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BİRLİKTE YAŞAMA  

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

 

Allah (C.C) şöyle buyurmaktadır:  

ْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها … مُّ ال َ۪ذي َخلََقكُّ وا َرب َكُّ َقُّ َاسُّ ات  َُّها الن  َٓا اَي  يَ
ا َونَِسَٓاءاًۚ  َما ِرَجاًلا َك۪ثيرا َ ِمْنهُّ  َوبَث 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok 

erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının…” (Nisa, 4/1) 

Sevgili Peygamberimiz de (s.a.v) şöyle buyuruyor:  

اسُّ  أَيُّ َها يَا مْ  إَِن   أًََل  الَن  مْ  َوإَِن   َواِحد   َرَب كُّ   أَْعَجِمٍي   َعلَى لَِعَرِبٍي   َفْضلَ  ًَل  أًََل  ، َواِحد   أَبَاكُّ

ْقَوى إًَِل   أَْحَمرَ  َعلَى أَْسَودَ  َوًَل  أَْسَودَ  َعلَى ِِلَْحَمرَ  َوًَل  َعَرِبٍي   َعلَى لَِعَجِمٍي   َوًَل   ِبالَت 

"Ey insanlar! "Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, 

Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü 

olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü 

yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır.” (Buhârî, Edeb’ül Müfred,309,334)  

Hz. Ali efendimiz de ''İnsanlar senin, ya dinde kardeşin, ya hilkatte eşindir'' sözüyle 

aslında insanlığın aynı özden geldiğini ifade etmektedir. 

 

Kardeşlerim! 

Rabbimizin, atamız Âdem (a.s.)’i yaratmasıyla başladı varlık sahnesindeki serüvenimiz. 

İmtihana tabi tutulmaktı bu başlangıcın sebebi. Bununla birlikte insanlık ailesine, kıyamete 

kadar devam edecek ağır bir sorumluluk da yüklendi. Hepimiz, bir arada yaşayacağımız bu 

âlemi imar etmekle görevlendirildik. 

Ancak bu ulvi yaratılış hikmet ve gayesi zaman zaman unutuldu. Tarih, aynı özden gelen 

ve kardeş olan insanlar arasındaki nice üstünlük yarışlarına, bu yolda değerlerin tüketilişine, 

insan onur ve haysiyeti ile bağdaşmayan nice uygulamalara, zulümlere, katliamlara şahit oldu. 
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Kardeşlerim! 

Âlemlerin Rabbi, Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) vasıtasıyla insanlığı yeniden 

uyardı. Ona, hayat kitabı Kur’an’ı vahyetti; her daim birlik ve beraberliği, ahlakı, adaleti, hak 

ve hukuku diri tutan Kur’an’ı gönderdi. 

Kutlu Nebi, hak, hakikat, ahlak anlayışı ile insana insanlığını bir kez daha hatırlattı. 

Merhamet ve adalet yüklü mesajlarıyla, bütün insanların Allah’ın kulu olarak değerli olduğunu 

bir kez daha haykırdı. Allah Resûlü, insanlar arasında gerçek eşitliği öğretti. Beşer tarihi, canın, 

malın, inancın, haysiyetin kutsallığına dair en nadide örnekleri onun uygulamalarında gördü. 

Onun dillendirdiği,  

ا   َاَس َج۪ميعا ا ِبَغْيِر نَْفٍس اَْو َفَساٍد ِفي اًْلَْرِض َفَكاَن ََما َقَتَل الن   َمْن َقَتَل نَْفسا
 … ا  َوَمْن اَْحَياَها   َاَس َج۪ميعا َفَكاَن ََمَٓا اَْحَيا الن   

 

“Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş, bir canı kurtaran da bütün insanları 

kurtarmış gibi olur.” (Mâide, 5/32.) ilahi ilkesi bu anlayışın temelini teşkil etti. 

Efendimiz, ötekileştirme, dışlama, hor görüp ayıplama, toplumun değerlerinden başka 

değer benimseyene hayat hakkı tanımama gibi insanca yaşamın önündeki engelleri kaldırmak 

için müstesna bir çaba gösterdi. O, “Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem ise topraktan yaratılmıştır.” 

(Ebû Dâvûd, Edeb, 110, 111.)
  sözüyle cahiliyyenin makam, mevki, şan, şöhret, servet, asabiyet üzerine 

kurulu sahte değer yargılarını yok etti. Peygamberimiz, yaşamak için kardeşini öldürmekten 

çekinmeyenlerden oluşan toplumu, kardeşini yaşatmak için çırpınanlardan oluşan bir topluma 

dönüştürdü.   

Mekke’nin fethedildiği gün, yıllar önce oradan kovulan, hakaretlere uğrayan ya da 

sürekli olarak tehditlere maruz kalan ashâbına, tam öç alma fırsatının ellerine geçtiği günde, 

sevgili Peygamberimiz şöyle seslenir:  

ِة وَ  َ َة اْلَجاِهِلي  َ ي  ِ ب  ْم عُّ َ َقْد أَْذَهَب َعْنكُّ َ اّلل ه َاسُّ إِن  َُّها الن  اَلِن يَا أَي  َاسُّ َرجُّ َمَها ِبآبَائَِها َفالن  تََعاظُّ
 ِ ل  بَر   تَِقى   َكِريم  َعلَى اّلل ه ِ  َرجُّ ِن  َعلَى اّلل ه ُّ  َوَفاِجر  َشِقى   َهي  و آَدَم َوَخلََق اّلل ه َاسُّ بَنُّ آَدَم  َوالن 

  ِمْن تَُّراٍب 

“Ey İnsanlar! Allah size Câhiliye âdeti olan böbürlenmeyi ve atalarla övünmeyi 

yasakladı. İki çeşit insan vardır: (Birincisi,) iyi, takva sahibi ve Allah katında kıymetli olan 
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insan; diğeri ise günahkâr, isyankâr ve Allah nezdinde değersiz olandır. Bütün insanlar 

Âdem’in oğullarıdır ve Allah Âdem’i topraktan yaratmıştır.  

Allah şöyle buyurmaktadır:  

َٓائَِل لَِتَعاَرفُّوا   وباا َوَقَب عُّ ْم شُّ ى َوَجَعْلَناكُّ ْم ِمْن َذَكٍر َواُّْنثه َاسُّ اِن َا َخَلْقَناكُّ َُّها الن  َٓا اَي   يَ
َ َع۪ليم  َخ۪بي َ اّلل ه ْم  اِن  يكُّ ِ اَْتقه ْم ِعْنَد اّلل ه َ اَْكَرَمكُّ ر  اِن   

‘Ey insanlar! Doğrusu biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle 

tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli 

olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden 

haberdardır.’” (Hucurât, 49/13; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 49) 

Bütün insanları Âdem’in oğulları, (Tirmizî, “Menâkıb”, 74) dolayısıyla insan olma noktasında özde 

bir kabul eden İslâm inancına göre kişiyi Allah nezdinde daha değerli ve şerefli kılacak olan 

şey, Allah’a iman etmesidir. Kendisini Allah nezdinde değerli kılan imanı, şüphesiz müminleri 

ayrıcalıklı kılmaktadır. 

Allah Resûlü’nün ashâbından biri, güzel bir vadiden geçiyordu. Vadide suyu tatlı bir 

dere vardı. Suyun tadı çok hoşuna gitmişti. Karşılaştığı manzaradan da oldukça etkilenmişti. 

“Keşke insanlardan uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem!” demekten kendini alamadı. Fakat hemen 

ardından Hz. Peygamber hatırına geldi ve onun izni olmadan böyle bir şey yapamayacağına 

karar verdi. Bunun üzerine Resûlullah’a giderek durumu anlattı. Allah Resûlü kendisini 

dinledikten sonra ona böyle bir şey yapmamasını söyledi.  

ْم ِفى َسِبيلِ  َ َمَقاَم أََحِدكُّ ِ  ًَل تَْفَعْل َفإِن  أَْفَضلُّ ِمْن َصاَلتِِه ِفى بَْيِتِه َسْبِعيَن  اّلل ه
ا   َعاما

Çünkü kısa bir süre de olsa Allah yolunda insanlarla omuz omuza verip cihat etmek, tek 

başına yıllarca namaz kılıp kendini ibadete vermekten daha faziletliydi. (Tirmizî, “Fedâilü’l-cihâd”, 17; İbn Hanbel, 

II, 524)  

Dini yaşamak, bir köşeye çekilip yalnızca Allah’a olan sorumluluklarını yerine 

getirmekten ibaret değildir. Aksine din, Allah kadar insanlarla ve diğer canlılarla olan ilişkilerin 

de gözetilmesini öngörür. Nitekim insanın imtihanını anlamlı kılacak ve onun sonucunu 

etkileyecek en önemli hususlardan birisi de budur. Dolayısıyla İslâm’da ruhbanlık gibi kişiyi 

toplumdan tecrit eden bir yaşam tarzı tasvip edilmemiştir. Bu yüzdendir ki Allah Resûlü, 
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kendisini ibadete verip ailesini ihmal ettiği için eşi Havle b. Hakîm tarafından Hz. Âişe’ye 

şikâyet edilen Osman b. Maz’ûn’u da,  

َ أُّْسَوة   َة لَْم تُّْكَتْب َعلَْيَنا أََفَما لََك ِفي  َ ْهَبانِي  َ َ الر  ْثَمانُّ إِن   يَا عُّ
ِ َفوَ   مْ  اّلل ه ِ  إِن ِي أَْخَشاكُّ وِدهِ  ّلِل ه دُّ ْم لِحُّ َوأَْحَفظُّكُّ  

“Ey Osman! Bize ruhbanlık emredilmedi. Bende senin için bir örnek yok mu? Vallâhi 

Allah’tan en çok korkanınız ve O’nun koyduğu sınırları en çok gözeteniniz benim!” diye 

uyarmıştır. (İbn Hanbel, VI, 226)  

İnsanlardan uzakta tek başına hayat sürmek kişinin yaratılışına aykırı bir durumdur. Zira 

insanoğlu zayıf yaratılmıştır. (Nisâ, 4/28) Diğer canlılardan farklı olarak, yaşamını sürdürebilmesi 

için insanlarla hem maddî hem de manevî açıdan karşılıklı ilişki içerisinde olmaya ihtiyacı 

vardır. Aksi takdirde varlığını sürdüremez. Bu yüzden ona, “birbiriyle ünsiyet, ilişki kuran” 

anlamına gelen “insan” adı verilmiştir. İslâm, bireyi olduğu kadar toplumu da dikkate alan 

sosyal bir dindir. İslâm’ın bu boyutu, inanç, ibadet, ahlâk ve insanî ilişkilerin hepsinde açıkça 

görülmektedir.  

Yüce Allah, emir ve yasaklarını bildirirken hem bireyi hem de toplumu gözetmiş ve 

insana sosyal bir varlık olduğunu her fırsatta hatırlatmıştır.  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Her birimizin bir ailesi ve mensubu olduğu bir milleti 

var. Tüm insanlar olarak Âdem ile Havva’nın çocuklarıyız. Tüm canlı ve cansızlarıyla var 

edilmişler olarak Allah’ın kullarıyız. 

Aile’de Birlikte Yaşamak 

Evet; İnsan tek başına yaşayamaz, birlikte yaşamak zorunda, İnsanın bu birlikteliği önce 

ailede başlamakta… İlk aile Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın ailesi, daha ilk andan başlayarak 

insanın varlığının ailede değer bulduğunu hatırlatır bize… 

Aile, Allah’ın varlık dünyasına vurduğu ilâhî bir mühürdür. İlâhî kudretin insan hayatına 

yerleştirdiği bir nişandır. Kur’an-ı Kerîm,  

َٓوا اِلَْيَها نُّ ا لَِتْسكُّ ْم اَْزَواجا ِسكُّ ْم ِمْن اَْنفُّ َٓ اَْن َخلََق لَكُّ يَاتِ۪ه  َوِمْن اه
ةا َوَرْحَمةا    َ ْم َمَود  يَاَوَجَعَل بَْيَنكُّ لَِك ًَله َ ۪في ذه ونَ اِن  َرُّ ٍت لَِقْوٍم يََتَفك   
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“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir 

sevgi ve merhamet var etmesi de Allah’ın (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz 

bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rûm, 30/21) demektedir. 

Aile, Allah’ın rahmeti ile desteklenen, çocuklar ve temiz rızklar bahşedilerek 

güzelleştirilen kutsal bir müessesedir. 

Aile olmak, bir bütünü tamamlamak demektir. Kur’an’ın ifadesiyle eşlerin birbirlerine 

örtü olmaları demektir. (Bakara, 2/187) Eş olmak, kişinin kendi eksikliğini kabul edip eşiyle 

tamamlanması, kemale doğru adım atması, eşinin onu bir örtü gibi sarıp sarmalamasıdır. 

Aile, rahmet denizine atılan bir taştır. Hani denize taş attığımızda taşın düştüğü yerden 

dışarıya doğru önce küçük sonra giderek büyüyen ve tüm âlemi kucaklarcasına yayılan daireler 

oluşur ya! Evlilik de böyledir. Bir evlilik ile insan önce eşi ve çocuklarıyla bir daire çizer, sonra 

anne ve babaları, kardeşleri, amca, teyze ve halalarıyla bu daire daha geniş dairelerle çevrelenir. 

Bir evliliğin bereketiyle pek çok insan birbiriyle kaynaşır, hısım olmanın tadına varır. 

Onun için Allah Resulü:  

ْم ِلَْهِلى كُّ ْم ِلَْهِلِه َوأَنَا َخْيرُّ كُّ ْم َخْيرُّ كُّ   َخْيرُّ

“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı şekilde davrananlarınızdır…” (Tirmizî, “Menâkıb”, 

63; İbn Mâce, Nikâh, 50) buyuruyordu. 

Akraba ilişkileri 

Değerli Kardeşlerim; 

Her geçen gün, hayatımızı kolaylaştıran yeni buluşlara imza atılmakta, teknolojik alanda 

baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bir tuşa dokunduğumuzda dünyanın öbür ucu 

yanımıza geliyor, oturduğumuz yerden istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Hatta bazen 

kendimizi öylesine kaptırıyoruz ki, tek dostumuz önümüzdeki bilgisayar ve elimizdeki 

telefonun ekranı oluveriyor. Böyle olunca da çoğu defa duygularımız zayıflıyor, ilişkilerimiz 

sanallaşıyor. Unuttuğumuz, kaybettiğimiz değerlerimiz var. Yüce dinimiz İslam’ın, üzerinde 

hassasiyetle durduğu bu önemli değerlerden birisi de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim, akrabamızla 

sıcak ilişkiler kurmak, ilgilenmek, onların hal ve hatırlarını sorup ihtiyaç duyulduğunda 

yardımlarına koşmaktır. Sevinçlerine ortak olup, üzüntülerini paylaşıp hüzünlerini azaltmaktır. 

Darda kaldıklarında onları ferahlatmak, düştükleri vakit ellerinden tutup kaldırmaktır.  
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Evet, sosyal hayatta dikkat etmemiz gereken birlikteliklerden birisidir akraba 

ilişkileri….  

Nitekim insan ilişkilerinde öncelikle en yakındakilerin gözetilmesini ısrarla vurgulayan 

sevgili peygamberimiz şöyle buyurur: 

ِ َواْلَيْوِم  َ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلَيِصْل َرِحَمهُّ ، َوَمْن َكاَن يُّْؤِمنُّ ِباّلل  َ َوَمْن َكاَن يُّْؤِمنُّ ِباّلل 
ْت  اآلِخرِ  ا أَْو لَِيْصمُّ ْل َخْيرا  َفْلَيقُّ

“Allah’a ve âhirete iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden 

kimse akraba ilişkilerini sürdürsün…” (Buhârî, “Edeb”, 85)  

Toplum Birlikteliği 

Aileden başka bir birlikteliğimiz vardır ki; aile kadar önemli bir birlikteliktir. Buda 

toplum birlikteliğidir. Toplumumuzda yaşayan bütün insanlar için birlik ve beraberliği 

sağlamak üzerimize düşen vazifelerdendir. Bu vazifeye gerçekleştirmenin en önemli yolu ise 

insan haklarına saygı duymaktır.  

İnsan hakları; diline, dinine, ırkına cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine 

bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan haklar… 

Bütün canlıların elde ettiği en temel hakların başında hayat hakkı gelmektedir. Yüce 

Dinimiz hayat hakkına önem vermiştir. Nitekim bir ayette şöyle buyrulmaktadır: 

ا   َاَس َج۪ميعا ا ِبَغْيِر نَْفٍس اَْو َفَساٍد ِفي اًْلَْرِض َفَكاَن ََما َقَتَل الن   َمْن َقَتَل نَْفسا
 … ا  َوَمْن اَْحَياَها   َاَس َج۪ميعا َفَكاَن ََمَٓا اَْحَيا الن   

 “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı 

olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını 

kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır.”[Maide, 5/32] 

Kutlu Nebi, rahmet Peygamberi de, ötekileştirme, dışlama, hor görüp ayıplama, 

toplumun değerlerinden başka değer benimseyene hayat hakkı tanımama gibi insanca yaşamın 

önündeki engelleri kaldırmak için müstesna bir çaba göstermiştir.  

Öyleyse, aynı özden, aynı mayadan, aynı topraktan yaratılan, Âdem’in çocukları 

birbirlerinin haklarına saygı olmalı, birbirleriyle iyi ilişkiler içinde bulunmalı… Nitekim 

http://guncelvaaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=237#_ftn7
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İnsanlarla hep iç içe olan sevgili Peygamberimiz ümmetinin de başkalarıyla iyi ilişkiler içinde 

olmasını istiyordu. Ashâbına,  

ْسِلِم ال َِذى ْم َخْير  ِمَن اْلمُّ َاَس َويَْصِبرُّ َعَلى أََذاهُّ َخالِطاا الن  ْسِلَم إَِذا َكاَن مُّ َ اْلمُّ  إِن 
مْ   َاَس َوًَل يَْصِبرُّ َعلَى أََذاهُّ ًَل يَُّخالِطُّ الن   

“İnsanların vereceği eza ve cefaya katlanmayı”, (Tirmizî, “Sıfatü’l-kıyâme”, 55) ama “kimseye 

eziyet etmemeyi” hayatlarının temel düsturu olarak öğütlemişti. Nitekim o Müslüman’ı,  

وَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدهِ  ْسِلمُّ ْسِلمُّ َمْن َسِلَم اْلمُّ  اْلمُّ
ْؤِمنُّ َمْن أَِمَنهُّ ا  َاسُّ َعلَى ِدَمائِِهْم َوأَْمَوالِِهمْ َواْلمُّ لن   

“elinden ve dilinden Müslümanların selâmette olduğu”; mümini ise “insanların canları 

ve malları hususunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları” kimse olarak 

tanımlamıştı. (Tirmizî, “Îmân”, 12)  

Birlikte yaşamanın vazgeçilmez unsurları olan barışı, hoşgörüyü, affı, rahmeti ve 

merhameti, önermiş, hiç kimseyi ayıplamamış, incitmemiş, kötülüğe kötülükle karşılık 

vermemişti.  

Allah Resûlü;  

َ اَ  ْعَبةا َفأَْفَضلَُّها َقْولُّ ًَل إِلََه إًِل  ُّوَن شُّ وَن أَْو ِبْضع  َوِست  ُّ إِليَمانُّ ِبْضع  َوَسْبعُّ اّلل ه  
َِريِق  َعنِ إَِماَطةُّ اِلََذى  َوأَْدنَاَها  ْعَبة  ِمَن اإِليَمانِ  الط  َواْلَحَياءُّ شُّ  

İmanın yetmiş küsur kısmının bulunduğunu, bunların en aşağısının yoldan geçenlere 

zarar verecek şeyi ortadan kaldırmak olduğunu söylerken (Müslim, “Îmân”, 58) de aynı hakikate işaret 

etmişti: 

ْم وَ  وا ،إِي َاكُّ سُّ َ وا ، َوًَل تََحس  سُّ َ َ أَْكَذبُّ اْلَحِديِث ، َوًَل تََجس  َن  َ الظ  َ ، َفإِن  َن  الظ   
ونُّوا إِْخَواناا   وا ، َوكُّ َوًَل تََباَغضُّ  

“Zandan sakınınız! Çünkü zan, sözün en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini bulmaya 

çalışmayınız, birbirinizin özel ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Birbirinize haset 

etmeyiniz, birbirinize sırtınızı dönmeyiniz (küsmeyiniz), birbirinize kin ve nefret de 
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beslemeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz!” (Buhârî, “Edeb”, 57) buyururken, insanların birbirine 

güvenini yok eden davranışlardan şiddetle sakınılmasını emretmiş,  

هِ  ِ َاسُّ لَِشر  َاِس َمِن ات ََقاهُّ الن  ِ الن  َ ِمْن َشر   إِن 
“İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.” 

(Muvatta’, “Hüsnü’l-hulk”, 1)  buyurmuştu. 

Resûlullah, sadece kendi rahatını düşünen bencilce bir hayat tarzından ashâbını ısrarla 

uzaklaştırmıştı. Müminler sadece “ben nasıl rahat ederim”e göre değil, “nasıl rahat ettiririm”e 

göre de hayatlarını tanzim etmeliydi. Kardeşinin ihtiyacını gözetmek ve dar gününde onun 

yanında olmak, bir mümin için hayat tarzı hâline gelmeliydi.  

Nitekim sahâbeden Berâ b. Âzib, 

ُّ  ىَ ضِ رَ  -َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  ولُّ  -ا مَ هُّ نْ عَ  اّلل ه ِ َقاَل أََمَرنَا َرسُّ َ صَ  اّلل ه ُّ ى ل   هِ يْ لَ عَ  اّلل ه
َ سَ وَ  ِعيِف ،  مَ ل  َ ِبَسْبٍع ِبِعَياَدِة اْلَمِريِض ، َوات َِباِع اْلَجَنائِِز ، َوتَْشِميِت اْلَعاِطِس ، َونَْصِر الض 

ْقِسِم ... اَلِم ، َوإِْبَراِر اْلمُّ َ  َوَعْوِن اْلَمْظلُّوِم ، َوإِْفَشاِء الس 
 

“Resûlullah bize şu yedi şeyi emretti; hastayı ziyaret etmek, cenazeyi (kabre kadar) 

takip etmek, aksırana Allah’tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, 

selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.” (Buhârî, “İsti’zân”, 8) derken, Hz. Peygamber’in 

ashâbını sosyal hayatın gerekleri konusunda eğitmek için ne kadar hassas davrandığını ortaya 

koyuyordu.  

ْؤِمنُّ  ، آلِف   اْلمُّ ، َوًلَ  يَأْلَفُّ  ًلَ  ِفيَمنْ  َخْيرَ  َوًلَ  َمأْلُّوف    يُّْؤلَفُّ

َاِس  َوَخْيرُّ  مْ  الن  هُّ َاِس  أَْنَفعُّ لِلن   

“Mü’min iyi geçinen ve kendisiyle iyi geçinilen kimsedir. İyi geçinmeyen ve kendisiyle 

iyi geçinilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, onlara en faydalı olandır.” (Kuzâî, 

Müsnedü’ş-şihâb, I, 365) 
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Farklı Kültür ve Dinlerle Birlikte Yaşama 

Muhterem kardeşlerim!  

Resul-i Ekrem Efendimiz, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O Rahmet 

Elçisi ki Medine’ye hicretle önce Ensar ve Muhacir arasında benzeri görülmemiş bir kardeşlik 

bağı tesis etmiş, ardından yeryüzünün ilk toplumsal sözleşmesi olarak adlandırılabilecek 

“Medine Vesikası”nı düzenlemiştir. Bu sözleşme ile farklı din ve kültüre mensup insanların 

aynı toplum yapısında huzur ve güven içinde bir arada yaşamalarını temin edecek hukuki 

zemini oluşturmuş ve bunun mümkün olabileceğini bütün dünyaya göstermiştir.  

Veda Hutbesi’nde de her insanın canının, malının ve inancının dokunulmaz olduğunu 

ve her türlü saldırıya karşı korunması gerektiğini ilan eden Hz. Peygamberin Medine’de 

oluşturduğu çok inançlı ve kültürlü yapı, bizim medeniyet anlayışımızı, insana yaklaşımımızı 

göstermesi bakımından oldukça önemlidir.  

Hz. Peygamberin Medine’de ortaya koyduğu bu tecrübe, bir arada yaşama hukukunun 

ve ahlakının da temellerini teşkil etmektedir. Hz. Peygamberin hoşgörü, şefkat, merhamet ve 

affedicilik üzerine inşa ettiği toplumun yansıması Anadolu’da “Gelin tanış olalım, işi kolay 

kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” dizelerinde dile getirilmiştir.  

Hepimizin bildiği gibi Anadolu’muzun güzel insanları, uzun asırlar boyunca başka 

inanç ve kültürden insanlarla huzur ve güven içinde bir arada yaşamanın en anlamlı örneklerini 

vermiştir. Farklılıkları birer zenginlik olarak görüp barış ve hoşgörüyle yaşamayı başarmıştır. 

Önce şunu ifade edelim ki, başka bir milletle birlikte, başka bir din ile, başka bir dini 

yaşayan insanlarla birlikte, başka bir medeniyetle birlikte yaşamaya çalışan, yaşamaya başlayan 

her müslümanın üç tane görevi vardır: 

Yani çağdaş dünyada azınlık dedikleri, dini azınlık olarak adlandırdıkları başka bir 

millet, başka bir din ve başka bir medeniyetle yaşamaya başlayan insanların üç şeye çok dikkat 

etmeleri gerekiyor:   

Bunlardan birincisi, nerede yaşarsa yaşasın Müslüman olan herkes kendi kimliğini 

muhafaza edecek, bu çok önemli. Bu sadece kendimiz için değil, dünyanın neresinde yaşarsa  

yaşasın, bu şartlar içinde yaşayan tüm insanlar için geçerli.  

Evet,  herkes, her Müslüman kendi kimliğini muhafaza edecek. Kendi kimliğini 

muhafaza etmesi için de kimliğini oluşturan bütün unsurları bilecek; tarih bilecek, kültür 

bilecek, kültürünü muhafaza edecek, örflerini adetlerini muhafaza edecek. Kültürün evi olan 
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dilini muhafaza edecek ve kimliğini oluşturan bütün unsurların muhafızı ve bekçisi olan 

inancını koruyacak ve muhafaza edecek, dinini koruyacak.  

Tarih bize şunu gösteriyor. Tarih sahnesinde dinini kaybeden dilini kaybediyor. İnancını 

kaybeden tarihini, kültürünü kaybediyor. Kimliğini oluşturan bütün unsurları kaybediyor. Bir 

müddet sonra başkalaşıyor, daha sonra da asimilasyon dediğimiz tehlike ile karşı karşıya 

kalıyor. İnancını koruyan, dinini koruyan, kimliğini oluşturan bütün unsurları da muhafaza 

ediyor. Bu birincisi.  

İkinci önemli şey komşularla iyi geçininiz. Beraber yaşadığınız, yakın çevrenizi 

oluşturan komşularınızla İslamiyetin öngördüğü o tevazuyu, o cömertliği, o erdemi, o fazileti 

asla göz ardı etmeden iyi geçininiz. 

Nitekim Allah resulü öyle buyurur: 

ِ  َواْلَيْوِم اآلِخِر َفاَل يُّْؤِذ َجاَرهُّ …  …َوَمْن َكاَن يُّْؤِمنُّ ِباّلل ه

“Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin; (Buhârî, “Rikâk”, 23) 

Gelin dört beş asır önce Bursa’ya, Edirne’ye veya İstanbul’a gidelim. İstanbul’da, 

Bursa’da, Edirne’de biz Yahudi’yi, Hıristiyanı, Müslüman’ı, Rum’u Ermeni’yi yanyana 

beraber yaşatmış, ibadetlerini yanyana inşa etmiş bir ecdadın, bir tarihin, bir medeniyetin 

çocuklarıyız. Bizim tecrübemizde bu var. Biz bütün dünyaya bunun örneğini göstermiş bir 

milletin çocuklarıyız. Neden gösterdik? Çünkü biz bu değerleri inancımızdan aldık. Peygamber 

Efendimiz’den örnek alarak yaptık. Şanlı geçmişimizde babanın evlâda vasiyeti var: “Evlâdım, 

çorba dağıtacağın zaman önce gayri müslim komşunu düşün, onunla başla” İşte biz böyle bir 

ecdadın çocuklarıyız, böyle bir medeniyetin mensuplarıyız.  

Üçüncüsü nedir?  

Farklı bir kültürde, farklı bir medeniyette, farklı din mensuplarıyla birlikte yaşamayı 

kabul etmiş her Müslümana üç vazife düşüyor: 

 Birincisi kendi kimliğini muhafaza etmek. Kimliğini oluşturan bütün unsurları 

muhafaza etmek ve onun çocuklarına öğretmek. Bu bütün dünyanın kabul ettiği, evrensel bütün 

beyannamelerin kabul ettiği, evrensel bütün hukuk kurallarının kabul ettiği asgari bir haktır, 

hukuktur.  
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İkincisi içinde yaşadığı toplumla, komşularla iyi geçinmek, barış ve huzur içinde 

yaşamak. Farklı dinler, farklı kültürler, farklı medeniyetlere mensup olan komşularıyla iyi 

geçinecek. Kötülük görmeyecek komşu, gayri müslim bile olsa…  

Üçüncüsü de başka bir kültür içerisinde, başka bir medeniyetle birlikte, başka din 

mensuplarıyla birlikte yaşamaya başlayan her kardeşimiz İslâm’ın bütün güzelliklerini, 

Muhammed Mustafa’nın bütün örnek ahlâkını kendi hayatında gösterecek. İslam’ın 

güzelliklerini herkes görecek onun hayatında. Adı Ahmet ise, adı Mehmet ise, adı Mustafa ise, 

Muhammed Mustafa gibi davranacak. İslam’ın rahmetini insanlar görecek onda.  

Değerli kardeşlerim! 

Öyle bir asırda yaşıyoruz ki biraz gariplikler var aslında bu konuda.  

Paris’in Şanzelize’sinde sokakta yürürken bir gayri müslim yanında yürüyen eşine kaba 

bir söz söylese, yüksek sesle bağırsa çağırsa, oradan geçen herkes, “ne kaba bir insan” der. Ama 

bunu bir Müslüman yapsa öyle deyip geçmezler. “Bu Müslümanlar ne kaba adamlar” derler. 

Daha sonra bunun sebeplerini İslam’da aramaya başlarlar. Müslümanın yapmış olduğu yanlış 

hareket İslam’a, İslam’ın kitabına, İslam’ın Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’ya mal olur. 

Bu sebeple her Müslüman aynı zamanda İslam’ın bütün güzelliklerini, örnek ahlâkını 

gösterecektir.  

Aziz Mü’minler! 

Üzülerek belirtelim ki, birlikte yaşama kültürüne dair teorik ve pratik birikimimize 

rağmen bugün insanlığın ortak yurdu ve evi olan dünyamızda insanlar, birlikte yaşama ahlakını 

ortaya koymada zaman zaman ciddi zaaflar gösterebiliyor. Etnik, ideolojik, mezhebi ve meşrebi 

farklılıklar, bazen çatışma nedeni olarak görülebiliyor. Farklı görüşlere tahammül ve anlayış 

göstermek ne yazık ki, kimi zaman zayıflayabiliyor. Her geçen gün insanların birbirlerini daha 

az anladığını hatta anlayamaz hale geldiğini, bu yüzden masum canların katledildiğini, 

savaşların, işgallerin, şiddet ve zulmün devam ettiğini,  şehirlerin tarihî ve kültürel dokusunun 

yok edildiğini üzülerek müşahede ediyoruz.   

Öyle ki özellikle son iki asırda Müslümanlar, tarihte insanlığa eşsiz örneklerini 

sergiledikleri birlikte yaşama ahlakını ve hukukunu güncelleyerek hayata aktarmada oldukça 

zorlandı. Ne yazık ki İnsanlığı topyekûn barışa davet eden bir dinin mensupları ve cihanşümul 

bir rahmetin temsilcisi olan Hz. Peygamberin (s.a.v) müntesipleri arasında bile şiddet, çatışma 

ve savaş baş gösterdi. 
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Unutmayalım ki; bugün tüm insanlığın birlikte yaşama anlamında gönül erlerinden 

Yunus Emre’nin, “Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” algısına, Mevlana’nın “Değil mi ki 

sen bensin; ben de senim. Kendi kendimizle bunca savaşmamız da ne?” diyen çağrısına, Hacı 

Bektaşı Veli’nin “Gelin canlar bir olalım!” deyişine ihtiyacı vardır. 

Bugün körelmeye yüz tutmuş hassasiyetlerin, ubudiyeti unutmuş zihinlerin, hırs, tamah, 

kibir ve güç tutkusuyla kararmış kalplerin Peygamberimizin örnekliğine, manevî önderliğine 

ve ilâhî rehberliğine  ihtiyacı var… 

Zulüm, işkence, şiddet, terör, katliam ve savaşların pençesinde inleyen dünyamızın; kin, 

nefret ve intikamı sevgi, muhabbet ve rahmete dönüştüren Sevgili Peygamberimizin sıcak 

soluğuna, rahmet yüklü mesajlarına ihtiyacı var… 

Dünyanın değişik bölgelerinde insanların huzur ve güven içinde bir arada yaşama 

ortamını tehdit eden tahammülsüzlük, ayrımcılık ve haksızlıklara, kutsala ve kutsal değerlere 

yönelik saldırılara karşı onun toplumu gergef gergef ören ilişkiler ağını yeniden okumaya 

ihtiyacımız var.. 

Kardeşlerim! 

Müslümanlar olarak bizler, her şartta Kur’an’ın hayat veren ilkelerine uymakla 

yükümlüyüz. Son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın çağlar üstü örnekliğini esas 

almakla mükellefiz.  

İslam ümmeti, bir taraftan çağı doğru okuyan, diğer taraftan da dinin sahih bilgisini 

günümüze taşıyarak vazgeçilmez değerlerine sahip çıkan bir bilinç düzeyine eriştiğinde şiddet 

sarmalından kurtulacaktır. İslam’ın medeniyetler inşa eden eşsiz ilkelerine, tarihte bu ilkelerin 

üzerinde yükselen model toplumlara, onların farklılıkları çatışma ve yıkım sebebi değil, gelişme 

ve zenginleme fırsatı olarak nasıl değerlendirdiğine odaklandığımız zaman, coğrafyamız 

yeniden selam ve eman yurdu hâline gelecektir. Ülkemize, gönül coğrafyamıza ve insanlığa 

barış, huzur, esenlik, merhamet, şefkat, adalet ve fazilet aşılamanın yolu, birlikte yaşama 

hukukunu ve ahlakını yeniden yaşanır kılmaktan geçmektedir. 

Peki birlikte yaşama ahlakını ve hukukunu nasıl temin edeceğiz? 

1.  Sevgiyi Egemen Kılarak 

Aile ve akraba münasebetlerinde, komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlıklarda, işyerlerinde, 

trafikte, ortak yaşam ve kullanım alanlarında karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüyü, sükunet, 

itidal ve sabrı ilişkilere egemen kılmalıyız. 

Sevgiyi ve imanı toplumsal barışın, birlikte yaşamanın temel taşı ve anahtarı kabul eden 

Allah resulü şöyle buyurmuştur: 
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وا َوًَل تُّْؤِمنُّ  َى تُّْؤِمنُّ َة َحت  َ لُّوا اْلَجن  ُّواَوال َِذى نَْفِسى ِبَيِدِه ًَل َتْدخُّ َى تََحاب  وا َحت   

 “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman 

etmiş olamazsınız.” (Müslim, “Îmân”, 93-94)  

Ömür kısa, bizim algımıza göre, can emanet, mal emanet, evlat emanet, ömür emanet 

ve bütün insanlar bize emanet, dünya bize emanet, dünya emanet ama biz de birbirimize 

emanetiz. Bir emanete nasıl saygı duyuyorsak bütün insanlığın, birbirimize emanet olduğunu 

düşünerek hareket edersek herhalde çok daha iyi sonuçlar elde ederiz. Dünya bize, biz 

birbirimize emanetiz. 

2. Kardeşliği Egemen Kılarak 

Biz kardeşliği ondan öğrendik. O, bize kardeşliğin sadece bir retorik, bir söylem ve bir 

edebiyat olmadığını öğretti. Doğulu-Batılı, Arap-Acem, Türk-Kürt, kadın-erkek, zengin-fakir, 

şehirli-köylü, işçi-memur, eğitimli-eğitimsiz, kariyerli-kariyersiz gibi yapay tüm ayrımları, 

iman kardeşliğinin potasında eritmeyi bize o öğretti. O, bize, kardeşi kardeşe bağlayan en yüce 

değerin sadece sevgi, ilgi ve muhabbet değil; aynı zamanda bir hak olduğunu bildirdi. Ona göre 

müminler birbirine hak bağı ile bağlıdır. Hak bağının kurucusu ise bizzat Cenab-ı Hakk’ın 

kendisidir. Nitekim ayette,  

وا ِبَحْبِل   ِ َواْعَتِصمُّ وا نِْعَمَت  اّلل ه رُّ قُّوا َواْذكُّ َ ا َوًَل َتَفر  ِ َجميعا ْم  اّلل ه ْنتُّ ْم اِْذكُّ َعلَْيكُّ
ْم ِبِنْعَمِته اِخْ  ْم َفاَْصَبْحتُّ َاِر اَْعَداءا َفاَل ََف بَْيَن قُّلُّوِبكُّ ْفَرٍة ِمَن الن  ْم َعلى َشَفا حُّ ْنتُّ َواناا َوكُّ

ِنُّ  ْم ِمْنَها َكذلَِك يَُّبي  ُّ َفاَْنَقَذكُّ ونَ  اّلل ه ْم تَْهَتدُّ َكُّ ْم ايَاتِه لََعل  لَكُّ  

‘Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın 

size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi 

birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz’ (Âl-i İmrân, 3/103) 

buyurulmuştur.” 

Evet, biz, karıncayı bile incitmenin yanlış olduğunu bildiren bir dinin mensuplarıyız. 

Ama etrafımıza bakıyoruz, insanlar birbirlerini kesiyor, birbirlerini katlediyor. Ne vahim bir 

durumdur. Ne vahim bir ruhtur.  

Bugün İslâm coğrafyasının bir ilim ve medeniyet coğrafyasından bir zulüm ve 

mazlûmiyet coğrafyasına dönüşmesinin en büyük sebebi, kardeşlik ahlâkı ve kardeşlik hukuku 

ihlâlidir. Oysa kardeşlik hukukunun çiğnendiği bir Müslüman dünyayı ve kardeşlik ahlâkının 

zedelendiği bir İslâm dünyasını Yüce Rabbimiz ateş dolu bir çukurun kenarında yaşamak olarak 
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değerlendirmiştir. Böyle bir yaşam, her an ateş dolu çukura düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bu tehlikeden kurtulmanın yolu, her şeyden önce müminlerin kardeşliğinden geçmektedir.  

Bunun için kalpler arasında ülfetin sağlanması ve Cenâb-ı Hakk’ın nimeti sayesinde 

kardeşler olduğumuzu bir kere daha hatırlamamız gerekmektedir.  

Öyleyse sadece silahların susması yetmez, sadece ateşin sönmesi yetmez. Sönen ateşin 

küllerinden bahçeler yapmalıyız. Sönen ateşin küllerinden kardeşlik ağaçları dikmeliyiz, 

kardeşlik meyveleri devşirmeliyiz. Çünkü bizim kardeşliğimiz, Yüce Allah’ın bize en büyük 

lütfu, ikramı, ihsanı ve nimetidir. Bu kardeşlik soy, sop, ırk, renk, dil, bölge ve asabiyet 

temelinde bir kardeşlik değildir. Menfaat temelinde bir kardeşlik hiç değildir. Yüce değerler ve 

yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir. İman ve takva ekseninde bir kardeşliktir. İslâm 

kardeşliğidir. Yüce Rabbimizin ifadesiyle,  

وَن إِْخَوة   ْؤِمنُّ  إِن ََما اْلمُّ
“Müminler ancak kardeştirler.” (Hucurat,49/10) 

   

3.  İhsan ve İsar Duygusunu Yaşatarak 

 İhsan; iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlâsla kulluk 

etmektir.  

 İsâr; başkaları için özveride bulunma, başkalarını kendine tercih etmedir. Din 

kardeşliğinin en ileri derecesidir. Kendisi için istediğini başkaları için de isteyebilmek, kendisi 

için istemediğini başkaları için de istememektir. 

يَماَن ِمن َقْبِلِهمْ  اَر َواإْلِ َ وا الد  ؤُّ َ وَن ِفي  َوال َِذيَن تََبو  وَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوًَل يَِجدُّ ُّ يُِّحب 
وِرِهْم َحاَجةا  دُّ ِسِهْم َولَْو َكانَ  صُّ وَن َعلَى أَنفُّ ا أُّوتُّوا َويُّْؤثِرُّ َ م  ِ ِبِهْم َخَصاَصة   م    َ ح  َوَمن يُّوَق شُّ

ونَ  ْفِلحُّ مُّ اْلمُّ  نَْفِسِه َفأُّْولَِئَك هُّ
    “Daha önce Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, 

kendilerine göç edip gelen kimseleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir 

rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih 

ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr 59/9) 

Yermuk savaşında şehitler arasında son nefesine gelmiş yaralıların, kendilerine verilen 

bir yudum suyu bile yanında inleyen arkadaşları arasında nasıl dolaştırdıklarını, tarihî bir olay 

olarak Mehmet Akif merhum Safahat´ında ne güzel tasvir etmektedir:  
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“Huzeyfetü’l-Adevî der ki: «Harb-i Yermûk’ün,  

Yaman kızıştığı bir gündü, pek sıcak bir gün.  

İkindiüstü biraz gevşeyince, sanki kıtal,  

Silâhı attım elimden, su yüklenip derhâl,  

 

Mücâhidîn arasından açıldım imdada,  

Ağır yarayla uzaklarda kalmış efrada.  

Ne ma’rekeydi ki, çepçevre, göğsü kandı yerin!  

Huda’ya kalbini açmış, yatan bu gövdelerin,  

 

Şehidi çoksa da, gazisi hiç mi yok? Derken,  

Derin bir inleme duydum... Fakat bu ses nerden?  

Sırayla okşadığım sineler bütün bî-rûh...  

Meğerse amcamın oğluymuş inleyen mecruh.  

 

Dedim: «Biraz su getirdim, içer misin, versem?»  

Gözüyle «Ver!» demek isterken, arkadan bir elem, 

 Enîne başladı. Baktım: Nigâh-ı merhameti,  

«Götür!» deyip bana îmâda ses gelen ciheti.  

 

Ne yapsam içmeyecek, boştu, anladım, ibram;  

O yükselen sese koştum ki: Âs’ın oğlu Hişâm.  

Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları:  

Su istiyordu garibin dönüp duran nazarı.  

 

İçirmek üzre eğildim, üçüncü bir kısa «ah!»  

Hırıltılarla boşanmaz mı karşıdan, nâgâh!  

Hişâm’ı gör ki: O hâlinde kaşlarıyle bana,  

«Ben istemem, hadi, git ver, diyordu, haykırana.»  

 

Epey zaman aradım âh eden o muhtazarı...  

Yetiştim, oh, kavuşmuştu Hakk’a son nazarı!  

Hişâm’ı bari bulaydım, dedim, hemen döndüm:  

Meğer şikârına benden çabuk yetişmiş ölüm!  
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Demek, bir amcamın oğlunda vardı, varsa, ümid...  

Koşup hizasına geldim: O kahraman da şehid.» (Hâkim, Müstedrek, V, 1889 (3/242); Taberânî, el-

Mu’cemü’l-kebîr, III, 259) 

4. Nefsin Şımarıklığını Engelleyerek 

 Nefis, iyilikle kötülüğün mücadele alanıdır. Kişi, nefsiyle mücadele ettiği ve onu 

kirlerden, kötülüklerden arındırdığı ölçüde manen yükselir, kurtuluşa erer. Heveslerinin esiri 

olduğu oranda ise hüsrana uğrar. İmtihan için yaratılan insan, nefsiyle ve kötülüklerle sürekli 

bir mücadele azim ve kararlılığı ile yaşar. 

 Arzularının esiri olmuş ve disipline edilmemiş bir nefsi taşımanın karşılığı; inancı ve 

samimiyeti göz ardı eden söz ve eylemler, güzel ahlaka dayanmayan şeklî dindarlıklar, 

dünyevileşme, ilkel gerekçelerle başkalarını ötekileştirme, kibir, çıkar ilişkileri gibi birçok 

menfi bireysel, sosyal, dinî ve ahlaki travma olarak tebarüz etmektedir. 

 Buna mukabil, Yaratıcımızın bizlere Hz. Peygamberin örnekliği yoluyla bildirdiği, 

kardeşlik, cömertlik, yardımlaşma, birlikte yaşama, diğerkâmlık, îsâr gibi olumlu hasletler ise 

nefislerimizi arındırıp iyiliğe doğru yol almanın güzel sonuçlarıdır. 

 Nitekim Allah resulü şöyle buyurur: 

ونُّوا ِعَباَد  وا َوكُّ وا َوًَل تََقاَطعُّ وا َوًَل تََباَغضُّ ِ ًَل تََحاَسدُّ إِْخَواناا اّلل ه  

“Birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz. 

Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz!” (Buhârî, Edeb, 57)  

 

Birlikte huzur içinde yaşamak için herkesin aynı ırk ya da kavimden olması ya da 

aynı dili konuşması gerekmiyor.  

يَاتِ۪ه َخْلقُّ  ْم   َوِمْن اه ْم َواَْلَوانِكُّ َواِت َواًْلَْرِض َواْخِتاَلفُّ اَْلِسَنِتكُّ مه َ الس   
يَاٍت لِْلَعالِ۪مينَ   لَِك ًَله َ ۪في ذه اِن   

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

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

(Rum, 30/22.) 

Biz farklı dinden olan insanlarla bile huzur içinde yaşama kurallarını oluşturan 

bir Nebinin ümmetiyiz. 
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ا  اََفاَْنَت تُّْكِرهُّ  ْم َج۪ميعا ُّهُّ ل  َمَن َمْن ِفي اًْلَْرِض كُّ َُّك ًَله َاَس َولَْو َشَٓاَء َرب  الن   
ْؤِم۪نينَ   ونُّوا مُّ ى يَكُّ َحت ه  

  “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzü̈züdeki insanların hepsi toplu halde mutlaka iman 

ederlerdi. Böyle iken, sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın?” (Yunus, 10/99.) 

Bakın size asr-ı saadetten bir örnek vereyim muhterem kardeşlerim.  

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Medine’ye hicret ettiğinde, Medine de farklı iki din 

mensubu vardı. Gayri müslimler, yani müşrikler bir de Yahudiler vardı. Hem de çok farklı 

yerlerden gelmiş, Medine’ye yerleşmiş topluluklar vardı. Peygamberimizin (S.A.V) ilk 

uygulamalarından bir tanesi Medine Anayasası’nı hazırlamak olmuştu ve o Medine vesikası 

içerisine onların her türlü inançlarında, her türlü ibadetlerinde, her türlü, mabetlerinde özgür ve 

serbest kalacaklarını bizatihi oraya yazmış ve bunu hukukun garantisi altına almıştı.  

 (Senetü’l-Vüfûd) yani “Heyetler Yılı” olarak anılan Hicret’in dokuzuncu yılıdır. Çok 

enteresan bir hadise yaşanır Medine’de. Necran’lı Hıristiyanlar, (Necran; Yemen’le Arabistan 

sınırında bir belde, hatta küçük bir ülke de denebilir. Burada Hıristiyanlar yaşıyor) altmış kişilik 

bir heyetle bir ikindi vakti Medine’ye gelirler. Başlarında da Ebû Hâris b. Alkame,  adında bir 

papaz var. “nereye gidiyorsunuz” diye sorulduğunda, “Medine’de peygamber olduğunu iddia 

eden bir zat var, onu İsa Mesih’in öğretilerine davet etmeye gidiyoruz.”  

Vakit çok sıkışmıştır. Başlarındaki zat Peygamberimize der ki: “Biz sizinle konuşmaya, 

sizinle tartışmaya, kendi dinimize davet etmeye, size kendi dinimizi anlatmaya geldik. Ama 

bizim ibadet vaktimiz. Bize topluca ibadet edebileceğimiz, nezih, temiz, güzel mekan 

gösterebilir misiniz? ” Bu teklif karşısında Peygamberimiz bizi şaşırtacak bir teklifte bulunur.  

Bugün Müslümanlar için Kâbe’den ve Kudüs’ten sonra en mukaddes mekân olan 

Mescidi Nebevi’yi onlara tahsis eder, onlar hep birlikte girerler Mescid-i Nebevi’ye ve kendi 

ibadetlerini icra ederler. Bu bizim kitaplarımızın naklettiği müstesna bir davranıştır. Hz. 

Peygamberin gösterdiği müsamahanın, insan şefkat ve birlikte yaşama tecrübesinin nadide 

örneğidir. Ve Peygamberimiz akabinde şöyle seslenir:  

“Müslümanların emniyeti altında, Müslümanların güvenliği altında yaşamayı kabul 

etmiş, azınlık olmuş bir gayri müslime eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden 

Allah’a eziyet etmiş olur. Her kim Müslümanların güvenliği altında yaşamayı kabul etmiş 

Müslüman olmayan birisine eziyet ederse Allah’a eziyet etmiş olur.” (Ebu Yusuf, Kitabu’l-Harac, 132-136; 

Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev: Salih Tuğ, Ankara 2003, I, 920; Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 278.) 

Bunu Peygamberimiz On dört asır önce bugünkü çağdaş dünyanın idrakine söylüyor.  
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O, aynı toplumda beraber yaşadıkları gayr-i müslimlerle münasebetlerinde de bugünün 

insanına güzel örnekler sunan daha pek çok uygulamalar sergilemiştir. Kendisi hasta olan bir 

Yahudi’yi ziyaret etmiş, yine ayağa kalktığı cenazenin Yahudi bir kişiye ait olduğunu 

hatırlatanlara, ا  ;Bu da bir insan değil mi?” cevabını vermiştir. (Buhari, Cenaiz, 49“ أَلَْيَسْت نَْفسا

Müslim, Cenaiz, 81; Nesai, Cenâiz, 46) 

 

Birlikte yaşamak demek; Şam’ın ıstırabını, Arakan’ın sancısını, Filistin’in dramını, 

Somali’nin, Eritre’nin, Yemen’in gözyaşını yüreklerimizde hissetmek demektir. 

Merhum Akif’in ifadesiyle; 

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam aldırma geç git!, diyemem aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!” 

 

Birlikte yaşamak demek; Müslüman coğrafyada akan kanın teheccüdde gözyaşına 

bürünmesi demektir.  

Birlikte yaşamak demek; her hangibir fitne-fesat karşısında yüreklerin toplu vuruşu 

demektir. 

Birlikte yaşamak demek Akif’in 

“Girmeden tefrika bir millete düşman giremez 

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” 

dizelerini iliklerine kadar hissetmek demektir. 

 

Birlikte yaşamak demek; insanları, ülkelerin kaynaklarını sömürmek için yeryüzünü kan 

ve gözyaşı cehennemine çevirmek için birlikler oluşturmak değil, duygu ve değer birlikteliğini, 

inanç ve ideal birlikteliğini, sevgi ve hoşgörü medeniyetini kurmak için bir ve beraber 

olabilmektir. 

Yunusun diliyle; 

“Gelin birlik olalım 

İşi kolay kılalım 

Sevelim sevilelim 

Dünya kimseye kalmaz,”  diyebilmektir. 
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Birlikte yaşamak; birlikte paylaşmak demektir. Sevgiyi, mutluluğu, sevinci, acıyı, 

kederi, hüznü paylaşmak…Bütün güzellikler adına ne varsa harmanlayıp gönülden gönüle 

sunmaktır.  

Sohbetimizi şairin şu dizeleriyle sonlandıralım: 

  

“Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan, 

Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan. 

 

Nefreti yok edelim gel sen de katıl bize, 

İntikam eşkıyası sevgiyle gelir dize. 

 

Yedi düvel elinden kim kurtardı bu yurdu? 

Mehmetçik değil miydi Lazı, Çerkezi, Kürdü? 

 

Hangimizin ecdadı feda olmadı yurda? 

Hangi bahçeden bir gül solmadı bu uğurda? 

 

Düne kadar Bosna'da kırılırken soydaşın, 

Sana senden başka dost çıktı mı düşün-taşın! 

 

Asırlardır dinmedi bir bölücü ninnisi, 

Aynı dinden değil mi alevisi sünnisi? 

 

Bin kere lanet olsun Yezit denen deliye! 

Muhabbetle bağlıyız Muhammed’e Ali’ye. 

 

Duyulmuş mu dünyada böyle oyun havası? 

Bize mi kalmalıydı komşunun kan davası? 

 

Siyah beyaz kavgası nasıl ilginç değil mi? 

Bizim mezhep kavgamız daha gülünç değil mi? 

 

Geçin o sınıfları geçin kardeşim geçin, 

Barışta buluşalım mutlu Türkiye için! 

 

Düşman sevindirmenin ne alemi var şimdi? 

Milletçe kenetlenip sarılmamız kâr şimdi! 

 

Bir başka ulus var mı böyle temiz böyle saf? 

İnsaf edelim dostlar, insaf edelim insaf!” 

 

Cemal Safi 

 


