
Düşünce Ve Yaşayışta Gayri Müslimleri Taklit Etmenin Sakıncaları 

 

ِـم *  ِم  ِـم  الِهَّللا ِم ـ ـ ِم  الِهَّللا ْس َم ِـم  ِهَّللا ــــ ِـم * ِم ْس َـم  الِهَّللا ْس َم اِم  الِهَّللا ِم ــ ـ ِم  ِم   َم ُع وُع  ِم اِهَّللا

َـم  ِم  اْس َم اَم ِم  ِم  َم ِّب ِهَّللا  * َماْس َم ْس ُع اِم

َـم   * َم الِهَّللا َم ُع  َم ا ِهَّللا َم ُع  َم َم   َم ُع اِم َم   ُع َم ِهَّللا ٍد  َم َم َم   اِم ِم  َم َم ْس ِم ِم  َم ْس َم ِم 

 * َم ُّ    َم َم   َم ُع اِم َم   ُع َم ِهَّللا 

 * َم ُّ    َم َم   َم  ۪ي ِم  ُع ُع  ِم َم   ُع َم ِهَّللا ٍد 

    َم َم   َم  ۪ي ِم وُع ُع  ِم َم   ُع َم ِهَّللا ٍد 
 * َم ُّ

اِم  ْـس اِم َم  ِم  يَم ْسقَمهُع    َم ْس ى  َم  ْس ُعلْس  ُعقْس َم ً  ِم لِم ِّبلْس اِم   َم ْس يَم ِم ى  َم حْس اِم   َم ْس ِم لَم ِم   ْس  *  َم ِّب

ِم  َملِم لٌر  ِم اْس ِم َم اِم  * ِم * ِماِهَّللا  ِهَّللا لِم   ِماَم   ِهَّللا ِم ُع  َم ْس   َم ُع َم ِّب

ُـع  ُـع  اْس َم  ۪ي َـم اَم َم   ِم ِهَّللا  َم   َم ِهَّللا ْس َم َم   ِم ِهَّللا َم  َم ْس َم  اْس َم  ۪ي  * ُع ْس َم  َم َم  َم ِم ْس

ُـع  َـم اَم َم   ِم ِهَّللا  َم   َمهِهَّللا ْس َم َم   ِم ِهَّللا َم  َم ْس َم  اْس َم َم اُع  اْس َملي۪ي  * ُع ْس َم  َم َم  َم  َمهْس

Dünya daraldı. Farklı kültürden, farklı medeniyetten ve farklı inançtan insanlar bir arada yaşamak 

durumundalar. 

Milletlerin örf ve adetlerine, millî kültürleri ve dinî inançları güç verir ve şekil kazandırır. Bu sebeple 

hiçbir Müslüman milli kültüründe olmayan, dinî akidesine ters düşen özentilere hayatında yer vermez. 

Çünkü o bilir ki, Rabbi kendisinden olmayanlara özenmeyi ve onlar gibi hayat yaşamayı yasaklamıştır. 

Dinimiz; kâfirlere, münafıklara, batıl din ve ideoloji mensuplarına muhalefet etmeyi emretmiş ve onlara 

benzemeyi kesin bir şekilde yasaklamıştır. 

Cenab‟ı Allah Maide süresinin 51. ayetinde şöyle buyurmuştur: 

ْـس إِماِهَّللا  ْـس  َمإِم ِهَّللا ُع  ِم ْسهُع اِهَّللاهُعـ  ِّبِم  ُع ـ يَم َم َم اِم َم ء  َم ْسضٍد  َم َم ْـس أَم ْس هُع اِم َم ء  َم ْسضُع ى أَم ْس ذُع  ْس  اْس َمهُع اَم  َم ا ِهَّللالَم  َم َـم   َم ُع  ْس  َم تَم ِهَّللاخِم ي يَم  أَميُّهَم   اِهَّللاذِم

َـم  َم  َم يَمهْس ِم   اْسقَم ْس َم  الِهَّللا اِم ِم    ِّب

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin 

dostudurlar, birbirinin tarafını tutarlar. Sizden kim onları dost ve idareci edinirse, o da onlardandır. 

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez, onları hidayete erdirmez.” Maide/51 

Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi: Başka dinden olanlar, özellikle Yahudiler ve Hıristiyanlar 

Müslümanların dostu olamazlar; onlar ancak birbirinin dostu olur, birbirini desteklerler. Zaman zaman 

Müslümanlara yaklaşmaları, kendi menfaatleri bunu gerektirdiği içindir.. 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 

 ً ْـس  ُع ْس َم   ً  ُّ ِم    ِم  َم َم ْس ُع ِّب ي ُع اَم أَما تَم ْس َم ُع  ْس اِم َـم أَمتُعلِم ـ اُع اِم  اْس ُع ْس ِم ِم  اِم َم ء  ِم َـم أَم ْس ي ذُع  ْس  اْس َم  ِملِم َـم   َم ُع    َم تَم ِهَّللاخِم ي  يَم  أَميُّهَم   اِهَّللاذِم

“Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dostlar edinmeyin. Bunu yaparak Allah 

Teâlâ‟ya, kendi aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz”? Nisa/144 

ِم  َم ۪ي   ً َۜ ه زِهَّللا َم اِم زِهَّللا َم  َم ِماِهَّللا  اْس ِم ُـع  اْس ِم َـمَۜ  َميَم ْس َمغُع اَم  ِم ْس َمهُع ْـس اُع اِم  اْس ُع ْس ِم ۪ي  اِم َمَٓ ءَم  ِم َـم  َم ْس ي ذُع اَم  اْس َم  ِمل۪ي َـم يَم ِهَّللاخِم ي   َماِهَّللاذ۪ي



"Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki 

bütün izzet yalnızca Allah‟a aittir." (Nisâ; 139) 

Ayet-i kerimelerin yanı sıra Hz. Peygamber (S.A.S.) Efendimiz de Müslümanları, itikadî ve ahlâkî 

alanda olduğu gibi kılık ve kıyafet, şekil ve merasim yönünden de müşriklere, gayri müslimlere 

benzememeye davet ve teşvik etmiştir. 

Kıyafette/Giyimde Benzeme 

İslâm Dini giyime özel bir önem vermiştir. Giysilerin helal kazançlarla alınmış olması, üstün olma 

amacıyla giyilmemesi gibi, tertemiz olması, sadelik arzetmesi, örtücü ve koruyucu nitelikli olması Kur'ân ve 

Sünnet'in gerektirdiği şartlardır. 

Bir diğer önemli şart da giysilerin batıl din ve ideoloji mensuplarını çağrıştırır şekilde onların 

giysilerine benzememe hususunda, Efendimiz ( s.a.v) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. 

"Rahiplerin elbiselerini giymekten sakının, kim onların şekillerine bürünür ve onlara 

benzemek isterse benim çizgim üzerinde değildir." M. Zevahid 5/131. 

Aşağıda sunacağımız hadîs bu hususta bizlere bir ölçü vermektedir: 

“Her insanın giysisi, onun vücut ülkesinin bayrağıdır. O, insanın kendi vücut evinin kapısına 

diktiği bir bayraktır ki, onunla hangi kültüre bağlı olduğunu ilan etmektedir.'' Tirmizi, Libas 30, 

Gayri-müslim geleneklerin yurdumuza gün geçtikçe yaygınlaşması; rağbet duyulması milletimiz, 

vatanımız için hiç iç açıcı değildir. Çünkü milletler, dinî inançları ve milli örf ve adetleriyle tanınırlar ve 

onlarla yaşarlar. Gayri-müslimlerin geleneklerini alırsak, aldığımız her gelenek milli bir geleneğimizi yıkar, 

onun yerine oturur. 

Gayri Müslim kimdir? 

Gayr-i müslim Müslüman olmayan, imanın şartlarını, İslam‟ın şartlarını rededendir. 

Gayr-i müslim, daha çok Müslümanlığı benimsememiş, Yahudi ve Hıristiyanlara da denir. Ayrıca 

bunlara ehl-i kitab da denir. Tek kelimeyle gayr-i müslim, İslam‟ın dışında ve karşısında olan demektir. 

Gayri Müslimle İlişki Nasıl Olmalı? 

Kur‟an‟da ve hadislerde nasıl hayat süreceğimiz, kimleri dost edineceğimiz, insanlarla ilişkilerimizin 

nasıl olacağı bize bildirilmiştir. 

İslam bizi şirkten, küfürden, ahlaksızlıktan ve her türlü kötü ortamlardan uzak durmayı emreder. 

Ayrıca batıl dinlerde, yabancı düşünce ve ideolojilerden, yabancı âdetlerden men eder, uyarır. 

Bu konuda bize Cenab-ı Allah bakın ne emrediyor: 

ْـس  ءٍد  ِم ِهَّللآَ  َماْس تَم ِهَّللاقُع    ِم ْسهُع ِم  ۪ي   َم ْس َـم  ه ْـس يَم ْس َملْس ٰواِم َم  َم َم ْسسَم  ِم َـمَۚ  َم َم ْـس اُع اِم  اْس ُع ْس ِم ۪ي  اِم َمَٓ ءَم  ِم َـم  َم ْس ي ذِم  اْس ُع ْس ِم ُع اَم  اْس َم  ِمل۪ي  َم يَم ِهَّللاخِم

ل۪ي لُع  ِم  اْس َم   َم ِماَم   ه
ُع  َم ْس َم ُعَۜ ُـع  ه ذِّبِم ُع ُع يُع َم   َم

 تُعٰق يًَۜ

“Müminler müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah‟la 

olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. 

Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah‟adır.”(Al'i İmran:221) 

Peygamberimiz (s.a.s): 



  ـ تل ه  ق    ه    هـ

„„Kim kime benzerse, oda onlardandır.‟‟ (Ebu Davut Libas:4) buyuruyor. 

Gayri müslimle meşru ticaret yapılabilir. Kazancı meşru ikramı alınabilir. İslam‟a ısındırabilmek için 

ikramda bulunulabilir. Allah Resûlü, kalplerini İslam‟a ısındırabilmek için inanmayanlara pay ayırmıştır. 

Gayri müslimin „„gavur‟‟ diyerek malına, canına zarar verilmez. Yalan söylenmez, aldatılmaz. Kul 

hakkı bütün insanlar için geçerlidir. 

Gayri müslimle yapılan anlaşmaya sadık kalınır, dürüst davranılır.. 

Gayri müslimle dostluk olmaz: 

Dostluk, iman birliği, ideal birliği olursa kurulur. Cenab-ı Allah‟ın bu konuda bize ikaz ve uyarıları 

şöyledir. 

ْـسَۚ  هِم ْـس  َم ْس َم هِم ْـسَۚ  َم ْس  َم َمتِم  اْس َمغْسضَمَٓ ءُع  ِم اُّ    َم   َم ِم ُّ   َم
ْـس خَم َم  ًَۜ ْـس  َم يَمأْساُع  َم ُع ْـس اُع  ِم ُع ذُع    ِم َم  َميً  ِم َـم ٰ  َم ُع    َم تَم ِهَّللاخِم ي يَمَٓ   َميُّهَم   اِهَّللاذ۪ي

ْـس تَم ْسقِم ُع ا ُع يَم تِم  ِماْس  ُع ْس  ٰ ُـع   ْس ـ َملُعَۜ  َم ْس  َم ِهَّللا ِهَّللا  اَم ُع ْـس  َم ْس هُع   َم َم  تُعخْس ۪ي   ُع ُع  ُع

"Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin, onlar size kötülük yapmaktan geri 

durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır; kalplerinin gizlediği 

ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız!" (Âl-i İmrân; 118) 

ِم  َم ۪ي   ً َۜ ه زِهَّللا َم اِم زِهَّللا َم  َم ِماِهَّللا  اْس ِم ُـع  اْس ِم َـمَۜ  َميَم ْس َمغُع اَم  ِم ْس َمهُع ْـس اُع اِم  اْس ُع ْس ِم ۪ي  اِم َمَٓ ءَم  ِم َـم  َم ْس ي ذُع اَم  اْس َم  ِمل۪ي َـم يَم ِهَّللاخِم ي   َماِهَّللاذ۪ي

"Müminleri bırakıp kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki 

bütün izzet yalnızca Allah‟a aittir." (Nisâ; 139) 

َـم  لْسلِم ۪ي  ِـم  اْس ُع لُع  َم َم ْسلِم ْس  َم   َم  ْس َم ْس  ِم َم  تُع ْس َم

"Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!" (Hicr; 94) 

Başka inanç ve düşüncede olanlarla ilişkilerimiz konusunda Peygamber (s.a.v) bizi şu sözlerle 

uyarıyor: 

 

„„Mü‟minlerden başkası ile düşüp kalkma! Yemeğini de dürüst kimseler yesin‟‟ (R.Salihın:365) 

Başkalarına benzemekten son derece kaçınmamız lâzım insanın kime benzediği çok önemlidir. 

Dış benzerlik kalp benzerliğine, ruh benzerliğine ve inanç benzerliğine götürür. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s): 

       تل ه   ل  ق   إ    ا   هـ

"Bir kavme benzeyip de onlardan olmayan çok az adam vardır" (Sehâvî, el-Makâsıdu'l-hasene, 

s. 107-108, no: 210) buyuruyor. 

Rabbimiz buyurur ki: 



ْـس  َم ه  يَمخُع ضُع    ۪ي   زَم ُع  ِمهَم   َم َم تَمقْس ُع ُع    َم َمهُع يُع ْس َمهْس ِم يُع ْس َملُع  ِمهَم   َم ْـس ٰ يَم تِم  ه ُع ْـس  ِم   اْس ِم َم  ِم  َماْس  ِموَم   َم ِم ْس  لَم  َم َم ْس ُع  َم َم ْس  َمزِهَّللا

  ً َـم  َم ۪ي    هَم ِهَّللا َـم  ۪ي   َم ي َـم  َم اْس َم  ِمل۪ي ـ ُع  اْس ُع َم  ِمق۪ي  َم  َم  ِم ْـسَۜ  ِماِهَّللا  ه ْـس  ِمو ً  ِم ْس ُعهُع ييٍد  َم ْسلِم ۪ي   ِم ِهَّللا ُع   َم ۪ي

"O size kitapta şunu indirmiştir: Allah‟ın âyetlerinin inkâr edildiğini yahut onların alaya 

alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın; aksi 

takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kâfirlerin tamamını 

cehennemde bir araya getirecektir." (Nisâ; 140) 

Peygamberimiz (s.a.v) Tebuk seferine giderken Semud kavminin helak olduğu „„Hıcr‟‟ denilen 

yerden geçerken hızlıca geçmiş ve: „„kendilerine zulmedenlerin yaşadığı yerlerde eğleşmeyin. Suyundan 

içmeyin. Bu sularda abdest almayın‟‟ buyurmuştur. 

Kabeyi yıkmak için gelen Ebrehe‟nin ve ordusunun helak olduğu yerde de eğleşmemiş, hızlıca 

geçmiştir. 

Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde: 

 

„„Müslüman olmayanlarla onlara aşina olacak şekilde kaynaşmayın! Her kim onlarla birlikte 

yaşarsa ve onların ahlakı ile ahlaklanırsa onlar gibi olur.‟‟ (Tirmizi Siyer:14) 

  ـ   ل    ا      ه    هـ

"Kimde bir kavmin özelliği galipse, o da onlardandır" (Muhtasaru Makâsıdi'l-hasene, s. 223, no: 

1070.) 

Yine   ا س      ـ تل ه  غ ل     "Bizim dışımızdakilere benzeyen bizden değildir" (el-Câmiu‟s-

Sahîh (Sünenu‟t-Tirmizî), İsti'zân 7, no: 2695) buyurmuştur. 

Gayri müslime Rahmetli denir mi? Dua edilir mi? 

İnanmayan için dua edilmez. Rahmetli denmez. O‟nun affı istenmez. Cenaze namazı kılınmaz. Hatta 

ona da dua edip affını istemenin küfür olduğunu söyleyen alimler vardır. 

Ancak yaşayan inançsızın Cenab-ı Allah‟tan hidayeti dilenir. Meselâ; Peygamberimiz (s.a.v) Hz. 

Ömer‟in hidayetini dilemiştir. 

Biz inançsız için Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin‟‟ diyebiliriz. Rahmetli diyemeyiz. 

Nuh Peygamber oğlu için af diledi. „„Gafillerden olma‟‟ diye uyarıldı. 

İbrahim peygamber babası Azer için af diledi, affını sağlayamadı. 

Lut peygamber hanımı için dua etti. Kabul olmadı. 

Peygamberimiz Amcası Ebu Talib‟i elleri ile yıkadı. Ona şefaatçi olamadı. 

Peygamberimiz, yaşayan inançsızlar için hidayetini istemiştir. Bizde ancak „„Allah hidayet etsin‟‟ 

deriz. 

Bu konudaki delilimiz Kur‟an dır: 



ْـس  َم ْس َم  ُع  ْـس  َم ِهَّللاهُع َـم اَمهُع ْـس  َم ْس ِم  َم  تَم َم ِهَّللا ٰ    ِم اَم ْس  َم  ُعَٓ    ُع۬ ا۪ي   ُعلْس َـم  َم لْسلِم ۪ي  َـم ٰ  َم ُعَٓ    َماْس يَم ْس َمغْس ِملُع   اِم ْس ُع ي ِم  َم اِهَّللاذ۪ي  َم   َم اَم اِم  ِهَّللا ِم ِّب

  اْس َم ۪ي ـ

“Müşriklerin cehennemlik oldukları müminler nezdinde açıklık kazandıktan sonra, akraba 

bile olsalar peygamber de müminler de onların bağışlanmalarını dileyemezler.”(Tevbe:113) 

قُع اَم  ْـس  َم  ِم هُع ِم  َم َم ُع اِم ۪ي  َم َم تُع    َم ْـس  َم َملُع    ِم اه َۜ  ِم ِهَّللاهُع ْـس  َمٰ    َم ْسلِم ۪ي ْـس  َم تَم  َم َم  ً  َم َم تَمقُع    َم َم ٍد  ِم ْسهُع
َٓ ٰ لِّبِم  َم   َم َم تُعلَم

"Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar 

Allah ve resulünü inkâr ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler." (Tevbe; 84) 

Gayri Müslimle Evlilik: 

Ehl-i Kitaptan bir kadınla müslüman bir erkeğin evliliği caizdir. 

İnanç Açısından Gayri Müslimle İlişkiler: 

Dini konuda müslüman olmayanlara taviz verilmez. Onlara uyulmaz. Allah uyarıyor. 

َـم  ي ْـس  َم  ِمل۪ي ي َم  ِم ُع ْـس  َم ْس َم  ۪ي اُّ  ُع تُع    اْس ِم َم  َم يَملُع َـم  ُع ۫و ي َـم  اِهَّللاذ۪ي يق ً  ِم َـم ٰ  َم ُعَٓ    ِماْس تُع ۪ي  ُع    َمل۪ي ي  يَمَٓ   َميُّهَم   اِهَّللاذ۪ي

"Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz sizi 

imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler." (Âl-i İmrân; 100) 

Diğer dinlerin hükmü Allah tarafından kaldırılmış, son din İslam gönderilmiştir. 

Gayri müslimlerle ilişkilerimiz sınırlı olmalıdır. Müslüman‟ın tebliğ gibi, ilay-ı kelimetullah gibi 

kutsal görevleri vardır. 

Rabbim bizi şöyle uyarıyor. 

ِم ْس َم  ... ِم   ْس َـم  ِم ْس َم  ه ي   ِماِهَّللا  ا ِّب۪ي

"Allah katında din kesinlikle İslâm‟dır. (Âl-i İmrân; 19) 

َـم  ي ل۪ي َـم  اْسخَم  ِم لَم ِم  ِم خِم ٰ هُع َم  ِم    ْس   َم
ْـس يُعقْس َملَم  ِم ْس ُعَۚ ي  ً  َم َم ِم ْس َم ِم ا۪ي ْـس يَم ْس َم ِم  َم ْسلَم   ْس   َم َم

"Kim İslâm‟dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul 

edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır." (Âl-i İmrân; 85) 

Ne mutlu İslam‟la şereflenenlere! Ne mutlu İslam şuuru ile yaşayanlara! Ne mutlu müslüman olarak 

ölenlere!.. 

Konumuzu şu şekilde özetleyecek olursak: 

1) 

َـم  َم يَم ْس َم ُع اَم  ي لِم  َم تِهَّللا ِم ْسهَم   َم َم تَم ِهَّللا ِمـ ْس  َمهْس َمَٓ ءَم  اِهَّللاذ۪ي َم ْس َـم   ْس ي َميٍد  ِم ِهَّللـا  َم َم ْس َم اَم  َمٰ    َمل۪ي   ُع

Allahu Teala buyuruyor: "Sonra seni bir Şeriat üzere kıldık. Ona uy, bilmeyenlerin hevalarına 

uyma.” (Casiye-18) 



Şeyhu'l İslam Ebu'l Abbas El-Harani diyor ki: "Burada 'bilmeyenler' sözüne, Allah'ın Şeriat'ına aykırı 

davranan herkes girer. 'Hevaları' kavramı içerisine de, müşriklerin işledikleri amellerin hepsi girer ki, bu 

davranışları onların dinlerinin gereğidir. 

2) 

َـم   َـم  الِهَّللا اِم ۪ي  ِـم   ِم ِهَّللا َم  ِمو ً اَم ِم َـم  اْس ِم ْس ْـس  َم ْس ِم  َم   َمَٓ ءَماَم  ِم ْـس  ِم هُع ِـم  تِهَّللا َم ْس َم  َمهْس َمَٓ ءَم اَم ِم   َم

"Eğer sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan, bil ki sen de zalimlerdensin.” 

(Bakara-145) 

Ehl-i Sünnet müfessirlerinin görüş birliği vardır ki, "Bu ayet-i kerimede gayri-müslimlerin dinimize 

aykırı olan tüm yaşantılarına muhalefetin mecburiyetine işaret vardır." demişlerdir. 

3) 

ٌـر  َـم  َمذَم  ٌر  َما۪ي  ي اِم ْس َم  ِمل۪ي َـم ٰ  َم ُع    َم تَمقُع اُع    َم  ِم َم   َم ُع اُع     ْسلُعلْس َم   َم  ْس َم ُع  َۜ  َم ي  يَمَٓ   َميُّهَم   اِهَّللاذ۪ي

“Ey iman edenler! „Bizi gözet‟ demeyin, „bize bak‟ deyiniz!” (Bakara-104) 

İbn-i Kesir (r.a) tefsirinde bu ayet hakkında şöyle diyor: "Allah Teala, bu ayetle, mü'minlerin, söz ve 

davranışlarında kafirlere benzemelerini yasaklamıştır." Çünkü Yahudiler "Raina" kelimesini Nebi (S.A.V.)'e 

hakaret olsun diye kullanıyorlardı. Allah Teala; mü'minleri bundan alıkoydu. Bu ayette kafirlere sözlerinde, 

davranışlarında, bayram ve ibadetlerinde, vb. işlerinde, müslümanlar için meşru olmadığı halde uyanlar için 

şiddetli bir tehdit ve acı bir azapla cezalandırma uyarısı vardır." 

4)Allah Rasulü (s.a.s); "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır" (Ebu Davud) buyuruyor. 

Hadis-i Şerifte, müslüman olmayanlara benzeyenleri şiddetle kınama vardır. Kim takva ehli ve salih 

insanlara benzerse, o onlardandır. Allah korusun, kim de Yahudi ve Hıristiyanlara benzerse, o da 

onlardandır. 

5)Allah Rasulu (s.a.v.) "Bizden gayrısının sünnetiyle amel eden bizden değildir" (Sahihu'l-Cami: 

5439) buyurmaktadır. Yine şöyle buyuruyor: "Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve 

Hıristiyanlara benzemeyin. Yahudilerin selamı parmaklarla, Hıristiyanların selamı avuç içiyledir." 

(Sahihu'l-Cami: 5434) 

Benzemenin hükmü bile böyle olunca, tıpatıp kafirleri izleyen, onların adetlerine sıkı sıkıya bağlı 

olan, müslümanları küçümseyip onlardan uzak duranların hükmü nedir acaba? Kim Allah Rasulü (S.A.V.)'in 

Sünnet'ini terkeder ve bunu başka bir sünnet, alışkanlık, adet ile değiştirirse, İslam ile olan bağı zayıflar. 

6)Allah Teala kafirler geleneklerine uymayan mü'minleri şöyle över: 

 ً لَم    لُّ    ِم لُّ    ِم ا ِهَّللاغْس ِم  َم هَم ُع اَم  ازُّ  َم   َم ِموَم   َم َـم  َم يَملْس ي   َم اِهَّللاذ۪ي

"Ki onlar, yalan şahidlikte bulunmayanlar, boş ve yararsız sözle karşılaştıkları zaman onurlu 

olarak geçenlerdir." (Furkan:72) 

Müfessirlerin çoğu ayette geçen "zür" kelimesini, "müşriklerin bayramı" olarak açıklamışlardır. 

7)Allah Rasulü (s.a.v) Medine'ye geldiğinde, onların eğlendikleri iki günlerinin olduğunu öğrendi. 

"Bu günler nedir?" diye sordu. Dediler ki; "Cahiliyyede bu iki günde eğlenirdik." Allah Rasulü (s.a.v) şöyle 

buyurdu: "Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi: Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı." (Ebu Davud-

Sahih) 



8)Ömer İbni Hattab (r.a) der ki; "Allah'ın düşmanlarının bayramlarından sakınınız!" (Beyhaki, 

Sünenü‟l-Kübra) 

9)Ebu Saîd el-Hudrî‟nin aktarımına göre, Allah‟ın Resûlü şöyle buyurdu: “Sizler karış karış, arşın 

arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın 

giremeyeceği küçük bir keler deliğine girecek olsalar siz de onları takib edeceksiniz.” (Hz. Peygamberin 

gelecekle ilgili bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk: Ya resûlellah! (İzlerini takib 

edeceğimiz bu topluluklar) Yahûdiler ve Hıristiyanlar mı olacak? Şöyle buyurdu: “Ya başka kimler 

olacaktı?” (Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6) 

10)Ebû Hüreyre (r.a)‟den rivayet edildiğine göre Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

وِم َم ً    ِمذِم َم   ذِم  اْسقُعلُع اِم  َم ْس َمهَم  ،  ِم ْسًل   ِملِم ْسلٍد  َم َمخْس ذَم أُع ِهَّللا ِم   ِمأ خُع
  َم تَمقُع  ُع  ا ِهَّللا  َميُع  َم ِهَّللا  تَمأْس

"Ümmetim kendisinden önceki ümmetlerin gidişatını karış karış, adım adım takip ve taklid 

etmedikçe Kıyamet kopmaz...” Buhârî, İ‟tisâm 14 

Sözün özü: 

Allah Teala, Cehennem'in ashabı olan kafirlere benzemeyip, onların amellerini işlemememizi, büyük 

bir hikmet gereği olarak bize emretmiştir, ki onların sevgisi müslümanların kalplerine girmesin. Zira onlar 

Allah (C.C.)'nün ve müslümanların düşmanıdırlar. Onlara işlerinde ve yaşayışlarında benzerlik ve uygunluk, 

kalpler arasında ülfet ve yakınlığı doğurur. Bu da onlara karşı sevgi ve aşkı beraberinde getirir. 

 

 


