
DİN KARDEŞLİĞİ VE ÖNEMİ* 

En son din olarak gönderilen slâm’�n temel hedeflerinden 
biri, toplumun bar� , huzur ve esenlik içinde ya amas�n� sa la-
makt�r. Bunun içindir ki slâmiyet, insanlar�n birbirlerine sevgiy-
le muamele etmelerini, birlik ve beraberlik ruhunu zedeleyecek, 
huzur ve bar�  ortam�n� sarsacak davran� lardan sak�nmalar�n�
emretmi tir. Bu emre uymalar� halinde müminler aras�nda ma-
nevî bir karde lik meydana gelmi  olacakt�r. Yüce Rabbimizin 
istedi i ve Sevgili Peygamberimizin de ümmetine ö retti i, uy-
gulamas�n� gösterdi i en önemli ahlâkî ilkelerden biri karde lik-
tir. slâm toplumunu olu turan temel ilkelerden biri de i te bu 
karde lik ilkesidir.  

slâmiyet, farkl� dilleri konu an, çe itli �rklara mensup ve 
muhtelif co rafi bölgelere ait insanlar� slâm potas�nda eritmi
ve bu farkl�l�klar�n ayr� ma sebebi olamayaca �n� tüm insanl� a
ilan ve ispat etmi tir. Allah Teâlâ buyuruyor ki;  

“Ey insanlar! üphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir di iden
yaratt�k ve birbirinizi tan�man�z için sizi boylara ve kabilelere 
ay�rd�k. Allah kat�nda en de erli olan�n�z, O’na kar � gelmekten 
en çok sak�nan�n�zd�r...”1

Bu ilâhî düstur, insanlar aras�nda yarat�l�  bak�m�ndan fark 
olmad� �n� bildirmekte, “ nsanlar�n Allah kat�nda en de erli 

                                                          
* Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet KESK N taraf�ndan haz�rlanm� t�r.
1 Hucurât, 49/13.
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olan�, O’na kar � gelmekten en çok sak�nand�r” ilkesi ile de in-
sanl� � iyilikte birbirleriyle yar� maya te vik etmektedir.  

slâm, bütün insanlar� bir gerçe e; imana ça �rm� t�r. Hür 
iradeleriyle tevhide inanm� , hak ve hay�r üzerinde birle mi
olan bütün müminler birbirlerine karde tirler. Bu karde lik onla-
r� birle tiren, onlara manevî hayat bah eden bir ruh olmu tur.

“Müminler ancak karde tirler. Öyleyse karde lerinizin aras�-
n� düzeltin. Allah’a kar � gelmekten sak�n�n ki, size merhamet 
edilsin.”2 âyeti bu gerçe i ortaya koymaktad�r. Âyetin dikkat 
çekti i bir hususu burada hat�rlatal�m:

Evet, müminler karde tirler; ilke olarak birbirlerine karde çe
davranmal�d�rlar. Ancak bu ilkenin çi nendi i muhtemel du-
rumlarda üçüncü ki ilere dü en görev, bu anla mazl� �n olabil-
di ince k�sa bir sürede ortadan kalkmas�n� sa lamaya çal� mak-
t�r. Kur’an, ilâhî merhamete kavu man�n yollar�ndan birinin de 
bu oldu unu söylüyor.  

Kardeşliği Zedeleyecek Tutum ve Davranışlar 
Yüce Allah, müminleri karde  ilân ettikten sonra, bu karde -

li i zedeleyen ve karde li e zararl� olan kötü huylar� s�ralayarak
müminlerin bunlardan kaç�nmalar�n� emretmi tir. Alay etmek, 
ay�plamak, k�namak, lâkap takmak, su-i zanda bulunmak, te-
cessüs; yani ba kalar�n�n ay�p ve kusurunu ara t�rmak, dediko-
du ve g�ybet etmek, haset etmek, ba kalar�n� çekememek gibi 
tutum ve davran� lar toplum düzenini bozar ve müminler ara-
s�ndaki sevgi, birlik ve beraberli i zedeler, ortadan kald r r.

                                                          
2 Hucurât, 49/10.
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Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) inananlar�n karde li i olgusunu 
birçok hadisinde vurgulam� t�r. Bu konudaki bir hadis-i erif öyledir:

“Birbirinize bu z etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, bir-
birinize s�rt çevirmeyiniz. Ey Allah’�n kullar�, karde  olunuz!”3

Yine Resulullah;

“Müslüman müslüman�n karde idir. Ona zulmetmez, haks�z-
l�k yapmaz, onu hasma teslim etmez.”4 buyurarak ayn� konuya 
dikkatimizi çekmektedir.  

Din Kardeşliğinin Getirdiği Yükümlülükler 
Ki i, iman etmekle din karde lerine hatta bütün insanl� a

kar � birtak�m sorumluluklar ile yükümlü hale gelir. slâm, bütün 
müslümanlar� bir vücudun organlar� gibi manen birbirine ba -
lam� , böylece bütün müslümanlar büyük bir ailenin fertleri gibi 
olmu lard�r. Bu gerçe i ifade ba lam�nda Sevgili Peygamberi-
miz (s.a.s.) öyle buyurmaktad�r:

“Birbirlerine merhamet etme, sevme ve efkat gösterme hu-
susunda müminleri bir vücut gibi görürsünüz. Vücudun azala-
r�ndan biri rahats�z oldu unda di erleri de onunla birlikte uyku-
suzluk ve hummaya tutulur.”5

                                                          
3 Buhârî, “Edeb”, 62/2, VII, 91.  
4 Buhârî, “Mezalim”, 46/3, III / 98; Müslim, “Birr”, 45/58, III, 1996.  
5 Buhârî, “Edeb”, 27/4, VII, 77.  
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Bu hadisteki karde lik mesaj�n� tam olarak alg�layabilen bir 
mümin, din karde inin sevinci ile sevinir, üzüntüsü ile kederlenir, 
ihtiyac� oldu unda ona yard�m elini uzat�r. Ta k�nl�k etti inde
ona engel olur; haktan uzakla �rsa ona do ruyu gösterir, zay�f ise 
yard�m eder, korku içinde ise huzur ve güvene eri mesine yar-
d�mc� olur. Kendisinin arzulad� � iyiliklere mümin karde ini de 
lay�k görür. Karde inin onur ve erefini, mal ve namusunu kendi 
onur ve erefi, mal ve namusu gibi korur. Böyle olunca da arala-
r�nda efkat, sevgi ve merhamet meydana gelir. Bu sayede bütün 
Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olurlar. Karde li in gere-
ini yerine getirmi  olurlar.  

Bu gerçe e Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) öyle de inmi -
lerdir:

“Mümin mümine kar �, parçalar� birbirini ba lay�p sa lam-
la t�ran bina gibidir.”6

Yukar�da sözünü etti imiz ilkeler, insanlar�n gönüllerini bir-
le tiren, toplumu bütünle tiren prensiplerdir. Müslümanlar bu 
prensiplerin de erini bilmeli ve bunlara uymada titizlik göster-
melidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
fade etti imiz gibi, din karde li inin gereklerinden biri de 

sosyal yard�mla ma ve dayan� mad�r. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.) öyle buyuruyor: 

                                                          
6 Buhârî, “Salât”, 88, I, 123.  
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“Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve siz birbirinizi 
sevmedikçe de iman etmi  olmazs�n�z.”7 Bu hadis-i erifte, top-
lum dayan� mas�n�n gere i en güzel ekilde ortaya konulmakta-
d�r. Bunun en canl� örne i Mekke’den hicret eden 
müslümanlarla Medineli müslümanlar aras�nda Peygamberimi-
zin hicretin ilk y�l�n�n ortalar�nda ilân etti i karde liktir.

Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ettiklerinde Medi-
ne’de Evs ve Hazreç adlar�nda iki Arap kabilesi ya �yordu. Bu 
kabileler câhiliyye döneminde birbirlerine kar � son derece 
dü manca davran�yorlard�. Aralar�nda sava lar ç�km� , bu sa-
va lar aral�klarla 120 y�l devam etmi ti. Bu sava lar�n en iddet-
lisi, Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden önce tam be  y�l
devam etmi  olan “Buas Sava �” idi. Bu sava ta her iki kabile 
de büyük kay�plar vermi ti. Yahudiler ad� geçen kabileleri sü-
rekli olarak sava a tahrik ediyorlar, aralar�ndaki dü manl� �
k�z� t�r�yorlard�. Bu durum Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret 
edip bu iki kabilenin müslüman olmas�na kadar devam emi tir.
Yüce Allah rahmet edip slâm sayesinde bu iki kabilenin aras�n-
daki dü manl� � giderdi, kalplerini birle tirdi. Hep beraber “Al-
lah’�n ipi”ne sar�ld�lar. Allah’a imandan ba ka hangi ba  onlar�
bu ekilde birle tirebilirdi, hangi kuvvet onlar� kayna t�rabilirdi? 

Yüce Rabbimiz Evs ve Hazreç kabileleri aras�nda önceden 
meydana gelen olaylara da i aret ederek slâm’�n müminlere 
kazand�rd� � din karde li i nimetini öyle hat�rlat�yor: 

                                                          
7 Müslim, “Îmân”, 22/1, I, 74.  
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“Hep birlikte Allah’�n ipine (Kur’an’a) s�ms�k� sar�l�n, ayr�l�p
bölünmeyin ve Allah’�n üzerinizdeki nimetini hat�rlay�n. Hani siz 
birbirinize dü mand�n�z, Allah kalplerinizi birle tirdi de O’nun 
nimetiyle karde  oldunuz. Siz bir ate  çukurunun tam kenar�n-
dayd�n�z. Allah sizi ondan kurtard�...”8

Müslüman olma erefine eren her insan, mümin karde ine
ve di er insanlara kar � sorumluluklar yüklenmi  olur. Bu so-
rumluluklar�n gere ini yerine getirmek durumunda oldu unu 
unutmamal�d�r. Buna göre müslüman, yak�n uzak bütün 
müslümanlar�n problemlerini dert edinmeli ve bu konuda ken-
disine ne gibi görevlerin dü tü ünü, neler yapabilece ini dü-
ünmeli ve gere ini yapmal�d�r. Müslüman�n toplum hayat�nda

“nemelâz�mc�l�k” yoktur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.), 

“Tüm Müslümanlar�n derdini kendine dert edinmeyen on-
lardan de ildir.”9 buyurmu lard�r.

Bu sorumlulu u hissedip gere ini yapmak insanî ve huzurlu 
bir toplum hayat�na eri menin artlar�ndan biridir. Böyle bir 
tutum ayn� zamanda bütün insanl� �n mutlulu una hizmet ede-
cektir.

Sosyal Dayanışma 
slâm’�n öngördü ü sosyal yard�mla ma ve dayan� man�n

biri maddî, di eri manevî olmak üzere iki yönü vard�r.

Maddî yard�mla ma ve dayan� ma hususunda slâm’�n emri 
udur: Müslüman, ihtiyaç sahibi olan karde ine yard�m elini 

uzatacakt�r.
                                                          
8 Âl-i mrân, 3/103.
9 Hâkim, Müstedrek, “Rekâik” (7889) , IV, 352; Aclûnî, Ke fü'l-Hafâ, Hadis No: 2617.  
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O, darda kalana yard�mc� olur, zorluk içinde olan� geni li e
ç�kar�r, korku içinde olana güven verir, aç olan� doyurur, top-
lumun yarar�n� sa lamak için üzerine dü en görevi hat�rlatmaya
gerek kalmadan yerine getirir. Bu hususta Sevgili Peygamberi-
miz (s.a.s.) öyle buyurmu lard�r:

".
“Kim bir müminin dünyevî kederlerinden birini giderirse, Al-

lah da onun k�yamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir 
müslüman�n kusurunu örterse, Allah da onun dünya ve âhirette 
kusurlar�n� örter. Ki i karde ine yard�m etti i sürece Allah da 
ona yard�m eder.” 10

nsanl�k, bu prensiplerden daha âdil ve güzel olan�n�, s-
lâm’dan ba ka bir yerde görmü  de ildir. Geçmi teki
müslümanlar, nezih ya ay� lar� ile kendilerini takip eden nesille-
re ve bizlere bu hususta çok güzel örnekler sunmu lard�r.

Sosyal Yardımlaşmanın Ahlâkî Boyutu 
Sosyal yard�mla ma ve dayan� man�n bir di er yönü de ah-

lâkîdir. Bütün müslümanlar birbirlerine kar � bilgi ö retme, iyi 
ve do ru olan� gösterme, güzel ö ütler verme ve birbirlerini 
ayd�nlat�p, çirkin ve zararl� olan eylerden men etme göreviyle 
yükümlüdürler. Bu görev Kur’ân-� Kerîm’de, “marufu emret-
mek, münkerden nehyetmek” olarak adland�r�lmaktad�r.

                                                          
10  Tirmîzî, Sünen, “Hudud”, 15/3, IV, 34.  
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“Mümin erkekler ve mümin kad�nlar birbirlerinin dostlar�d�r-
lar. yili i emreder, kötülükten al�koyarlar...”11

slâm bu görevle bütün müminleri yükümlü k�lm� , böylece 
onlar�n birbirlerine yard�mc� olmalar�n� sa lam� t�r.

Müslüman, Başkalarının Hukukuna Saygılıdır 
Müslüman, ba ta mümin karde leri olmak üzere bütün in-

sanlar�n hakk�na sayg� gösteren ve onlara zarar verecek davra-
n� lardan sak�nan kimsedir. Bu sebeple, kendimiz için sevip 
arzulad� �m�z eyleri mümin karde imiz için de arzu etmek sure-
tiyle Rabbimizin ve birlikte ya ad� �m�z insanlar�n r�zas�n� ka-
zanmal� ve aram�zdaki karde li i en ulvi noktaya ç�karmal�y�z.  

Karde lik, kar �l�kl� sevgi-sayg� ve toplumsal dayan� maya
her zaman ihtiyac�m�z�n oldu unu unutmamal�y�z. Dinimizin 
öngördü ü dayan� ma ve karde li in tesisi kadar, korunmas� ve 
sürdürülmesi de önem arz etmektedir.  

Din karde i olmak didi meyi de il dayan� may�, aldatmay�
de il payla may�, umursamazl� � de il di erkâm olmay� gerekti-
rir. Bu nedenle kin, haset, g�ybet, dedikodu, önyarg�, insanlar�n
gizli yönlerini ara t�rmak ve onlar� çeki tirmek gibi insanî ili kile-
rimizi bozacak her türlü kötü tutum ve davran� tan sak�nmam�z
gerekmektedir.  

Ayn� dine inanm� , ayn� k�bleye yönelmi , ayn� peygambere 
ümmet olmu  ve ayn� kitaba inanm�  bizlerin birbirinden ayr�l-
mas� a �r vebal gerektiren bir durumdur.  

Be  vakit namaz k�lmak için camiye gidip, ayn� safta omuz 
omuza nas�l kenetlenerek Rabbimize yöneliyorsak, sosyal ha-
yatta da birbirimize öyle kenetlenmeli, birbirimizi s�k�nt�ya dü ü-
recek tav�rlar tak�nmak yerine, içimizdeki sevgiyi peki tirecek, 

                                                          
11 Tevbe, 9/71.  
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gönlümüzü birbirimize açacak prensipleri hayat�m�za aktarmal�-
y�z.  

Bu sebeple haset, kin, dü manl�k gibi dinimizin yasaklad� �
çirkin davran� lar� bir tarafa b�rakmal�; merhamet, efkat, sevgi, 
dostluk gibi güzel davran� lar� ya ant�m�z�n bir parças� haline 
getirmeliyiz. 


