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89. SOHBET 

İSLAM KARDEŞLİĞİ - 3 

2. Alaya almak ve kötü lakap takmak  

 Bir müslüman, kendisinin alaya alınmamasını istiyorsa, başkasını alaya almamalıdır. Allah (c.c.) 
şöyle buyurur: 

يَا اأيُّهَا االَّذِِينَ آآمَنُُواا لَا يَسْخََرْ قََوممٌ مِّن قََوْممٍ عَسَى اأنن يَکُونُُواا خََيْرًاا مِّنْْهُمْ ووَلَا نِسَاءء مِّن نِّسَاءء عَسَى اأنن يَکُنَّ  
خََيْرًاا مِّنْْهُنَّ ووَلَا تََلْْمِزُوواا اأنفُُسَکُمْ ووَلَا تََنََابَزُوواا بِِالْألْْقََاببِِ بِِىٔسَ ااالِسْمُ  دََ االْإيمَاننِِ ووَمَن لَّمْ يَتُُبْ االْْفُُسُوققُ بَعْ 

* فََأووْلََئِكََ هُمُ االظَّالِمُوننََ  
-" 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."1 

Ebu Cehilin oğlu İkrime, müslüman olmuştu. Bazı kimseler ‘’Bu, ümmetin Firavununun oğludur’’ 
demişti. 

Bu durum İkrime’nin gücüne gitmişti. İkrime bunu Resûlullah (s.a.v.)’e şikâyet etmişti. Bu âyet 
bunun üzerine nâzil oldu. 

Bir müslümanın diğer bir müslümanı hor, hakir ve aşağılık görmesi kesinlikle yasaklanmıştır. 

Hz. Peygamber (sav), şöyle buyurur:  

 حَسْبُ اامْرِِئئٍٍ مِنْ االشَّرِّ اأننْْ يَحْقِرَ اأخََاههُ االْْمُسْلِمَ

-" Bir müslümanın diğer bir müslüman kardeşini hor/hakir görmesi, kişiye kötülük olarak yeter."2 

Bir müslümanın diğer bir müslümanı hor/hakir görmesi bir şerdir. Bu durum kibirden kaynaklanırsa 
çok daha tehlikelidir. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:  

االْْکِبْرُ بَطََرُ االْْحَقِّ ووَغََمْطُُ االنَّاسسِ...  لَا يَدْْخُُلُ االْْجَنَّةََ مَنْ كَاننََ فِي قََلْْبِِهِ مِثْْقََاللُ ذذََررَّةةٍ مِنْ كِبْرٍٍ  

-" Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez... Kibir, Hakk'ı inkâr ve insanları 
hor/hakir görmektir."3 

Yasaklanan lakaplar, kötü lakaplardır. Yoksa övme ve saygı ifade eden güzel lakaplarla çağırmak 
yasak değildir. Bu sebepten künye koymak, sünnettir ve güzel âdâptandır. Meselâ: 

Ø Hz. Ebû Bekir (r.a.)  Atîk (Soyutemiz)  Sıddık (Çok samimi) 
Ø Hz. Ömer (r.a.)    Farûk (Hak ile Bâtılı ayıran) 

                                                   
1 Hucurât suresi, 11. ayet 

2 Tirmizî, Birr 18 

3 Müslim, İman 147, Ebû Dâvûd, Libas 26 
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Ø Hz. Hamza (r.a.)    Esedullah (Allahın Arslanı) 
Ø Hz. Halid b. Velid (r.a.)  Seyfullah (Allahın Kılıcı)...gibi lakaplarla 

lakaplandırılmışlardır. 

 

 3. Sû-i Zanda bulunmak  

      Bu hususta Allah (c.c.) şöyle buyurur: 

يَا اأيُّهَا االَّذِِينَ آآمَنُُواا ااجْتََنِبُواا كَثِيرًاا مِّنَ االظَّنِّ اإننَّ بَعْضَ االظَّنِّ اإثْْمٌ  

-"Ey Îmân edenler! Zannın çoğundan kaçının.Çünki zannın bir çoğu günahtır..."4	  

Hz.Peygamber de şu uyarıyı yapmaktadır: 

كْذََببُ االْْحَدِِيثِِ  اإيَّاكُمْ وواَالظَّنَّ، فََإننَّ االظَّنَّ اأ

-" Zandan sakının. Çünki zan, sözlerin en yalan olanıdır."5 

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: 

كُلَ لََحْمَ اأخِيهِ مَيْتًًا فََكَرِِهْتُُمُوههُ ووَااتَّقُُواا االلَّهَ اإننَّ االلَّهَ ووَلَا يَغْْتََب بَّعْضُکُم بَعْضًا اأيُحِبُّ اأحَدُُ كُمْ اأنن يَأ
تََوَّااببٌ  * ررَّحِيمٌ   

-" 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."6 	  

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 (sav) bu konuda şöyle 
buyurur: 

, رردَدَّ ااََل لَّهُ عَنْ ووَجْهِِهِ ااََلنَّاررَ يَوْممَ ااََلْْقِيَامَةِمَنْ رردَدَّ عَنْ عِرْضضِ اأخِيهِ بِِالْْغََيْبِِ  

-" Kim din kardeşinin ırzını (namus ve şerefini) gıybet edene karşı savunursa, Allah da 
kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur."7 

 

                                                   
4	  Hucurât	  suresi,	  12.	  ayet	  	  
5	  Buhârî,	  Vesâyâ	  8,	  Müslim,	  Birr	  28	  
6	  Hucurât	  suresi,	  12.	  ayet	  
7	  Tirmizî,	  Birr	  20	  
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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: 

لَا يَدْْخُُلُ االْْجَنَّةََ قََتَّاتتٌ  
-" Lâf götürüp getiren / koğuculuk yapan cennete giremez."8	  

Ayrıca Hz.Peygamber, koğuculuğun kabir azabına sebep olduğunu da haber vermiştir. 

 

 

 

6. İftira etmek  

İftira; bir insana yapmadığı bir şeyi yaptı demesi, söylemediği bir şeyi söyledi demesi veya 
kendisinin yaptığı ve söylediği bir şeyi, bir başkasının üzerine atarak yaptı veya söyledi demesidir. Allah 
(cc) şöyle buyurmaktadır: 

بُهْتََانًًا ووَاإثْْمًا مُّبِِينًًا بَرِِيىٔا فََقََدِِ ااحْتََمَلَمَن يَکْسِبْ خََطِيىٔةًً اأووْ اإثْْمًا ثُُمَّ يَرْممِ بِِهِ ووَ  	  

-" Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şübhesiz ki, 
büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur"9  

	ووَاالَّذِِينَ يُؤذذُُووننََ االْْمُؤمِنِينَ ووَاالْْمُؤمِنََاتتِِ بِِغََيْرِِ مَا ااكْتََسَبُواا فََقََدِِ ااحْتََمَلُُواا بُهْتََانًًا ووَاإثْْمًا مُّبِِيناًا  
-" Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, 

şübhesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir."10  

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

 ال يَرْمِي ررَجُلٌ ررَجُال بِِالْْفُُسُوققِِ ووَال يَرْمِيهِ بِِالْْکُفْْرِِ اإال ااررْتََدَّتتْ عَلََيْهِ اإننْْ لََمْ يَکُنْ صَاحِبُهُ كَذََلِكََ

-" Hiç bir kimse başka bir kimseye fâsıklık 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."11 

Hz.Muhammed (s.a.v.) bir başka hadislerinde de şöyle buyurmuştur: 
عَلََيْهِ ووَسَلَّمَ مَا لََمْ يَقُُلْ يَدَّعِيَ االرَّجُلُ اإلََى غََيْرِِ اأبِِيهِ اأووْ يُرِِييَ عَيْنََهُ مَا لََمْ تََرَ اأووْ يَقُُوللُ عَلََى ررَسُوللِِ االلَّهِ صَلَّى االلَّهُاإننَّ مِنْ اأعْظََمِ االْْفِرىَى اأننْْ   

 

                                                   
8	  Buhârî,	  Edeb	  49,	  Tirmizî,	  Birr	  79	  
9	  Nisâ	  suresi,	  112.	  ayet	  
10	  Ahzâb	  suresi,	  58.	  ayet	  
11	  Buhârî,	  Edeb,	  44	  
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-" İftiraların en büyüklerinden bazıları; bir kimsenin babasından başkasına neseb iddiasında 
bulunması, görmediği bir rüyayı gördüğünü iddia etmesi ve Peygamberin söylemediği bir sözü ona nisbet 
etmesidir."12 

Burada:  

• Babayı inkâr, hem soyun belirsizliği, hem de babalık nimetine karşı bir nankörlük demektir. 
• Görmediği rüyayı gördüm demesi, yalanına Allah'ı şâhit kılması demektir. 
• Peygamberin söylemediği bir sözü söylemesi, Peygambere iftiradır ki, dine iftirâ demektir. 

Dine iftira, dini saptırmak ve dine ilave, dinden olmayan inancı, ameli ve ahlâkı dine nisbet etmektir 
ki, bu durum din düşmanlarının işine yaramaktadır. 

7. Yalan söylemek  

Yalan; münafığın en başta gelen özelliklerinden biridir. Yalandan sakınmak, bir bakıma münâfık- 
lıktan sakınmak demektir. Allah (c.c.) şöyle buyurur: 

مَّا يَلْْفِظُُ مِن قََوْللٍٍ اإلَّا لََدََيْهِ ررَقِيبٌ عَتِيدٌٌ   

-" İnsan hiç bir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın."13 

Hz.Muhammed (s.a.v.), münafıkların alâmetlerini şöyle belirtmiştir: 
فِيهِ خََصْلََةٌٌ مِنْ االنِّفََاققِِ حَتَّى يَدََعَهَا ااذٕذََاا ااوؤتُُمِنَ خََاننََ وواَاذٕذََاا اارٔرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَاننََ مُنََافِقًًا خََالِصًا ووَمَنْ كَانََتْ فِيهِ خََصْلََةٌٌ مِنْْهُنَّ كَانََتْ 

غََدََررَ وواَاذٕذََاا خََاصَمَ فََجَرَ حَدَّثثَ كَذََببَ وواَاذٕذََاا عَاهَدََ  

-"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."14 

   Özetle; Mü'min yalandan, yalancı duruma düşmekten ve yalancı duruma düşmeye sebep olacak 
şeylerden uzak durmalıdır. 

Çiçek çiçek açmış ol, güllerin dalı gibi, 

Kalbini yumuşak et ipek ve halı gibi, 

Yeri gelince konuş, öyle bir söz söyle ki, 

Herkese şifâ versin arının balı gibi!.. 

                                                          (M.Necati Bursalı) 

 Alınacak Dersler 

       1-Alay etmek, lakap takmak, gıybet etmek, kötü zanda bulunmak, iftira etmek, söz 
taşıyarak Müslümanların arasını bozmak ve yalan söylemek haramdır. 

       2-Müslüman, hüsn-ü zan sahibi olmalıdır. 

       3-Söz taşıyan  ve fitne çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. 

                                                   
12	  Buhârî,	  Menâkıb	  5	  
13	   Kaf	  Suresi,	  50:18	  
14	  Buhârî,	  İman	  24,	  Müslim,	  İman	  106	  
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       4-Müslüman, yalandan uzak duran, özü sözü bir olan kimsedir. 

       5-Öyle olup olmadığını bilmeden, hiç kimseyi fâsıklıkla ve küfürle itham etmemek 
gerekir. 

Not: Bu hafta 

1- Hucurât suresinin 12. ayetinin tefsirini okuyalım. 

2- Peygamberimiz’in “ 	الَ يَدْْخُُلُ االْْجَنَّةََ نََمَّاممٌ   =	   Söz taşıyanlar cennete giremez’’ hadisini 

ezberleyelim. 
3- Su-i zanda bulunan ve söz taşıyıp fitne çıkarmak isteyenleri ikaz etmeyi alışkanlık haline 
getirelim. 

 


