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﷽ 
َ َلعَلَُّكْم تُْرَحُموَن۟  ّٰ  اِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن اِْخَوةٌ فَاَْصِلُحوا بَْيَن اََخَوْيُكْم َواتَّقُوا 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمْ  َّ ِ َصلَّى  َّ :قَاَل َرُسوُل   
  ً اْلُمْؤمُن لْلُمْؤِمن َكاْلبُْنيَاِن يَشدُّ بْعُضهُ بَْعضا  

BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI 
Değerli Müminler! 
Yüce Rabbimiz okuduğum ayette şöyle 
buyurmaktadır: Mü'minler kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı 
gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.1   
 
Kardeşlerim! 
Rabbimiz bir, dinimiz bir, peygamberimiz bir, 
kitabımız bir, kıblemiz birdir. Aynı camide ibadeti, 
kıyamı, ruküyu secdeyi birlikte yapıyoruz. Hepimiz 
Yüce Rabbimizin boyası ile boyanmışız ve 
yüzlerimizde secde izi bulunmaktadır. Bu secde izi ve 
nur aramızdaki bütün farklılıkları kaldıracak kadar 
etkilidir. Bu kadar ortak noktalarımız varken, küçük 
meselelerden dolayı kardeşliğimizi zedelemeyelim. Bir 
kardeşimize haksız yere düşmanlık beslemek, 
zulümdür, haramdır.  
 
Peygamber efendimiz; siz yerdekilere merhametli olun 
ki, göktekiler de size merhametli olsun…” 
buyurmaktadır. Bu söz kadar bu sözün söylendiği yer 
de önemlidir. Allah Resulü ashabıyla birlikte Mekke’yi 
fethetmeye gidiyordu. Ashabın, bütün askerlerin öfke 
ve intikamla dolu olduğunu gördü. Bayraktarlığını 
yapan Sa'd bin Ubâde ashaba şöyle seslenmişti: 
“Bugün savaş ve intikam günüdür. Bugün kanları 
akıtmanın helal olduğu gündür. Bugün Allah’ın 
Kureyş’i zelil kılacağı gündür” Bu öfke dolu, intikam 
dolu sözleri duyan rahmet elçisi harekete geçti. 
Ashabına döndü ve şöyle dedi: “Bugün merhamet 
günüdür. Bugün kanların mukaddes olduğu gündür, 
bugün kan akıtmanın haram olduğu gündür. Bugün 
Allah’ın Kureyş’i aziz kılacağı gündür” Bu sözleri 
söyledi ve sancağı öfke ve intikam ifade eden Sa‘d bin 
Ubâde’nin elinden aldı. Rahmetin, şecaatin, ilmin 
timsali Hazreti Ali Efendimizin eline verdi. Tam bu 
esnada Resulü Ekrem ashabın önünde, devesinin 
önünde yeni doğurmuş yavruların emziren bir köpek 
gördü. Devesinden indi ve sahabeden Sariye Bin 
Cuail’i çağırdı. Ona dedi ki: “Sariye bu hayvanın 
                                                           
1 Hucurat, 49/10. 
2 Buhârî, İmân, 7.  

başında nöbet bekleyeceksin; ta ki ordumuz buradan 
geçinceye kadar. Bu hayvan ve onun yavruları zarar 
görmeyecek” Ve işte tam o noktada ashabına döndü: 
“Yerdeki bütün mahluka karşı merhametli olun ki, 
göktekilerde size merhamet etsin. Siz birbirinize ne 
kadar merhametli olursanız, Allah’ta size o kadar 
merhamet eder” ve bu duygularla Mekke’ye girdiler. 
Mekkelilere karşı öfkeliydiler. İntikam doluydular. Ne 
de olsa 13 sene zulüm etmişlerdi. Üç savaşla 
varlıklarını ortadan kaldırmaya çalışmışlardı. Ama 
Allah Resulü ashabını topladı. Mekkelileri topladı ve 
onlara şöyle hitap etti: “Ey Mekkeliler, bugün Yusuf 
Peygamberin kardeşlerine söylediğini söylüyorum. 
Bugün size kınama bile yoktur. Evine giren 
güvendedir. Beyti Haram’a giden güvendedir. Ebu 
Sufyan’ın evine giren, ki düşmanların başıydı o, de 
güvendedir.” Ve Allah Resulü böylece merhametin, 
şefkatin, sevginin her türlü öfkeden, her türlü 
intikamdan, ne kadar büyük olduğunu haykırmıştı.  
Değerli Kardeşlerim! 
Müslümanlar, bir binanın birbirini sımsıkı 
kenetleyen tuğlaları gibidirler2 buyuruyor alemlere 
rahmet sevgili Peygamberimiz (sav). Her Müslüman 
iyilik elçisi olmak zorundadır. Sadece iyilik yapmak 
yetmez. Kötülüğe engel olmak ta imanımızın bizlere 
yüklediği bir sorumluluktur. Hatta kötülüklere iyilikle 
karşılık vermek; Yüce Rabbimizin bizlere kötülükle 
mücadelede tavsiye ettiği en etkili yol ve yöntemdir. 
Zira birlik ve beraberliğimiz iyilikleri artırmakla 
mümkün olur. Toplumun huzur ve barışının anahtarı 
iyiliktir. Yüce Rabbimiz iyiliğin her türlü kötülüğü yok 
ettiğini ne güzel ifade buyurmuştur. İyilikle kötülük 
aynı değildir. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. Bir de 
bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan 
kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.3 İyilik her 
türlü kötü iklimi bahara çeviren, bizleri Yüce 
Rabbimizin rızasına götüren bir haslettir. İyilikten 
şaşmamalı ve iyilerden olmak için mücadele etmeliyiz.  
Cenabı Hak, bizlere sabır ve metanet ihsan eylesin. 
Kalbimizde birbirimize karşı sabrı ve merhameti, 
şefkati ve sevgiyi artırsın.  
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3 Fussilet s., 34. 


