
 

 

 

KARDEŞLİK 

Kardeşlik duygusu belki de dünyadaki en güzel şeyler arasında yer alabilir. İnsanın bir 

kardeşe sahip olması, dünyada yaşadığı ve yaşayacağı en güzel duyguların arasına girer. 

Çünkü kardeş demek dostluk, can, paylaşmak ve fedakârlık demektir. 

Başımıza bir şey geldiği anda aklımıza ilk önce gelen kişi kardeşten başkası olamaz. 

Kardeşler her zaman birbirini korur, birbirleri için çok sayıda fedakârlığa katlanır ve 

birbirlerine destek olurlar. İnsanın kardeşi için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu nedenden 

ötürü başımız dara düştüğü anda aklımıza ilk gelen kişi kardeşimizdir. Kardeşlik aynı 

zamanda paylaşmak anlamına da gelmektedir. İnsanlar hem mutlu olduğu zamanları hem de 

mutsuz olduğu anları da kardeşinden başka kimseyle paylaşmak istemez. Çünkü ondan 

başkasına güvenemez. Kardeşler birbirleri için başlarını yaslayacakları bir omuz olmuştur. 

Kardeşler birbirlerini çıkar düşünmeden sever ve iki kardeş ne kadar tartışırlarsa 

tartışsın, aralarına bir soğukluk girerse bile onlar her şeye rağmen birbirlerine saygı duyup 

sevmeye devam ederler. Tam buna uygun bir atasözümüzde vardır. ’’Kardeş kardeşi atmış, 

yar başında tutmuş’’ aslında kardeşlik kavramını bu atasözünden kısa ve öz bir şekilde 

anlayabiliriz. 

 

 

KARDEŞLİK 

Sahip olabileceğimiz manevi değerlerin en büyüklerinden birisi kardeşlik duygusudur. 

Kardeşler herkesten daha çok yakındır birbirlerine. Aynı evde, aynı anne ve babaya sahip olup 

yaşamını sürdürür. Paylaştığı duygular birbirlerinden daha değerli ve anlamlı olur. 

Kardeşi olmadan yalnız büyüyen insanlar hayattaki önemli değerlerden mahrum 

kalırlar. Yaşayacakları sorunlar kaçınılmaz olup kendilerini duygusal çöküntü içinde 

bulabilirler. Paylaşabilecekleri ve yaptıklarını anlatabilecekleri yakın arkadaşlar 

aramaktadırlar. İnsanlar zor durumda kaldığında ilk kardeşlerinin kapılarını çalarlar. Başlarına 

gelebilecek her türlü olaya karşı düşüncelerini birbirlerine aktarırlar. Kardeşe sahip olmak 

duygusal anlamda kişiyi teselli ederek mücadeleci gücü katmaktadır. Başımıza gelebilecek 

her türlü olayda endişelenerek yardımımıza koşanların başında kardeşlerimiz gelir. 

Kardeşlerimiz hayatımızdaki en büyük desteğimizdir. Anne ve babalarımız gittikten 

sonra en büyük teselliyi kardeşimizden buluruz. Kardeşler arası bozulsa dahi araları en kısa 

zamanda düzelir. Kardeşlik dünyada sahip olunabilecek en anlamlı değerlerdir. 

Kardeşlerimize karşı her zaman anlayışlı ve güler yüzlü olmamız gerektiğini unutmamalıyız. 

Bize en yakın kişiler kardeşlerimizdir. 

 

 

 



 

 

 

                                               İslam Kardeşliği ile ilgili Hadisler 

 

 Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teâlâ dünya ve ahirette kusurunu örter. 

Hadis-i Şerif 

 Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğinden sözden dönme Hadis-i 

Şerif 

 Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, onu terk ve ihmal etmez. ( Hadis-i Şerif) 

 Şüphesiz müminler (dinde) birbirinin kardeşidirler. O halde (dargın olan) 

kardeşlerinizin arasını bulup barıştırın. (Hucurât: 10) 

 Kardeşinle mücadele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme. (veya 

üstesinden gelemeyeceğin bir şeyi vaad etme)  (Tirmizî) 

 Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir; ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu 

sahipsiz bırakmaz. Müslüman’ın her şeyi; ırzı, malı, kanı Müslüman’a haramdır. 

Takva işte burada (kalpte)dır. Bir kişiye, Müslüman kardeşine hakaret etmesi, kötülük 

olarak yeter.  (Buhari, Müslim) 

 Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. (Buhari, Müslim) 

 “Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir” buyuran Resul-i 

Ekrem (bu kenetlenmeyi göstermek için iki elinin) parmaklarını birbirine geçirdi.  

(Buhari) 

 Müminler birbirini sevmede, birbirine acıma ve şefkat gösterme hususunda bir vücut 

gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsızlanırsa, diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateş ile onun 

acısına ortak olurlar. (Buhari, Müslim)  

 

http://www.forumlordum.net/hadis-i-serif/

