
                                  

KOMŞULUK HUKUKU 
  

İnsanoğlunun yaşadığı her dönemde kendine has özellikleri taşıyan komşu ve komşuluk portreleri öne çıkmıştır. 

Komşuluk kimi zaman kişisel çıkar ve menfaat hamuruyla yoğrulup bireysel çatışmanın kurbanı olmuş, kimi zamanda 

adet ve geleneksel değerleri koruma bahanesiyle ya alanı daraltılmış ya da dışlanmış, kimi zaman da evrensel değerlere 

göre yaşam tarzını hedefleme gayesiyle toplum ve bireylere çok kıymetli mutluluk reçeteleri sunmuştur.  

Toplumlar birbirlerine benzedikleri her dönemde komşulukları da birbirine benzemiştir. Bilgi ve iletişim çağı  
olarak kabul edilen bu çağda, bilgi ve iletişimin globalleşmesi lokal adet ve örflerin globalleşmeye doğru evrilmesine 

neden olduğu gibi komşuluk ilişkilerinin de globalleşmesine neden olmuştur.   

Yeni dünya düzeninde, insani bir gereksinim olan komşuluk vb. değerler, bilgi ve iletişim- özellikle sanal ve  
medyatik iletişim- yularını elinde tutan hâkim güçler, birey ve toplumlara istedikleri değerler doğrultusunda kişilik 

vererek sanal bir mutlulukla avuturlar.  Koca binalarda birçok insan bir arada yaşamasına rağmen kendi evlerinde 

yalnızlığa mahkûm oluyorlar. İnsanlar mutluluğu dizilerde aramaya başlar ancak oda belli bir müddet sonra lezzetten 

ziyade elem verir. Çünkü kendi açısından gerçekleşmesi çok zor olan mutluluk tabloları içerir. Ya oyuncağı elinden 

alınmış bir bebek gibi oturur ağlar ya da aç bir Arslan gibi kükrer sağa sola saldırır. Fıtri olan manevi gereksinimi gayrı 

meşru hırslarla gidermeye çalışarak doğaya yönelip doğanında dengesinin bozulmasına neden olur. Görünürde mutlu 

gibi görünse de gerçekte en mutsuzdurlar. Batılılar ve batılılara benzeyen insanların hayat hikayeleri ortadadır. Onlar 

insana makine muamelesini yapmaktadırlar.   

Bu durumda ne yapılabilir. Hiç şüphe duymadığımız bir gerçek vardır ki; her şey aslına rücu eder ilkesidir. 

Dolayısıyla insanı insan yapan değerler insana verilmelidir. Ona asıl yaratılış gayesi hatırlatılmalıdır. İşler bu minvalde 

seyir edince sünnetullahın devreye gireceğini ve Allah’ın daha önce Hud, Nuh ve Lut kavimlerine müdahale ettiği gibi. 

göndereceği vahiyle topluma müdahale edilebileceği tebliğ edilmelidir.   Son müdahalesini Hz. Muhammed (a.s.v.)ı en 

güçlü delillerle desteleyerek yapmıştır. İnsanların peygamberi dinlemeleri gerektiği, aksi takdirde diğer ümmetlerin 

akıbetiyle karşı karşıya kalınabileceği hatırlatılmalıdır.   

Şimdi de Ayet ve hadislerle konuyu açıklamaya çalışalım;  

بَى َواْليتَاََمى َواْلَمَسا  َُ ِن  إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقْر َْ ً َوبِاْلَواِلدَي ِرُكوا بِِه  َشْيئا َُ َ   َوَل  تْش ََ ِكيِن  َواْلَجاِر  ِذي َواْعبدُُوا الَل

 َُ بَى َواْلَجاِر  اْلُجنِب َُ  اْلقْر

َمانكُ   ََ ْت  أْي ََ َُ ب  َمْن  َكاَن  ُمْختاًَل  فَُخوًراَوالَصاِحِب  بِاْلَجْنِب  َواْبِن  الَسبِيِل  َوَما َملَك َ   َل  يحِ ََ ْم  ِإَن  الَل َُ
1   

“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 

uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen 

kimseleri sevmez.”  bu ayette komşuluk ilişkisi, temel ve sosyal haklarla birlikte insanın Allah’a karşı en temel 

görevleriyle birlikte -ona ibadet etmek ve ona şirk koşmamak- dillendirilerek önemini ortaya koymuştur.   

 Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilikte“  2  ِس َْ خِ ِر فَْليُح َْ ِم  اْل ََ َ  َواْليْو ََ ِمُن  بِا لِل َْ َمْن  َكاَن  يُؤ

  يا معشَر  من آمنَ  .bulunsun.”Bu hadis komşuya iyi davranmayı imanın gerekliliğinden saymıştır.  1ْن إِلَى َجاِرِه  

يتبَعِ  الل ُ  3  2  ومن .بلسانِه ولم يدخْل  اإليماُن  قلبَه  ، ل تغتابوا المسلمين ، ول تتبَعوا عوراتِهم ، فإنه من اتبََع  عوراتِهم ي تبَُع  الل ُ عورتَ 

 عورتهَ يفضُحه في بيتِه

 “Ey kalbine iman girmediği halde diliyle inanan topluluk! Müslümanların gıybetini yapmayınız, onların kusurlarını 

araştırmayın, her kim onların kusurlarını ortaya dökerse,  Allah da onun kusurlarını ortaya dökerek onu evinde rezil 

eder.”  Bu hadise göre komşunun kusurlarını araştıran kişinin kalbine imanın yerleşmediğini, komşu üzerine pirim 

yapmanın kendisine rezillik olarak döneceğinden bahseder.  3. 4 والل ل يؤمن والل ل يؤمن والل ل يؤمن .)قيل ومن يا رسول الل؟

  قال (الذي ل يأمن جاره بوائقه

 “Resulullah; “Vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz deyince, Ya 

Resulüllah kim diye soruldu, komşusu, kötülüğünden emin olmadığı kişidir.” buyurdu.  

   

هُ   ََ ائِق ََ ُن  َجاُره ُ بَو َْ َل  يَدُْخُل  اْلَجنَةَ  َمْن  َل  يَأَم
5. 4. 
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 “Kötülğünden emin olunmayan komşu cennete giremez.”      

Bu hadis-i şeriflere göre kişinin imanı komşusunun tutumuyla ölçülür. Allah Resulü üç defa iman etmiş olamaz 

ve cennete giremez dediği kişi, komşusuna fenalık yapmama konusunda güven vermeyen kişidir. Kesin bildiğimiz şey 

cennete giremeyen kişiler inkarcıların olmasıdır.  

 .”ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin ve Allah'a“ …6   ِذ َْ ََ  يُؤ ِم  اْلِخِر  فَل ََ َ  َواْليْو ََ ِمُن  بِا لِل َْ َمْن  َكاَن  يُؤ

 5َجاَره ُ  .

  َُ َُ ِرثهُ ه ُ َسيَو ََ ُت  أَن َْ  6. “ 7َما َزا َل يُوِصينِي ِجْبِريُل  بِاْلَجاِر  َحتَى َظنَن

“Cibril komşulukla ilgili o kadar tavsiyede bulundu ki komşunun komşuya varis olacağını sandım”      

Bu hadise göre komşuluk hukuku mütemadiyen dikkat edilmesi gereken hassas bir konudur. Komşunun 

mümin veya akraba olma zorunluluğu yoktur. İnkârcı da olsa bu vasiyetin kapsamına girer.    

ها بِِلسانِها؟ قال :هَي  في النَاِر،رج ل  :يا َرسوَل  الِل،  قال  ََ قا ل :يا  إَن  فلُنةَ  يذَُكُر  ِمن َكثرةِ  َصلتِها وَصدَق تِها وصياِمها، غيَر  أنَها تُؤذي جيراَن

، َول تُؤذي جيراَنَها بِلسانِها؟ قال . الِل، فإَن  فلُنةَ  يذَُكُر  ِمن قِلَِة  صياِمها وَصدقتَِها وَصلتِها، 7-َرسوَل   َِ َُ  باألثَواِر  ِمن األقَِط وإَنها تتََصدَق

 .. 8:هَي  في الجَن ةِ 

“Bir adam ey Allah'ın Resulü, bir kadının çokça namaz kılmasından, sadaka vermesinden ve oruç tutmasından 

bahsedilir.   Fakat o   ağzıyla komşularına eziyet eder, deyince Allah Resulü, o kadın cehennemdedir der.    (Adam)Ey 

Allah'ın Resulü bir kadının azıcık oruç tutmasından, azıcık sadaka vermesinden, azıcık namaz kılmasından 

bahsedilir, fakat o bir miktar sadaka verir, diliyle komşusuna eziyet etmez   deyince Allah Resulü o kadın cennettedir.” 

buyurdular. Bu hadisten anlaşılan komşusuna eziyet eden kul hakkına girendir. Kul affetmediği müddetçe kişinin 

namazı,oruçu vb. ibadetleri onu cehennemden uzak tutamaz. Ayrıca komşuluk hukuku ve ibadetler bir bütünün 

parçasıdır. Hepsine İslam denir. .8    صلَى الل ُ عليِه  وسلََم  يشكو جاَره، فقال  اذهب فاصبْر  فأتاه مرتين أو  َِ جاء رج ل  إلى النب ي 

ه  :فعل الطريق  .فطرح متاَعه في الطريق، فجعل الناُس  يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناُس  يلعنونَ  ثلثاً فقال  :اذهب فاطرْح  متاَعك ف ي ََ

  له  :ارجْع  ل ترى مني شي ئاً تكرهه9.... الل ُ به، وفعل، وفعل، فجاء إلي ه جاُره فقال

“Bir kişi komşusunu Peygamberimize şikâyet edince, Allah Resulü ona, git ve sabret buyurdu. Adam ikinci ve üçüncü 

kez daha gelince Allah resulü ona, git ve eşyalarını yola bırak dedi. Adam da eşyasını yola bıraktı ve oradan geçip 

soran insanlara kendi durumunu haber verdi. İnsanlar, adama lanet okudular ve Allah onu şöyle şöyle yapsın 

dediler. (Suçlu) komşu gelip ona; Evine dön, benden kötülük görmeyeceksin, dedi.”    

Bu hadisten anlaşılan komşun sana fenalık ederse misliyle karşılık vermemen gerekir. Empati yoluyla olayın 

çirkinliğini ona uygun bir yöntemle göstermen gerekir Fenalığı iyilikle defetmeye çalışmaya gayret etme yöntemini 

kullanmak gerekir. .9 رج ل  يا رسوَل  الِل  كيف لي أن أعلَم  إذا أحسنُت  وإذا أسأ ُت قال النب ي  صلَى الل ُ علْيِه  وسلََم  إذا سمعَت   قال

   .10.أحسنَت  وإذا سمعتَهم يقولون قد أسأَت  فقد أسأتَ   جيراَنَك يقولون أن قد أحسنَت  فقد

“Bir Adam: Ey Allah’ın Resulü iyilik ve kötülük yaptığımı nasıl anlarım, sorusunu sordu. Allah Resulü: Komşun 

senin iyilik yaptığını söylediğini duyunca iyilik yapmışsın, kötülük yaptığını söylediğini duyunca kötülük yapmışsın.” 

buyurdu. Bu hadisten anlaşılan sosyal ilişkiler ve kabuller toplumsal kabuller konusunda üçüncü bir gözün hakkındaki 

değerlendirmelerin ne kadar önemli olduğuna delalet etmektedir ve bunun başında çok sıkı fıkı olduğun komşun 

gelmektedir. İyi biri olduğunu görmek istiyorsan komşunun değerlendirmesine bakman gerekir. 10.    ُل ََ َخْصَمْيِن  يوَم   أَو

   Kıyamette karşılıklı tartışanların ilki iki komşu olacaktır”11“   القيام ةِ جارانِ 

ََ  َجاِرهِ   11. ََ  يَْزنَِي  بِاْمَرأةِ ِه  ِمْن  أْن ََ َسُر  َعلْي ََ ْشَرةِ  نِْسَو ة  أْي ََ ََ  يَْزنَِي  الَرُجُل  بعِ  Komşusunun karısıyla zina yapanın" أَلْن

günahı¸ on kadınla zina yapan adamın günahından daha ağırdır.”12  

ِم  ا  ََ َ  واْليْو ََ ِمُن  بِا لِل َْ ِذ  َجاَرهُ  ، َوَمْن  َكان يُؤ َْ ِم  اْلِخِر، فَل يُؤ ََ َ  َواْليْو ََ ِمُن  با لِل َْ ْلخِر  ، فَْليكِرْم  َضْيفه ُ ، َوَمْن  َكاَن  ، َمْن  َكاَن  يُؤ

َ  َواْليوِم  اْلخِ ِر  . ََ مُن  بِا لِل َْ  12يُؤ

ُكْت   َْ ََ ِليَس َُ  َخْير اً أ ْو   13فَْليقَْل

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse 

misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!” Komşuluk 

ilişkisi güçlü olan toplumlar geleceği vaad eden toplumlardır. İslam bireysel olduğu kadar sosyal bir din mefhumuna da 

sahiptir.  
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