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ْحَمنِ  م                  ِحيارَّ   اهللاِبِْســــــــــــــــــــــمِ  ارَّ

َ َوالَ تُْشِرُكواْ بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلدَْيِن إِْحَسانًا  َواْعبُدُواْ ّللاه

َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى 

اِحِب بِالَجنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما  َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

َ الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوًرا  َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ ّللاه

 

 

KOMŞULUK HAKKI 

Muhterem Mü’minler! 

Yüce dinimiz İslâm, komşu haklarına 

büyük  önem  vermiştir. İslâm’ın komşu hakları 

hususundaki emir ve  tavsiyelerine, başka 

sistemlerde rastlamak mümkün değildir. Komşu 

ile iyi geçinmek, iyi  Müslüman olmanın alâmeti 

sayılmıştır. 

Bu sebeple, kalbi imanla aydınlanmış, 

gönlü İslâm’ın güzellikleriyle bezenmiş olan her 

Müslümanın, yakından uzağa, bütün komşularına 

iyilik etmesi ve onlara hayırlı bir komşu olması 

gerekmektedir. Âile fertlerinden sonra, insanın 

en yakın çevresi komşularıdır. Müslüman, 

komşularıyla güzel geçinen, seven, sevilen, 

aranan ve onlara güven veren bir insandır. 

Çünkü, çevresine güven vermeyen bir insan, 

olgun bir mü’min olamaz. 

Ayeti kerimede yüce rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir 

şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, 

akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın 

komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 

arkadaşa, yolcuya ve hizmetinizde bulunan 

kimselere iyilik edin…”1 
Peygamberimiz (s.a.s.) de, hadis-i 

şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Cebrail 

bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip 

durdu. Bu sıkı tavsiyeden neredeyse komşuyu 

komşuya varis kılacağını zannettim.”2 
 

Aziz Mü’minler! 

 

            Görülüyor ki, komşu hakları dinimizin 

üzerinde titizlikle durduğu bir konudur. Bu 

itibarla, komşularımıza iyilik ve ikramda 

bulunmak, onlarla selamlaşmak, ziyaretlerine 

gitmek, yardımlarına koşmak, sevinçlerini ve 

kederlerini paylaşmak, güler yüzlü davranmak, 

hediyeleşmek, düğün ve derneklerine katılmak, 

cenazelerine iştirak etmek, başsağlığı dilemek, 

onlara zarar verecek hareketlerden sakınmak, 

ayıp ve kusurlarını araştırmamak, ihtiyaçlarını 

gidermeye çalışmak, komşularımıza karşı başlıca 

görevlerimizdir. 

Efendimiz(sav) şöyle buyurmaktadır: 

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse 

komşusuna iyilik etsin, Allah’a ve ahiret 

gününe iman eden kimse misafirine ikram 

etsin, Allah’a ve ahiret gününe iman eden 

kimse mutlaka faydalı söz söylesin veya 

sussun.”3 buyurmaktadır. 

 

O halde Değerli Mü’minler! 

 

      Kendimiz için istediğimizi komşularımız 

için de istemeliyiz. Komşularımızla güzel 

geçinmeli, onları hiçbir şekilde rahatsız 

etmemeliyiz. Gizli sırlarını araştırmamalı, 

eksikliklerini gidermeye çalışmalı, sevinç ve 

kederlerine ortak olmalı, her hususta 

yardımlarına koşmalıyız. 

Unutmayalım ki, olgun Müslüman, insanlara 

hayrı dokunan, zararı dokunmayan, çevresine 

güven veren ve daima iyilik yapan kimsedir. 

Hutbemi rahmet Peygamberinin 

gönüllerimizi aydınlatmasını umduğumuz şu 

pırıltılar ile bitiriyorum. “Komşunun, komşu 

üzerindeki hakları; Borç istediğinde verirsin, 

yardım istediğinde yardım edersin, muhtaç ise 

verirsin, hasta ise ziyaret edersin, ölürse 

cenazesine gidersin, bir nimete kavuşursa 

sevinirsin ve onu kutlarsın, bir musibete 

uğrarsa üzülürsün Ne dediğimi anlıyor 

musunuz? Komşunun hakkını ancak Allah'ın 

çok az nasipli kulu gözetebilir.”4 

1- Nisa Süresi, 36. 

2- (Buhari, Edeb 28, Müslim, Birr 140) 

3- (Müslim, İman 77) 

4- Heysemi 8. Cild 165 
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