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BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI 

 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: “[Ey Peygamber!] Allah'ın sana 

lütfettiği şefkat ve merhametten dolayıdır ki sen 

onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara sert ve 

kıncı davransaydın, hiç şüphesiz senin etrafından 

dağılır giderlerdi. O halde, bundan böyle de 

onlara karşı hep hoşgörülü, affedici ol...”1 

Okuduğum hadisi şerifte de Peygamber efendimiz 

şöyle buyurmaktadır: “Mümin cana yakındır. 

İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle 

yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”2 

 

Aziz Mü’minler 

Ashâb-ı Kirâm’dan birisi, güzel bir vadiden 

geçiyordu. Vadideki suyun tadı çok hoşuna gitmişti. 

Manzaradan da oldukça etkilenmişti. “İnsanlardan 

uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem” diye düşündü. 

Peygamber Efendimize giderek niyetini açıkladı. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), ona böyle bir şey 

yapmamasını söyledi. İnsanlarla omuz omuza verip 

Allah yolunda mücadele etmenin, evinde tek başına 

yıllarca ibadet etmekten daha faziletli olduğunu 

buyurdu.3 

 

Değerli Müminler! 

Yüce Dinimiz İslam insanı merkeze alan bir dindir. 

Allah ile insan, insan ile toplum ve insan ile yaşadığı 

çevre ve tabiat arasındaki ilişkiyi düzenleyerek 

insanoğlunun hem dünya hem de ahiret huzur ve 

 
1 Âl-i İmrân, 3/159. 
2 İbn Hanbel, II, 400. 

mutluluğuna kavuşmasını en temel maksat olarak 

belirlemiştir. İnsan ile Allah arasındaki ilişkiyi 

belirlerken Allah’tan başkasına iman ve kulluk 

etmeme ilkesini esas almıştır. İnsan ile yaşadığı 

toplum arasındaki ilişkiyi belirlerken her zaman hak 

ve adaletten yana olmayı emretmiştir. İnsan ile tabiat 

ilişkisini belirlerken de tabiattaki her şeyin insana 

Allah’ın bir lütuf ve rahmeti olduğunu, tabii 

kaynakları hoyratça kullanıp israf etmemesini, 

haksız yere hiçbir canlıyı öldürmemesini ve zarar 

vermemesini emretmiştir.  

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Toplumdan kopmak, yalnızlaşmak, bencil ve 

bireysel hayatı tercih etmek asla doğru değildir. 

Nitekim namaz, oruç, zekât, hac ve kurban gibi 

ibadetlerin temelinde, Allah’a karşı 

sorumluluğumuzun yanında insanlarla tanışma, 

kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice 

hikmetler vardır. Modern çağda ne yazık ki kendi 

dünyamıza hapsolduk. Bireyselleştik ve yalnızlaştık. 

Bencilleştik ve kendimizden başkasını düşünemez 

olduk. Evlerimiz birbirine yaklaşırken gönüllerimiz 

birbirinden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve 

komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah’ın selamını 

vermeyi, hal hatır sormayı, gönül alıcı tatlı bir sözü, 

muhabbet dolu bir tebessümü birbirimizden esirger 

hale geldik. Kimi zaman yanı başımızdaki 

komşumuzun hastalığından hatta vefatından dahi 

haberimiz olmadı. Unutmayalım ki İslam’ı hakkıyla 

yaşamak; İslam’ın bu alanlarda belirlediği temel 

ahlaki İlkerleri yaşamak ve hayatımıza taşımakla 

mümkündür. İnsanlık ailesi olarak son yıllarda 

koronavirüs salgını ile mücadele etmekteyiz. Bu 

salgın sebebiyle bireysellik ve yalnızlığımız daha da 

arttı. Bu süreçte birbirimizi ihmal etmeyelim. Komşu 

ve akrabalarımızdan haberdar olalım. Bizleri bu 

salgından korumak için alınan tedbir ve önlemlere 

uyalım. Hutbemi peygamber efendimizin bir hadisi 

ile bitiriyorum:  “İnsanlarla bir arada yaşayan ve 

onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla 

bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine 

sabretmeyen müminden daha büyük mükafata 

erişir.”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Tirmizî, Fedâilü’l-cihad, 17. 
4 İnb-i Mace, Fiten, 23 ; İbn-i Hanbel II ,44. 


