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 KOMŞULUK İLİŞKİLERİ 
 
Okuduğum ayette yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 
Anaya, babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 
arkadaşa, yolcuya ve mâliki bulunduğunuz 
kimselere ihsân ile muâmele edin, iyi davranın…”  
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.): –Vallâhi îmân etmiş olmaz. Vallâhi îmân 
etmiş olmaz. Vallâhi îmân etmiş olmaz! buyurdu. 
Sahâbîler: 
“–Kim îmân etmiş olmaz, yâ Rasûlallâh?” diye 
sordular. Efendimiz (s.a.v.): 
“–Yapacağı fenâlıklardan komşusu emniyet içinde 
olmayan kimse!” buyurdu.  
 
Değerli kardeşlerim! 
Allah, komşuyu komşuya emanet etmiştir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) komşuluğu 
Allah’a (c.c.) ve ahirete imanla ilişkilendirip şöyle 
buyurmuştur: Kim Allah’a ve ahiret gününe iman 
ederse komşusuna ikram etsin. Başka bir hadiste de 
Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse komşusuna 
eziyet etmesin buyurmuştur.  Komşu komşunun 
manevi sigortasıdır.  Birbirine muhtaç yaratılan 
insanın derdine merhemdir. 
 
Değerli kardeşlerim! 
İnsan var olduğu müddetçe komşuya ihtiyacı 
olacaktır. Günümüzde iletişim, ulaşım, ekonomik ve 
sosyal imkanların iyileşmesiyle komşuya olan ihtiyaç 
azalmış zannedilmektedir. Bu düşünceler, 
maneviyatı hesaba katmayanların, acı ve tatlı haliyle 
yaşadığı çevreye yabancılaşan kişilerin kanaati 
olabilir. Gerçek hiç böyle değil! Bugün maddi 

durumumuz yerinde, kendimizi bir şeylerle teselli 
ediyor olabiliriz. Ama mahallemizde manevi 
bunalımlar sonucu kötü alışkanlıklara düşen 
komşularımızdan haberimiz oluyor mu? Hayatı 
kararan, intihar eden insanların sayısı azalmıyor. 
Bundan kendimizi sorumlu hissediyor muyuz? İslam,  
bizi çevremizden ve komşumuzdan sorumlu tutar. 
Teknoloji, çevremize karşı bizi duyarsız hale 
getirmesin. Akıllı telefonlar bizi yalnızlaştırmasın. 
Yoksa çevremizi ihmalin vebalini kaldıramayız. Bu 
nimetin hakkını ödeyemeyiz.  
 
Kıymetli Müminler! 
Bir gün bizim başımıza da neler geleceğini bilemeyiz. 
Hayatın en acı günlerinde yaralarımıza merhem 
olacak samimi bir dosta, ruh dünyamızı sarsıntılardan 
koruyabilecek dürüst komşulara ve iş 
arkadaşlarımıza her zaman muhtacız. O yüzden 
komşularımızın kıymetini bilelim, onları arayıp 
soralım, onlarla güzel geçinelim. Teknoloji ne kadar 
ilerlerse ilerlesin, dinimizin sıkı sıkı tembihlediği 
komşuluk hakkı ve vazifesi hep devam edecektir. 
Müslüman olsun olmasın komşumuza yürekten 
vereceğimiz selamla başlar bu görev. Yardım 
istediğinde yardım etmek, hastalandığında ziyaret 
etmek, komşunun mutluluğunu ve kederini 
paylaşmak, ona eziyet etmekten sakınmak da bu 
görevlerden bazılarıdır.  
 
Aziz Mü’minler! 
Hz Peygamberin (s.a.v.) Medine’de Yahudi ve 
Hristiyan komşuları vardı. Peygamberimiz onlara 
karşı komşuluk vazifesini en güzel şekilde yerine 
getirmiştir. O’nun olgun ahlakı sayesinde nice katı 
kalpler yumuşamış ve hidayete ermiştir. Yaşadığımız 
bu topraklarda İslam’ı en güzel şekilde temsil etmeye 
çalışalım. Güzel bir komşu olmaya gayret edelim. 
Hakikati arayanlara rehber olalım. Hutbemizi  
Efendimizin (s.a.v.) bir hadisiyle bitirelim: Cebrâil, 
komşu hakkı üzerinde o kadar önemle durdu ki 
neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak 
sandım. 
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