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TEFRİKADAN UZAK DURMAK 

TEVHİDDE BULUŞMAK 

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

 

Aziz Kardeşlerim! 

:Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor 

َنا َولََقدْ  م  َ ۪ٓي َكر  َناُهمْ  ٰاَدمَْ بَن  رِْ ال َبر ِْ ِفي َوَحَمل  َناُهمْ  َوال َبح  َباِتْ ِمنَْ َوَرَزق  ِ َي  َناُهمْ  الط  ل  َ  َعٰلى َوَفض 

يرْ  نْ  َكث  َ َنا ِمم  ي َخلَق  ض   ًلْاتَف 

 “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini 

temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ, 17/70) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v), bir gün tavaf esnasında Kâbe’ye yönelerek şöyle 

buyurdu:  

َيَبِكْ َما َيَبْ أَط  َظَمِكْ َما ِريَحِكْ َوأَط  َظمَْ أَع  َمَتِكْ َوأَع  ُسْ َوالَ ِذى ُحر  دْ  نَف  َمةُْ ِبَيِدهِْ ُمَحَم  ِمنِْ لَُحر   ال ُمؤ 

َظمُْ دَْ أَع  ِْ ِعن  َمةًْ الل ٰ ِكْ ُحر   ِمن 

“Ey Kâbe! Sen ne güzelsin. Senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve kutsallığına 

hayranım. Fakat Allah’a yemin ederim ki, müminin saygınlığı Allah katında senin 

saygınlığından daha fazladır…”  (İbn Mâce, Fiten, 2) 

Muhterem Mü’minler! 

Hepimiz insan olarak aynı özden, aynı topraktan yaratıldık. Hepimiz beşer olarak aynı 

babadan, Âdem’den; aynı anneden, Havva’dan geliyoruz. Hepimiz aynı dünyayı, aynı âlemi 

birlikte paylaşıyoruz. Hepimiz aynı güneşin ısısından, aynı ayın ışığından istifade ediyoruz.  

Yunus Emre’nin ifadesiyle bizler, “Yaratılanı Yaratan’dan ötürü severiz”. Zira her insan 

Allah’ın bir ayetidir. Her insan Allah’ın bir eseridir.  

Kardeşlerim! 

Böyle olduğu içindir ki, Rabbimiz ilk insan toplumunu da tek bir ümmet (ümmeten 

vâhideten) halinde kurgulamıştır:  



2 
 

َاُسْ َكانَْ َوَما  الن 
ْ۪ٓ َ ةًْ اِل  َ  َواِحَدةًْ اُم 

“İnsanlar başlangıçta tek bir ümmet idiler…” (Yûnus, 10/19.) 

Öyle ki başlangıçta insanlar, bir arada yaşamanın, kesrette vahdetin örneklerini 

sergilediler… 

Ama ne var ki, zamanla insanın bitmek tükenmek bilmeyen hırs, arzu ve 

tamahkârlıkları, zalim, bencil ve nankör karakteri, ayrılık tohumlarını da ekti ve o tek ümmeti 

parçaladı.  

Yüce Allah bu parçalanmayı telafi için peygamberler gönderdi, kitaplar indirdiyse de 

insanlar kıskançlıklarına ve daha fazlasına sahip olma hırslarına hep mağlup ola geldi:  

َاُسْال َكانَْ ةًْ ن  َ ُْ َفَبَعَثْ َواِحَدةًْ اُم  نَْ الل ٰ ِبي   َ ينَْ الن  ر  ِ يَن ْ ُمَبش  ِذر  ِكَتاَبْ َمَعُهمُْ َواَن َزلَْ َوُمن  ُكمَْ ِبال َحق ِْ ال   لَِيح 

نَْ َاِسْ بَي  يَما الن  َتلَُفوا ف  يِهْ  اخ  َتلََفْ َوَما ف  يهِْ اخ  ْ ف  َ ينَْ اِل  دِْ ِمنْ  اُ۫وُتوهُْ ال َذ  ُهمُْ َما بَع  َناُتْ… َج۪ٓاَءت  ِ  ال َبي 

ًيا ْ  بَغ  َنُهم    بَي 

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri 

gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri konularda hüküm vermeleri için, onlarla 

beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık 

deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler…” 

(Bakara, 2/213)  

Yani vahdet nimetinden tefrika zilletine düştüler. Düştüler de her biri kendi tuttuğu 

yolu idealize edip diğerini küçümsedi:  

۪ٓوا َُع َرُهمْ  َفَتَقط  َنُهمْ  اَم  ْ ُكل ُْ ُزُبًراْ  بَي  ب   َفِرُحونَْ لََدي ِهمْ  ِبَما ِحز 

“Peygamberlerin yolunu izlediklerini iddia edenler, sonradan fırkalara ayrılıp bölük 

bölük oldular. Her bölük, kendilerine ait görüşle sevinip böbürlenmektedir.” (Mü’minûn, 23/53)  

Nice zaman sonra Hâtemü’l-enbiyâ aleyhi ekmelü’t-tahâya Efendimiz gönderildiğinde, 

Yüce Allah onunla birlikte müslümanlara çok büyük lütuflarda bulundu. Onun bahşettiği en 

büyük nimetlerden birisi müminleri birbirine kardeş kılması, kalplerinin arasını 

birleştirmesiydi:  
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َتِصُموا لِْ َواع  ِْ ِبَحب  يًعا الل ٰ ُقوا ْ َوَلْ َجم  َ ُكُروا تََفر  َمَتْ َواذ  ِْ نِع  ُكمْ  الل ٰ ُتمْ  اِذْ  َعَلي  َد۪ٓاءًْ ُكن  نَْ َفاَل ََفْ اَع   بَي 

ُتمْ  ُقُلوِبُكمْ  َبح  ْ۪ٓ َفاَص  َمِته  َوانًاْ  ِبِنع  تُْ اِخ  َرةْ  َشَفا َعٰلى مْ َوُكن  َارِْ ِمنَْ ُحف  َقَذُكمْ  الن  َهاْ  َفاَن   ِمن 

ُْ يَُبي ِنُْ َكٰذلَِكْ  َتُدونَْ لََعل َُكمْ  ٰايَاتِهْ  لَُكمْ  الل ٰ  تَه 

“Hep birlikte Allah’ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın! Parçalanıp bölünmeyin! Allah’ın size 

olan nimetini hatırlayın! Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. 

İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam 

kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki 

doğru yola eresiniz.” (Âl-i İmrân, 3/103.)  

İşte bu emre boyun eğen, kardeş olup kalpleri birbirine kaynamış olan asr-ı saadetteki  

müslümanlar topluluğu, tek bir ümmet yani Hz. Muhammed’in (s.a.v) tebliğ ettiği iman, amel 

ve ahlâk umdeleri etrafında kenetlenmiş bir topluluk haline gelmişti: 

ُتمْ  … رَْ ُكن  ةْ  َخي  َ ْ اُم  ِرَجت  َاِسْ اُخ  ُروِفْ تَأ ُمُرونَْ لِلن  نَْ ِبال َمع  َهو  َكرِْ َعنِْ َوتَن  ِمُنونَْ ال ُمن  ِ ْ َوُتؤ   “ ِبالل ٰ

 “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men 

eder ve Allah’a iman edersiniz…” (Âl-i İmrân, 3/110.) 

Fakat ne var ki, Müslümanlar da Hz. Peygamber’in (s.a.v) saadet asrından sonra 

parçalandılar. Yanlış gidişatın, batıl inançların, zorbalık ve zalimliğin, kötülük ve ahlaksızlığın 

parçası, hatta çoğu zaman da faili oldular. Pek çok büyük sahâbî henüz hayattayken 

bölündüler ve hatta birbirleriyle savaştılar. Oysa Müslümanlar tefrikaya düşüp vahdetlerini 

kaybetmemeleri konusunda Allah ve Rasûlü tarafından ne kadar da uyarılmışlardı:  

ينَْ تَُكونُوا َوَلْ ُقوا َكال َذ  َ َتلَُفوا تََفر  دِْ ِمنْ  َواخ  ْ َج۪ٓاَءُهمُْ َما بَع  َناُت  ِ  ال َبي 

“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi 

olmayın!...” (Âl-i İmrân, 3/105.);  

يُعوا…“ َْ َواَط  َشُلوا تََناَزُعوا َوَلْ َوَرُسولَهُْ الل ٰ هَْ َفَتف  يُحُكمْ  َبَْوتَذ   “ ر 

“Allah’a ve Rasûlü’ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve 

gücünüz, devletiniz elden gider…” (Enfâl, 8/46.); 

Peki, onları tefrikaya sevk eden, birliği ve beraberliği bozup dağıtan sebepler ne idi? 
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Öyle görünüyor ki, bu kötü durumun temel sebebi çıkar çatışması ve egemenlik 

kavgası…  

Dinî yorum farkı, etnik böbürlenme, mezhep-meşrep kaygısı ve bölgecilik gibi diğer 

bütün sebepler bunun kıyısında kalıyor. Diğer sebepleri bu esas sebep etkinleştiriyor.  

Allah Teâlâ’nın  

ينَْ ن َْاِْ دَْ الد   ِْ ِعن  َلُم ْ الل ٰ ِس  َتلََفْ َوَما ال  ينَْ اخ  ْ ال ِكَتاَبْ اُ۫وُتوا ال َذ  َ دِْ ِمنْ  اِل  مُْ َج۪ٓاَءُهمُْ َما بَع  ًيا ال ِعل   بَغ 

 ْ َنُهم  ُفرْ  َوَمنْ  بَي  ِْ ِبٰايَاِتْ يَك  َْ َفِان َْ الل ٰ يعُْ الل ٰ  ال ِحَساِبْ َسر 

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten 

sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini 

inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.” (Âl-i İmrân, 3/19.) tespiti ile  

Hz. Peygamber’in  

ُتْ إِن ِى َشى لَس  ُكمْ  أَخ  ِرُكوا أَنْ  َعَلي  ِدى ُتش  َشى َولَِكن ِى بَع  ُكمُْ أَخ  ن َيا َعلَي  ُ  ِفيَها َتَناَفُسوا أَنْ  الد 

َتِتُلوا ِلُكوا َوتَق  لَُكمْ  َكانَْ َمنْ  َهَلَكْ َكَما َفَته   َقب 

“Ben sizin, benden sonra Allah’a ortak koşacağınızdan korkmuyorum. Fakat ben sizin, 

dünya hakkında yarışa gireceğinizden ve birbirinizle bu sebeple çarpışıp sizden öncekilerin 

helâk olduğu gibi yok olup gideceğinizden korkuyorum.” (Buhârî, Cenâiz, 72; Müslim, Fedâil, 31.) 

öngörüsü ne yazık ki gerçekleşti ve müslümanlar daha çok dünya malına ve iktidara sahip 

olma ihtirasıyla bitmek tükenmek bilmeyen hırs, arzu ve tamahkârlıkları yüzünden 

birbirlerinin kanını akıttı, hala da birbirlerinin kanını akıtmaya devam ediyor...  

İnsanlığın varlık ve bekasını tehdit eden kibir, tamah ve zulüm, ötekinin yaşam 

alanlarını talan etmeyi meşru kılan açgözlülük sebebiyle yüzyıldır akan kan ve gözyaşı 

dinmiyor… Tarih boyunca selam ve eman yurdu olan medeniyet merkezlerinden ateşler 

yükseliyor. İlim ve medeniyet coğrafyası olan İslam dünyası zulüm ve mazlumiyet 

coğrafyasına dönüştü…Milyonlarca insan yerinden yurdundan koparak göç ediyor. Akdeniz 

sadece mülteciler mezarlığına değil, vicdan ve merhamet mezarlığına dönüştü. 

Tefrikanın bir başka önemli sebebi ırkçılık belasıdır. Hepimiz Âdem’in çocukları olarak 

Allah nazarında tarağın dişleri gibi eşitiz. Kendi ırkımızı seçebilme özgürlüğümüzün olmadığını 

biliyoruz: 
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Irkların ve dillerin farklı olmasının Yüce Allah’ın varlık ve kudretinin birer delili 

olduğunu kabul ediyoruz:  

قُْ ٰايَاتِهْ  َوِمنْ  ٰمَواِتْ َخل  َ ِضْ الس  َر  ِتَلُفْ َوال  ِسَنِتُكمْ  َواخ  ْ  اَل  َوانُِكم    َواَل 

ي اِن َْ ْ ٰذلَِكْ ف  يَات  ينَْ َلٰ َعالِم   لِل 

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun 

(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.”  

(Rûm, 30/22) 

Üstünlüğün Allah’ın buyruklarına göre yaşayabilme (takvâ) derecesiyle orantılı 

olduğunu adımız gibi biliyoruz:  

۪ٓا َاُسْ اَي َُها يَ َناُكمْ  اِن َا الن  َناُكمْ  َواُن ٰثى َذَكرْ  ِمنْ  َخلَق  ۪ٓائِلَْ بًاُشُعو َوَجَعل    لَِتَعاَرُفواْ  َوَقَب

َرَمُكمْ  اِن َْ دَْ اَك  ِْ ِعن  ْ  الل ٰ ٰقيُكم  َْ اِن َْ اَت  يمْ  الل ٰ يرْ  َعل   َخب 

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi 

tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 

gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” 

(Hucurât, 49/13) 

Hal böyleyken ırk ve kavmiyet üstünlüğü yarışına girmek, normal bir akıl ve iz’ânın 

anlayabileceği bir husus değildir. 

Üstelik Hz. Peygamber’in vefatından önceki son genel mesajlarından birisi  

َاُسْ أَي َُها يَا ُُكمْ  ، َواِحدْ  أَبَاُكمْ  َوإِن َْ ، َواِحدْ  َرب َُكمْ  إِن َْ الن  ، ُُِمنْ  َوآَدم آَدم ِمنْ  ُكل  لَْ لَْ ُتَراب  ْ  َفض   لَِعَرِبي 

ْ  َعلَى لَْفَْ َوَلْ ، َعَجِمي  َودَْ ض  ْ أَبَيض َعلَى ِِلَس  َ َوى إِل  َق   ِبالت 

 

 “Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arabın Arap olmayana, 

Arap olmayanın Araba; beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 

takvâdadır.” (Müsned, V, 411) iken müslümanca düşünen ve yaşayan birisinin ırkçılık yapması 

hiç anlaşılabilir bir şey değildir. 

Hz. Ali Efendimiz bunu “Ya hilkatte eşimsin ya dinde kardeşimsin” diyerek veciz bir 

şekilde ifade etmiştir. İslâm irfan geleneğine göre insan insanın kurdu değil yurdudur. İnsan 

insanın umududur. İnsan insanın velisidir. İnsan insanın sığınağıdır. 



6 
 

Merhum Mehmet Âkif’in 

“Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? 

Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize? 

Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı, 

Aynı milliyetin altında tutan İslâm’ı,  

Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir. 

Bunu bir lâhza unutmak ebedî haybettir… 

 ………… 

Artık ey millet-i merhûme, sabâh oldu uyan!  

Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?  

Ne Araplık, ne de Türklük kalacak, aç gözünü!  

Dinle Peygamber-i Zîşân’ın ilâhî sözünü. 

 

diye haykıran mısralarının da belirttiği üzere rûh-ı Nebî’nin en büyük düşmanı olan 

ırkçılık davası şeytanî bir yıkıcılıktır.  

Unutmayalım ki, kıyamet günü insanlar etnik kökenlerinden, ırklarından veya 

kabilelerinden değil, iman ve amellerinden hesaba çekileceklerdir. Bedenlerine ve mallarına 

değil, kalplerine ve amellerine bakılacaktır. (Müslim, Birr ve sıla, 34) İnsanlar Allah’ın huzuruna 

geldiklerinde herkes kendi ameliyle baş başa kalacak, o vakit soy sopun hiçbir önemi 

olmayacaktır.  

ورِْ ِفي نُِفـخَْ َفِاَذا ُ َنُهمْ  اَن َساَبْ َفَلْ۪ٓ الص  َمِئذْ  بَي   ﴿﴾ يََتَس۪ٓاَءلُونَْ َوَلْ يَو 

“Sûr’a üfürüldüğü zaman (işte) o gün ne aralarında soy sop yakınlığı kalacak, ne de 

birbirlerini arayıp soracaklardır.” (Mü’minûn, 23/101). 

Din-i mübin-i İslâm’dan kaynaklanan kardeşliğimize gelince; bu kardeşlik, soy, sop, dil, 

bölge ve asabiyet temelinde bir kardeşlik değildir. Hele hele çıkar temelinde bir kardeşlik hiç 

değildir. Yüce değerler ve yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir. İman ve takva ekseninde 

bir kardeşliktir. İslâm kardeşliğidir.  Müslümanlar, aynı bütünün parçalarıdır. Aynı birin 
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yansımalarıdır. Tevhid ile gelen vahdetin temsilcileridir. Müslümanlar, aynı bedenin 

organları, aynı binanın tuğlaları gibidir. Müslümanlar, birbirlerine hak bağı ile bağlıdır. 

Vahdeti bozan bir diğer sebep de dinî-mezhebî yorum farklılığını bir zenginlik olarak 

değerlendirme yerine dışlayıcı bir unsur haline getirmek, mezhep gerçeğini bir ayrışma ve 

gerilim hattı ve çatışma kaynağı olarak görmek ve bu yöndeki adet ve alışkanlıkları Müslüman 

dünyasında birer fitne unsuru olarak zerketmeye çalışmaktır.  

Mezhep ihtilafları Din-i Mübin-i İslam’ın daha iyi yorumlanıp anlaşılmasında, hoş ve 

geliştirici bir ihtilaf alanı olarak değerlendirilmişken bugün bu çerçeveyi var gücüyle bozmaya 

ve parçalamaya çalışan şeytani hile ve desiselerle karşı karşıyayız. 

Allah kelâmı olan Kur’ân-ı Kerim ile Hz. Peygamber’in onu tebliğ ve beyan süreçlerinin 

toplamı olan Sünnet’i yorumlama farklılıklarını sosyal ve siyasal parçalanmanın aracı haline 

getirmek bizi Yüce Allah’ın şu ikazlarıyla karşı karşıya bırakır:  

ينَْ يب  يُموا َوات َُقوهُْ هِْاِلَيْ  ُمن  ٰلوةَْ َواَق  َ ينَْ  ِمنَْ تَُكونُوا َوَلْ الص  ِرك  ينَْ ِمنَْ ﴿﴾ ال ُمش  ُقوا ال َذ  َ يَنُهمْ  َفر   َوَكانُوا د 

ُْ ِشَيًعاْ  ْ ُكل  ب   َفِرُحونَْ لََدي ِهمْ  ِبَما ِحز 

“Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten 

sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan 

kimselerden olmayın! (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip 

böbürlenmektedir.” (Rûm, 30/31-32);  

ينَْ اِن َْ ُقوا ال َذ  َ يَنُهمْ  َفر  َتْ ِشَيًعا انُواَوكَْ د  ُهمْ  لَس  ي ِمن  ء ْ  ف  ُرُهمْ  اِن ََم۪ٓا َشي  ِْ اِلَى اَم   الل ٰ

ُئُهمْ  ُثم َْ  ِ َعُلونَْ َكانُوا ِبَما يَُنب   يَف 

“Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, 

(senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra O, yapmakta 

olduklarını kendilerine haber verecektir.” (En’âm, 6/159.) 

Muhterem Kardeşlerim,  

Milletleri ayakta tutan unsurların başında birlik ve beraberlik gelmektedir. Birlik ve 

beraberliğin olmadığı milletlerin zayıflaması ve yıkılması çok kolaydır. Göktürk vezirlerinden 

meşhur Tonyukuk’un kitabesinde şöyle bir ibare bulunuyor:  
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“Yufka olanın delinmesi, ince olanın kırılması kolaydır. Yufka kalın olursa delinmesi, 

ince yoğun(kalın) olursa kırılması zordur." 

Çok bilinen eski bir menkıbe vardır. Bunu Oğuz Han’a da Cengiz Han’a da isnat 

ederler. Bunun üzerinde durmayacağız, fakat menkıbenin verdiği ders çok önemlidir. Biz o 

dersi alalım: 

Hükümdar ölmeden evvel çocuklarını yanına çağırır; onlardan birine, bir ok vererek 

kırmasını emreder. Çocuk onu kolayca kırar. İki ok verir, çocuk onları da 

kırar. Üç ok verir onlar da biraz zorlukla kırılır. Sonunda birçok oku birden vererek kırmasını 

emreder. Çocuk aciz kalır. Bunun üzerine der ki hükümdar: 

-Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi bu ok gibi birer birer kırıp parçalarlar; eğer birlik 

olursanız, hiçbir kuvvet sizi kıramaz. 

Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY :  

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,  

Toplu vurdukça gönüller, onu top sindiremez.  

Sen, ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır.  

Milletler için, işte kıyamet o zamandır” dizeleriyle bu gerçeği açık bir şekilde ifade 

etmiştir.  

Evet, elmanın içine girmiş kurt gibi toplumu ve milletleri içten içe çürüten tefrika, 

devletlerin yıkılmasına ve hatta milletlerin yok olmasına sebep olmuştur. 

TEFRİKANIN İLACI 

Pekâlâ, tefrikanın ilacı nedir? Bir başka ifadeyle bizi vahdet nimetine kavuşturacak 

olan nedir? 

Rabbimizin “dağılmayın, parçalanıp ayrılığa düşmeyin, bölünmeyin!” ikazlarını hayata 

geçirecek reçeteyi Hz. Peygamber’in beyanlarıyla şöyle ifade edebiliriz: 

 Cemaatten ayrılmamak 

Cemaat olmak;  tevhidde, bir olanda birleşmek, tek yürek hâlinde O’na yönelmektir. 

Cemaat olmak;  Allah için bir araya gelmek, birlikte yaşamak, birlikte 

heyecanlanmak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmektir. 
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Cemaat olmak;  ümmet olma şuuruna ermek, kardeş olduğumuzu fark etmek, 

kardeşlik duygularını hissetmektir. 

Cemaat olmak;  kıskançlık ve haseti yıkmak, tefrika ve fitneyi bozmak, aynı ortak 

ruhu taşımaktır. 

Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur: 

ُكمْ  َقةَْ َوإِي َاُكمْ  ِبال َجَماَعةِْ َعلَي  َطانَْ َفإِن َْ َوال ُفر  ي  َ نِْ ِمنَْ َوُهوَْ ال َواِحدِْ َمعَْ الش  َني  َعدُْ اِلث   أََرادَْ َمنْ  أَب 

ُبوَحةَْ َةِْ ُبح  َزمِْ ال َجن  َيل  َجَماَعةَْ َفل  هُْ َمنْ  ال  ت  َ هُْ َحَسَنُتهُْ َسر  َئُتهُْ َوَساَءت  ِ ِمنُْ َفَذلَِكْ َسي   ال ُمؤ 

“Cemaatten ayrılmayın! Ayrılıktan sakının! Şüphesiz şeytan tek başına kalanlarla 

birliktedir. İki kişiden ise uzaktır. Kim cennetin ortasını isterse cemaate yapışsın. Kimi, yaptığı 

iyilik sevindiriyor ve kötülükleri de üzüyorsa o kimse mü’mindir.” (Tirmizî, Fiten, 7.) 

“İşit, bir hükm-i kâti var ki istînâfa yok meydan:  

Cema‘atten uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah‘tan.” ( M. Akif ERSOY) 

 Sevâd-ı a’zama uymak 

Gerek inançta (akâid) gerek amelde (fıkıh ve ahlak) müslümanların büyük 

çoğunluğunun tercihi doğrultusunda yürümek, vahdetin anahtarı olacaktır. Hz. Peygamber’in  

َِتى إِن َْ َتِمعَْ لَنْ  أُم  ِتَلًفا َرأَي ُتمُْ َفإَِذا َضَللَةْ  َعلَى تَج  ُكمْ  اخ  َوادِْ َفَعلَي  َ َظمِْ ِبالس   اِلَع 

“Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu 

gördüğünüzde sevâd-ı a’zama tâbi olun!” (İbn Mâce, Fiten, 8.) hadisi, senet açısından eleştirilse 

de,  içeriğini teyit eden pek çok rivayetle birlikte bu gerçeğe işaret etmektedir. 

 Sünnete uymak  

َوى أُوِصيُكمْ  ِْ ِبَتق  عِْ الل ٰ م  َ َاَعةِْ َوالس  دْ  َوإِنْ  َوالط  ْ َحَبشِْ َعب  ْ َمنْ  َفإِن َهُْ ى  ُكمْ  يَِعش  ِتَلًفا يََرى ِمن   َكِثيًرا اخ 

َدثَاِتْ َوإِي َاُكمْ  َركَْ َفَمنْ  َضَللَةْ  َفإِن ََها اِلُُمورِْ َوُمح  ُكمْ  ٰذلَِكْ أَد  هِْ ِمن  َِتى َفَعلَي  َةِْ ِبُسن   ال ُخلََفاءِْ َوُسن 

اِشِدينَْ َ ِدي ِينَْ الر  وا ال َمه  ُ َها َعض  ََواجِْ َعلَي   ذِِْبالن 

َدثَاِتْ َواِلُُمورَْ َوإِي َاُكمْ  َعةْ  ُكل َْ َفإِن َْ ال ُمح   َضَللَةْ  ِبد 

“Size Allah’a karşı sorumlu davranmayı ve Habeşli bir köle bile olsa dinleyip itaat 

etmeyi tavsiye ederim. Zira benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O 



10 
 

zaman siz, benim sünnetime ve doğruyu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine 

sarılın! Bunlara tıpkı azı dişlerinizle tuttuğunuz gibi sıkıca sarılın!  

Sonradan uydurulmuş şeylerden sakının! Çünkü sonradan uydurulup çıkarılmış olan 

her şey bid’attir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet, 5; Tirmizî, İlim, 16; İbn Mâce, Sünnet, 6.) 

 Ehl-i kıbleyi tekfir etmemek 

İslâm’ın en temel iman formülü olan kelime-i tevhîdi (Allah’tan başka ilâh 

bulunmadığına ve Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu) ikrar edip müslümanlığın 

göstergesi olan temel ibadetleri ve hükümleri (zarûrât-ı dîniyye) kabul eden herkes, hangi 

itikâdî mezhep ya da meşrepten olursa olsun müslümandır. Artık bu sıfatı alan bir kimse, 

mezhebî farklılıklarından ya da amelî kusurlarından dolayı tekfir edilemez yani İslâm 

dairesinin dışına itilemez.  

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:  

َبلَْ َصَلَتَنا َصل َى  َمنْ  َتق  لََتَنا َواس  ِلمُْ َفٰذلُِكمُْ َذِبيَحَتَنا َوأََكلَْ ِقب    لَهُْ ال َِذى ال ُمس 

ةُْ َ ِْ ِذم  ةُْ الل ٰ َ ِفُروا َفلَْ ، َرُسولِهِْ َوِذم  َْ ُتخ  ِتهِْ ِفى الل ٰ َ  ِذم 

Namazımızı kılan, kıblemize yönelen, kestiğimizi yiyen kimse, Allah’ın ve 

peygamberinin güvencesi altında olan müslümandır.  O halde Allah’ın verdiği güvenceyi 

bozmayın!”  (Buhârî, Îmân 17, Salât, 28; Ebû Dâvûd, Cihâd, 95; Nesaî, İman,,9) 

“Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farziyetini kabul edenler” anlamına gelen 

ehl-i kıble ifadesi, tarih boyunca müslümanları, yoruma dayalı dinî tartışmalardan ve bu 

sebeple birbirlerini dışlamalarından koruyan bir işlev görmüştür.  

Bu noktada hatırlanması gereken bir diğer ilke de şudur:  

“Lüzûm-i küfür değil de, iltizâm-ı küfür küfrü gerektirir.”  

Yani bir kimsenin İslâm dairesinden dışarı çıkması için küfrü gerektiren bir inancı 

gönülden benimsemiş olması gerekir. Eğer böyle değilse Hz. Peygamber’in  

ُْ   أََحُدُهَما ِبهِْ بَاءَْ َفَقدْ  َكاِفرْ  ِلَِخيهِْ َقالَْ َرُجلْ  َماأَي 

ْ َقالَْ َكَما َكانَْ َفإِنْ  رِْ بَاءَْ َفَقدْ  َوإَِل   ِبال ُكف 
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“Bir adam din kardeşine ‘ey kâfir’ derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle 

denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz 

söyleyene geri döner.”     (Buhârî, Edeb, 73; Müslim, Îmân, 111.) 

 Arabuluculuk yapmak 

Müslümanlar arasında çıkan fitne ateşini söndürmek amacıyla girişilecek arabuluculuk 

faaliyetleri, vahdeti sağlayan bir diğer ilaçtır. 

ِبُرُكمْ  أَلَْ َضلَْ أُخ  َيامِْ َدَرَجةِْ ِمنْ  ِبأَف  ِ َلةِْ الص  َ َدَقةِْ َوالص  َ   َقالَْ . بَلَى َقالُوا .  َوالص 

نِْ َذاِتْ َصَلحُْ َبي  نِْ َذاِتْ َفَسادَْ َفإِن َْ ال  ِلقُْ أَُقولُْ لَْ ال َحالَِقةُْ ِهىَْ ال َبي  رَْ تَح  ع  َ   الش 

ِلقُْ َولَِكنْ  ينَْ تَح  ِ   الد 

“Size namaz, oruç ve sadakadan daha faziletlisini haber vereyim mi? Bu, insanların 

arasını uzlaştırmaktır; çünkü ilişkilerin bozulması tıraşlayıcıdır; saçı tıraş eder demiyorum, 

fakat dini tıraşlar.” (Tirmizî, Sıfatü’l-ķıyâme, 56.) 

 Kardeşlik hukuku ve ahlâkına riayet etmek 

Müminler mademki Yüce Allah’ın birbirine kardeş yaptığı kimselerdir, öyleyse 

birbirlerine de kardeşin kardeşe yaklaşımı gibi yaklaşmalıdırlar.  

َن َْ ي َاُكمْ  إِْ َن َْ َفإِن َْ َوالظ  َذُبْ الظ  ُسوا َولَْ ال َحِديِثْ أَك  َ ُسو َولَْ تََحس  َ  اتََجس 

 تََباَغُضوا َولَْ تََحاَسُدوا َولَْ تََناَفُسوا َولَْ 

ِْ ِعَبادَْ َوكُونُوا تََدابَُروا لَْوَْ   َوانًا الل ٰ   إِخ 

“Zandan sakının! Çünkü zan, yalanın zirvesidir. Birbirinizin sözlerine kulak 

kabartmayın! Birbirinizin özel hayatını araştırmayın! Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin! 

Birbirinize haset etmeyin; kin beslemeyin! Birbirinize sırt çevirmeyin! Ey Allah’ın kulları, 

kardeş olun!” (Müslim, Birr, 28.)  

 

ُضُكمْ  يَِبعْ  َولَْ تََدابَُروا َولَْ تََباَغُضوا َولَْ تََناَجُشوا َولَْ تََحاَسُدوا لَْ عِْ لَىعَْ بَع  ْ بَي  ض  ْبَع 
ِْ ِعَبادَْ َوكُونُوا  َوانًا الل ٰ ِلمُْ إِخ  ِلمِْ أَُخو ال ُمس  ِلُمهُْ لَْ ال ُمس  ُذلُهُْ َولَْ يَظ    يَخ 

ِقُرهُْ َولَْ   . يَح 
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“Birbirinizi kıskanmayın, alışverişte birbirinizi aldatmayın, birbirinize düşmanlık 

beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın; ey Allah’ın 

kulları, kardeş olun! Müslüman müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, onu yardımsız 

bırakmaz, onu küçük görmez.” (Müslim, Birr, 32.)  

hadis-i şerifleri, kardeşlik hukukunun en çok ihmal edilen maddelerine parmak 

basmaktadır.  

 Selamı yaymak 

Yolda-belde, çarşıda-pazarda karşılaşan insanların birbirlerine selâm vermesi, 

aralarında bir köprü kurulmasını ve ünsiyetin artmasını sağlayacaktır. Selâm verip-alarak 

birbirlerine sağlık, esenlik ve güven duası yapanlar fitne ateşine odun taşımazlar. Hz. 

Peygamber (s.a.) imanın kemâlinin birbirimizi sevmeye, sevmenin de selâmlaşmaya 

dayandığını belirtmiştir: 

ُخُلونَْ لَْ َةَْ تَد  ِمُنوا َحت َى ال َجن  ِمُنوا َولَْ ُتؤ  ءْ  َعلَى أَُدل ُُكمْ  أََولَْ . تََحاب ُوا َحت َى ُتؤ  َْشى 
ُتُموهُْ إَِذا  ُتمْ  َفَعل  ُشوا تََحابَب  َلمَْ أَف  َ َنُكمْ  الس    بَي 

“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 

olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi: Aranızda 

selâmı yayınız.” (Müslim, Îmân, 93.) 

 Sosyal bağları kurup ilişkileri canlı tutmak 

Selâmlaşmanın devamında, beraber yaşamanın gereği olan toplumsal bağları 

kurmak tefrika ihtimallerini azaltıcı bir etkiye sahip olacaktır. Birbirleriyle akrabalık, hısımlık, 

komşuluk, arkadaşlık ilişkisi canlı olanların vahdeti de kuvvetli olur.  

ِمنَْ إِن َْ ِمنِْ ال ُمؤ  ُمؤ  َيانِْ لِل  ُضهُْ يَُشد ُْ ، َكال ُبن  ًضا بَع   بَع 

“Müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır” (Buhari, Salat, 88; Müslim, Birr 65.) 

diyen Hz. Peygamber (s.a.) söz konusu bağların tesis edilip korunması için şu tavsiyelerde 

bulunmuştur: 

ِلمِْ َحق ُْ ِلمِْ َعلَى ال ُمس  ْ ال ُمس  ِْ َرُسولَْ يَا ُهن َْ َما ِقيلَْ :  ِست     َقالَْ الل ٰ

هِْ َفَسل ِمْ  لَِقيَتهُْ إَِذا  هُْ َدَعاكَْ َوإَِذا َعلَي  َصَحَكْ َوإَِذا َفأَِجب  َتن  ْ لَهُْ َفان َصحْ  اس 
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َْ َفَحِمدَْ َعَطَسْ َوإَِذا هُْْالل ٰ ت  ِ هُْ َمِرَضْ َوإَِذا َفَسم  هُْ َماَتْ َوإَِذا َفُعد   َفات َِبع 

“Müslüman’ın müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onunla karşılaştığın zaman selâm 

ver, seni davet ettiğinde ona icabet et, senden nasihat istediğinde nasihat et, aksırıp Allah’a 

hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver, hastalandığında onu ziyaret et, öldüğünde cenazesine 

katıl!” (Müslim, Selâm 5.)  

İlişkiler canlı olunca;  

ِمِنينَْ َمَثلُْ ُمؤ  ِهمْ  ِفى ال   ال َجَسدِْ َمَثلُْ َوتََعاُطِفِهمْ  َوتََراُحِمِهمْ  تََواد ِ

َتَكى إَِذا هُْ اش  وْ  ِمن  َهرِْ ال َجَسدِْ َسائِرُْ لَهُْ تََداَعى ُعض  َ ى ِبالس   َوال ُحم َ

“Müslümanlar birbirini sevmede ve korumada bir vücudun organları gibidir. Vücudun 

herhangi bir organı rahatsızlanırsa diğerleri de bu yüzden ateşlenir, uykusuz kalır” (Buhârî, Edeb 

27; Müslim, Birr 66.) hadisinin de işaret ettiği üzere dertler paylaşılarak azalır ve sevinçler 

çoğalır.  

Son sözümüz, bize aynı zamanda bir vahdet duası öğreten Allah kelâmı olsun: 

ِفرْ  َرب ََنا َواِنَنا لََنا اغ  ينَْ َوِلِخ  يَمانِْ َبُقونَاسَْ ال َذ  ْ َوَلْ ِبال   َعل  ي تَج  ينَْ ِغًلْ ُقُلوِبَنا ف  ْٰاَمُنوا لِل َذ 
۪ٓا  ََن ْ اِن ََكْ َرب  ْا َرُؤ۫ف  يم   َرح 

“… Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla., İman 

edenlere karşı kalplerimizde hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, 

çok merhametlisin.” (Haşr 59/10.) 


