışlamak, suçlu olanı azarlamamak, intikâm almamak demektir. Müslüman, affedici ve 

bağışlayıcı olmalıdır. Çünkü kötülük yapanları, affetmek, kusurlarını görmemek Allah’ın emridir. Âyet-i 
kerîme’de: 

*اإنَّهُ لَا يُحِبُّ االظَّالِمِينَ فََأجْرُههُ عَلََى االلَّهِووَجَزاَاءء سَيِّىٔةٍ سَيِّىٔةٌٌ مِّثْْلُُهَا فََمَنْ عَفََا وواَأصْلََحَ   

‘’Kötülüğün cezası da ona denk bir kötülüktür. Fakat kim bağışlar ve kendisi ile düşma- nın arasını 
düzeltirse, onun mükâfâtı Allah’a aittir. Elbette O, zalimleri sevmez.’’4 buyurulmaktadır. 

Af, önce ailede başlamalıdır. Müslüman; eşine, çocuklarına ve diğer yakınlarına karşı affedici 
olmalıdır. 

Cenâb-ı Hak bu hususta: 

                                                   
1	  Müslim,	  Birr	  144	  
2	  Tirmizî,	  Birr	  36	  
3	  Muvatta‘,	  Şa’r	  16	  
4	  Şûra	  sûresi	  –	  40.	  ayet	  
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ا اأيُّهَا االَّذِِينَ آآمَنُُواا اإننَّ مِنْ اازٔزْْوواَاجِِکُمْ وواَأووْلَاددِِكُمْ عَدُُووًّاا لَّکُمْيَ * فََاحْذََررُووهُمْ وواَإنن تََعْفُُواا ووَتََصْفََحُواا  ووَتََغْْفِرُوواا فََإننَّ االلَّهَ غََفُُوررٌ ررَّحِيمٌ  

‘’Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve evlatlarınızdan size düşman olanlardan sakının. Bununla 
beraber affeder, kusurlarına bakmaz, günahlarını örterseniz, şüphe yok ki Allah, çok bağışlayan ve çok 
merhamet edendir.’’ 5 buyurmaktadır. 

       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: 

ووَسَاررِِعُواا اإلََى مَغْْفِرَةةٍ مِّن ررَّبِّکُمْ ووَجَنَّةٍ عَرْضُهَا االسَّمَاوواَاتتُ *االَّذِِينَ يُنفِقُُوننََ فِي االسَّرَّااءء وواَالضَّرَّاا  ءء وواَالْْکَاظِمِينَ وواَاالرٔرْضضُ اأعِدَّتتْ لِلْْمُتَّقِينَ

االْْغََيْظََ  * وواَالْْعَافِينَ عَنِ االنَّاسسِ وواَاللّهُ يُحِبُّ االْْمُحْسِنِينَ  

-" 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."6 

*ووَلَا تََسْتََوِِيي االْْحَسَنََةُُ ووَلَا االسَّيِّىٔةُُ ااددْفََعْ بِِالَّتِي هِيَ اأحْسَنُ فََاذٕذََاا االَّذِِيي  بَيْنََكََ ووَبَيْنََهُ عَدََااووَةةٌٌ كَأنَّهُ ووَلِيٌّ حَمِيمٌ   

-" İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranızda 
düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost oluverir."7 	  

Mevlâna şöyle der: 

"Ömür, yarınlara bağlanan ümitlerle, geçip gitmede, gafilcesine kavgalarla, gürültülerle, 
didinmelerle tükenip durmadadır. 

Sen aklını başına al da, ömrünü, şu içinde bulunduğun bu gün say. Bak bakalım, bu günü de 
hangi sevdalarla harcıyorsun? 

Ölüm, bizi birer birer çekip alıyor. Onun heybetinden akılların beti, benzi sararıp durmada. 

Ölüm, yolda durmuş bekliyor. Efendi ise gezip tozma sevdasında. 

Ölüm, kaşla göz arasında, onu hatırlamaktan bile bize daha yakın... Fakat gaflete dalanın aklı 
nerelere gitmede? Bilmem ki!. 

Sen elinden geldiği kadar, Allah'a kulluk et, iyi bir insan ol!" 

Derim ki: Ey eli ayağı tutan adam! Elin ayağın tutarken Rabbine kulluk et. Allah'tan kork. Ondan 
korkarsan başka kimseden korkmaya vakit bulamazsın. 

Kullukta daim ol ki, başına rahmet saçılsın. Şaşırıp kalma. Çünkü şaşırıp kalacak zamanda 
değilsin! Asıl şaşılacak şey, senin ilerideki günleri unutmandır. İleride yaman bir gün vardır ki, orada 
geçer akçe ancak Takvâ‘dır. 

                                                   
5	  Teğâbün	  sûresi	  –	  14.	  ayet	  
6	  Âl-‐i	  İmrân	  suresi,	  133	  –	  134.	  ayetler	  	  	  
7	  Fussilet	  suresi,	  33.	  ayet	  
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10. Büyüklere hürmet ve küçüklere merhamet etmek; 
Hz.Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

لََيْسَ مِنَّا مَنْ لََمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنََا ووَيَعْرِِففْ شََرفَفَ كَبِِيرِِنََا  

-" Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını bilmeyen bizden değildir."8 
كْرَممَ شََاببٌّ شََيْخًًا لِسِنِّهِ اإلَّا قََيَّضَ  مَنْ يُکْرِِمُهُ عِنْْدََ سِنِّهِ االلَّهُ لََهُمَا اأ  

-" 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."9 

“Büyüklerle oturun, âlimlerle konuşun, 

Hakimlerle buluşun!” budur yolu oluşun! 

(N.Fazıl Kısakürek)	  

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

    Hz.Peygamber şöyle buyurdu: 

◌ِ ااََلْْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ االْْمُسْلِمُوننََ مِنْ لِسَانِهِ ووَيَدِِهه     
-" Müslüman ; dilinden ve elinden diğer müslümanların emniyette olduğu kimsedir."10 

 مَنْ صَمَتَ نََجَا

-" Dilini tutan kurtuldu."11 

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. 
 

  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 sövmek  
• Müslüman, kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi, kendisi de başkasına yapmamalıdır. 

                                                   
8	  Ebû	  Dâvûd,	  Edeb,	  58	  
9	  Tirmizî,	  Birr	  75	  
10	  Buhârî,	  İman	  4-‐5,	  Müslim,	  İman	  64-‐65	  
11	  Tirmizî,	  Kıyamet	  50,	  Dârimî,	  Rikak	  5	  
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• Müslüman, kendisine sövülmesini istemediği gibi, kendisi de başkasına sövmemelidir. 
• Karşılıklı olarak sövüşen, kendisine sövüyor demektir.  

سُوللَ االلَّهِ اأننَّ ررَ صلى االله عليه ووسلم- قََالُُواا يَا ررَسُوللَ االلَّهِ هَلْ يَشْْتِمُ ». مِنَ االْْکَبَائِرِِ شََتْْمُ االرَّجُلِ وواَالِدََيْهِ « قََاللَ  -
نََعَمْ يَسُبُّ اأبَا االرَّجُلِ فََيَسُبُّ اأبَاههُ ووَيَسُبُّ اأمَّهُ فََيَسُبُّ اأمَّهُ« االرَّجُلُ وواَالِدََيْهِ قََاللَ   

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

-" Kişinin kendi ana-babasına küfretmesi büyük günahlardandır."  

Sahabe: 

-" Ey Allah'ın Resûlü ! insan hiç kendi ana-babasına söver mi?" deyince; Resûlullah (s.a.v.): 

-" Evet, kişinin babasına söver, o kişi de sövenin babasına söver. Kişinin anasına söver, 
karşıdaki kişi de o sövenin anasına söver."12 buyurdu. 

Allah (c.c.) bir âyetinde şöyle buyurmaktadır: 

ووَالَ تََسُبُّواا االَّذِِينَ يَدْْعُوننََ مِن ددُووننِِ االلّهِ فََيَسُبُّواا االلّهَ عَدْْوواًا بِِغََيْرِِ عِلْْمٍ   

-" Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin ; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler."13  

 

       Alınacak Dersler 
1- Güler yüzlü olmak sadakadır. 
2- Allah kendi rızası için, mü’min kardeşlerini ziyaret eden mü’minleri sever. 
3- Müslüman, affedici ve bağışlayıcı olmalıdır. 
4- Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat, dinimizin emridir. 
5- Müslüman, diline sahip olan, zulmetmeyen, kibirlenmeyen, hasetten uzak duran 

kimsedir. 

 

 Hakk’ın en sevdiği iş, çifte kutbu gözetmek, 

 Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek... 

(Necip Fazıl Kısakürek) 

 

       Bu Hafta 

       1-Peygamberimiz (s.a.v.)’in “  Büyüklerimize saygı  لََيْسَ مِنَّا مَنْ لََمْ يُوَقِّرْ كَبِِيرَنََا، ووَيَرْحَمْ صَغِيرَنََا

göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.’’14 hadisini ezberleyelim. 

       2-Din kardeşlerimizi güler yüzle karşılamayı alışkanlık haline getirelim. 

       3-Haset, zulüm, kibir gibi kötü hasletlerin bizde bulunup-bulunmadığını kontrol edelim. 

                                                   
12	  Buhârî,	  Edeb	  4,	  Ebû	  Dâvûd,	  Edeb	  120	  
13	  En'âm	  suresi,	  108.	  ayet	  
14 Ahmet	  b.	  Hanbel,	  Müsned,	  H.	  No:	  6937 


