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KARDEŞLİK HUKUKU 

“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a 

itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. (Hucurat 10) 

Müslüman Müslüman’ın (din) kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşman eline vermez 

(himaye eder)./ …onu küçük görmez... her Müslümanın canı, malı ve onuru birbirine 

karşı dokunulmazdır./ Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda 

yüzüstü bırakmaz. 

 

. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 

olmazsınız. 

Sizden biri, kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe 

(gerçek anlamda) iman etmiş olamaz. 

Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir 

organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı 

paylaşan bir bedene benzer. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

El sıkışın içinizdeki kin gitsin, birbirinize 

hediyeler verin sevginiz artsın ve 

düşmanlıklar yok olsun. 

Kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı 

şekilde şakalaşma ve ona yerine 

getiremeyeceğin sözü verme. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun 

kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini 

kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir 

Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, 

kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur. 

Zandan sakının! Zira zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak 

kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine 

girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt 

çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun! 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

“Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı: Haset ve kin beslemek! İşte bunlar, 

kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine dini kökünden kazıyıp yok 

eder. Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin ederim ki iman etmeden cennete 

giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi 

seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. 

“Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?” diye 

sormuştur. Sahâbiler, “Elbette ey Allah’ın Rasûlü.” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah 

şöyle buyurdu: “İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise (imanı) 

kökünden kazır.” 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Büyüklerimize saygı göstermeyen,  küçüklerimize de merhamet etmeyen kimse 

bizden değildir. 

Müslümanın diğer Müslümanlarla ilişkisi, birbirine kenetlenmiş bina gibidir. 

Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Allah’ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde 

Allah’a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. 

Bunlar; akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları 

olmaksızın, sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur 

vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya 

kapılmazlar, insanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resûlü bu sözlerinin 

ardından, »Haberiniz olsun, Allah’ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de 

değillerdir.» âyetini okumuştur. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Allah’a en sevimli gelen amel, Allah 

için olan sevgi ve Allah için olan 

nefrettir. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Kim imanın tadını almak isterse, sevdiğini Allah için sevsin. 

Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste ki mümin olasın. Komşuna iyi davran ki 

müslüman olasın.  

Komşusu aç iken, kendisi tok olan (gerçek) mümin değildir. 

Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen kimse onlardan değildir. 

 

 

 

. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

“Bunların ardından gelenler de Ey Rabbimiz derler, Bizi ve bizden önceki iman etmiş 

kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve 

duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” 

(Haşr, 10) 

Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik; artık bir kardeşler topluluğu 

olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. (Hicr 47) 

 

. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Enes b. Mâlik anlatıyor: Rasûlullah (sav) bana dedi ki: Evlâdım! Eğer kalbinde hiç 

kimseye karşı olumsuz bir duygu olmadan sabaha ve akşama erişmeyi 

başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa 

beni sevmiş olur, kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. 

 

. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

Haset ile iman bir kulun kalbinde birleşmez. 

Kadın ile kocanın arasını bozan bizden değildir. 

En kötülerinizi bildireyim mi? Onlar, laf taşıyan, sevenlerin arasını ayıran, masum 

insanların sıkıntı çekmesini isteyenlerdir. 

(İnsanlar arasında) laf taşıyan kişi cennete giremez. 

“Bir Müslümanın (din) kardeşine üç günden fazla küs kalması helal olmaz. 

 

. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

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 ve 

öldüğünde cenazesine katıl. 

 

 

. 

 

 
 



KARDEŞLİK HUKUKU 

Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha 

iyi olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar 

edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü isim 

takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür. (Hucurat 11) 

 

. 
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KARDEŞLİK HUKUKU 

“Hz. Peygamber’in, “Haksız da olsa kendi kabilene arka çıkmandır.”  diyerek 

tanımladığı kabilecilik duygusu, insanlar arasında yalnızca takvayı (Allah’a karşı 

gelmekten sakınmayı) üstünlük ölçüsü kabul eden (Hucurat 13) İslâm dini 

tarafından kaldırılmıştır.” (Hadislerle İslam, 6/179) 

Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim 

ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla 

sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. (Hucurat 

13) 

Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. 

Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. 

 

. 

 

 
 


