
Müslümanlar Kalite Sıkıntısı Yaşıyor… 

 

Kaliteli Müslümanlığın Göstergesi Nedir Bilir misiniz? Bu soru, Örneğimiz Önderimiz Peygamber 

Efendimize (sav) sorulan bir sorudur. 

‘’Müslümanların en faziletlileri, en kalitelileri hangisidir ya Resulallah’’ diye sordular Peygamber 

Efendimize (sav).  

Soran, Altın neslin, kaliteli Müslümanların öncülerinden bir Sahabe. Allah onların hepsinden razı 

olsun... 

Bu soruya Peygamberimiz (sav): 

“Kaliteli ve Faziletli Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği, emniyet ve 

selamette olduğu Müslümandır.” (Buhari Hadisi) cevabını verdi.  

   : قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عمرو بن هللا عبد قال

   ،« َعْنهُ  هللّاُ  َنَهى َما َهَجرَ  َمنْ  َواْلُمَهاِجرُ  َوَيِدِه، لَِسانِهِ  ِمنْ  اْلُمْسلُِمونَ  َسلِمَ  َمنْ  اْلُمْسلِمُ  » 

  أفضل المسلمين أي وُسئل

 للكمال والالم األلف ،«المسلم» لفظ وفي. «ويِدهِ  لسانِهِ  من المسلمونَ  سلمَ  من: »قال

 

Arapça metinde Müslüman kelimesinin başında bulunan elif ve lam “kemal ve kalite” ifadesini beyan 

etmektedir... 

El ve dil, insan davranışlarını sembolize eden iki organdır.  

İnsanlara ve hayvanlara şiddet, hırsızlık ve benzer davranışları elimizi kullanarak sergilediğimiz gibi, 

gıybet, dedikodu ve hakaret gibi yasakları da dilimizle işleriz.  

Dilini hançer gibi, ok gibi kullanıp yaralayıcı, ürkütücü ve itici davranan Müslümanları kaliteli 

Müslüman sayamayacağımız gibi, elini yasaklara uzatan, şiddette kullanan Müslümanlar da kaliteli 

Müslüman sayılamazlar... 

Trafikte gereksiz korna çalmaktan,  insan veya hayvanlara karşı kullanılan şiddet ve kabalığa kadar her 

hareketimizde sergilediğimiz bütün davranışlarımız kalitemizin göstergesidir... 

Sözünde durmayan, çekini vaktinde ödemeyen, eşine ve çocuklarına kaba davranıp şiddet uygulayan, 

yalan söyleyen, dedikodu yapan, adaletle hükmetmeyen, rüşvet alan, rüşvet veren, haksızlık ve 

ayrımcılık yapan, vazifeyi ehline vermeyen, vazifesinin hakkını gözetmeyen, dilini hançer gibi kullanıp 

hakaret eden, itici kırıcı, rencide edici, aşağılayıcı ve ürkütücü kullanan Müslümanlar, kaliteli 

Müslüman olamazlar. Saydığım davranışlar temsil için olup tahdit için değildir. Yani örneklemek 

içindir; sınırlandırmak için değildir. Kısacası davranışlarımız kalitemizin göstergesidir... 

 



Namaz, Oruç, Zekât, Hac ve Umre gibi kulluk görevlerimiz kalitemizin göstergesi sayılamaz. 

Komşumuza, onurunu zedelemeden ikramda bulunup eziklik hissettirmeden ihtiyacını gidermek 

kalitemize delalet etse de, borcumuzu ödemek kalitemize delil olmaz fakat vaktinde ödemeye 

ihtimam göstermek kalitemizin göstergesi olabilir... 

KALİTE, YAŞAMAKLA OLUŞUR SÖZLE OLUŞMAZ. BUNUN İÇİN “HAL” “KAL” dan DAHA ETKİLİDİR. 

SÖZÜN YALAMA OLDUĞU BİR ZAMAN DİLİMİNDE YAŞIYORUZ. AZ KONUŞUP ÇOK TEFEKKÜR 

EDEREK ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞMALIYIZ. 
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