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     Din Kardeşliği 
     

 

      Muhterem Müslümanlar ! 
 
   Yüce dinimiz İslam her konuda olduğu gibi 
din kardeşliğine de büyük önem vermiştir. 
İnsanların toplum halinde yaşamaları için bu 
din kardeşliğine ihtiyaç vardır. İnsanın 
mutluluğu ve huzuru ise toplumun huzur ve 
mutluluğuna bağlıdır  Toplum halinde 
yaşamanın dinî, ahlakî ve örfî birtakım 
kuralları vardır  Toplumsal yardımlaşma ve 
dayanışmanın temeli olan bu kurallara 
uyulduğu ölçüde fert ve toplum huzura erme 
imkanı bulmaktadır   
 
   Bu kurallardan birisi Yüce Kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’de “Kötülük ve düşmanlıkta 

değil; iyilik ve güzellikte yardımlaşmak”[1] 
olarak özlü bir şekilde dile getirilmektedir  
Dinimiz fertlerin birbirleriyle yardımlaşma ve 
dayanışmalarını, inanç ve takvadan 
kaynaklanan kardeşliğin bir gereği olarak 
görmektedir  Aynı şekilde fert ve toplum 
hayatında iman ve takva ilkesinin 
yerleşebilmesi için bu dayanışma gereklidir  
 
   Aziz Mü’minler ! 
    
   Kardeş olmak; sevinçte ve kederde beraber 
olmayı göze almak ve bunu her türlü çalışma 
ve davranışında göstermektir  Bir toplumda, 
zengin-fakir, amir-memur, işçi-işveren, bilen-
bilmeyen kısacası tüm fertler kardeşlik 
bilinciyle yardımlaşma ve dayanışma 
içerisinde olduğu zaman; Yüce Allah’ın 
yardımına mazhar olacakları 
unutulmamalıdır  Bunun sonucunda, sevmek, 
saymak, güvenmek, merhamet etmek, 
yardımlaşmak gibi huzur ortamının temel 
taşları olan değerler hayata geçecektir  
Kur'ân'ı Kerim’in öngördüğü kardeşlik 

doğrultusunda olması gereken yardımlaşma ve 
dayanışma bütün bunları içeren bir hayat 
biçimidir   
İslam Dini, bu hayat biçimini şekillendiren nice 
mesajlar içermektedir  Nitekim Yüce Allah:  
"Mü'minler ancak kardeştirler "[2] buyurmuş, 
Sevgili Peygamberimiz de: "Hiçbiriniz kendisi 

için arzu ettiğini kardeşi için arzu etmedikçe 
iman etmiş olmaz"[3] hadis-i şerifiyle, toplum 
dayanışmasının gereğini en güzel şekilde ortaya 
koymuşlardır  Bunun en canlı örneği de hicretin 
ilk yıllarında Mekke’den hicret ederek gelmiş 
olan Muhâcirler ile Medine’nin yerlisi olan 
Ensâr arasında gerçekleştirilmiş olan toplu bir 
kardeşlik anlaşmasıdır  Bu özel kardeşlik; her 
türlü maddi ve manevi yardımı, karşılıklı 
ziyareti, birbirlerine ikram ve iyilik yapmayı ve 
birbirlerini koruyup gözetmeyi içine alıyordu  
Kul hakkına uymak kardeşliğin devamının 
esaslarındandır. 
 
        Değerli Kardeşlerim  ! 
    
Kardeşlik, karşılıklı sevgi-saygı ve toplumsal 
dayanışmaya, her zaman ihtiyacımız olduğunu 
unutmayalım  Dinimizin öngördüğü dayanışma 
ve kardeşliğin tesisi kadar, korunması ve 
sürdürülmesi de önem arz etmektedir  Bu 
nedenle Kur’an-ı Kerim’de İslam’ın yasakladığı 
kin, haset, gıybet, dedikodu, önyargı ve 
insanların gizli yönlerini araştırmak ve onları 
çekiştirmek gibi kardeşlik duygularını 
zedeleyecek her türlü kötü tutum ve davranıştan 
sakınmalıyız  
Hutbemi, bu hakikati vurgulayan bir ayet 
mealiyle bitiriyorum: “Allah’a ve Rasulüne 

itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin, sonra 

gevşersiniz ve gücünüz, elden gider  Sabırlı 

olun  Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir  
”[4] 
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