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MİSAFİR ÂDÂBI 

Muhterem Mü’minler! 

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “İyilik 

ve takvada yardımlaşınız”
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  buyurarak 

mü’minler arasında iyilik ve güzelliğin 

yaygınlaştırılmasını teşvik etmiştir. Bunun bir 

sonucu olarak müslümanlar, her türlü 

yardımlaşma ve dayanışmayı bir ibadet anlayışı 

içerisinde gerçekleştirir. Misafirlik konusunda 

ortaya konan prensipler de bu anlayış ve 

inancın bir neticesidir. Misafire kapımızı ve 

gönlümüzü açmak; dinimizde kardeşliğin, 

insana verilen değerin ve paylaşmanın en güzel 

örneklerindendir.  

 Kıymetli Müslümanlar! 

 Misafire nasıl davranılması gerektiğini 

bizlere öğreten Allah Rasûlünün kendisi de 

misafir ağırlamaktan hoşlanır, sofrasında 

misafir veya ihtiyaç sahibi kimseler eksik 

olmazdı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v), 

misafirin duasını makbul olan dualar arasında 

zikretmiş  ve misafirin ağırlandığı bir evin 

halkına hayır ve bereketin mutlaka ulaşacağını 

bildirmiştir.
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 İmkânı bulunduğu halde misafir 

ağırlamak istemeyen kimseyi ise: “Misafir 

ağırlamak istemeyen kimsede hayır yoktur”
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buyurarak uyarmıştır. O’nun bu konudaki güzel 

tavsiyelerinden birisi ve hutbemin başında 

okuduğum hadis-i şerifi de şu şekildedir:  
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 İbn Hanbel, IV, 155. 

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kişi 

misafirine ikram etsin...”
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Misafire ikram konusunda diğer bir 

örneğimiz de Hz. İbrahim (a.s.)’dır. Kur’an-ı 

Kerim, İbrahim (a.s)'ın hiç tanımadığı 

misafirlerine ikramını bizlere anlatarak bu 

hususta onu  örnek almamız gerektiğine işaret 

edilmiştir.
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 Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 

yer alan bu örnekte misafire öncelikle sıcak 

alâka, sevgi, saygı ve güler yüzle davranmaya 

vurgu yapılmaktadır. Bu itibarla sadece maddî 

bir ikram, misafir âdâbı için yeterli değildir. 

Ayet-i Kerimelerde anlatıldığı üzere Hz. 

İbrahim, misafirlerinin selâmını en güzel bir 

şekilde almış, onları evine buyur etmiş, yemek 

hazırlamak için onların yanından yavaşça dışarı 

çıkmış, evindeki en güzel yemeği ikram etmiş ve 

bu ikramı bizzat kendi eliyle yapmıştır. Bu 

örnekleri bizlere veren Yüce Allah, İbrahim 

(a.s)’in bu ahlâkıyla ahlâklanmamızı istemiştir. 

Aziz Kardeşlerim! 

Misafirlerimize gereken ilgiyi göstermek 

ve gerekli ikramı yapmak, dinimizin ve 

kültürümüzün bizlere bıraktığı en güzel 

miraslardan birisidir. Bu nedenle de biz 

misafirperver bir milletiz. Ancak iki yılı aşkın 

bir süredir yaşadığımız salgın nedeniyle bazı 

güzellikleri ihmal etmiş veya kaybetmiş 

olabiliriz. Salgının bir nebze kontrol altına 

alındığı bu dönemde bu misafirperverliği 

yeniden canlandırmaya gayret etmeliyiz. 

Evimize davet edemediğimiz veya kendilerini 

ziyaret edemediğimiz kardeşlerimizle bağımızı 

yeniden güçlendirmeliyiz. Lüks ve israfa 

düşmeden, sıcak bir karşılama ve samimi bir 

güler yüzle misafirlerimizi memnun etmeliyiz. 

Çünkü Hz. Peygamber, misafirin duasını 

almamız gerektiğini şu ifadelerle dile 

getirmiştir:  

“Şu üç kişinin duası kesinlikle geri 

çevrilmez: Mazlumun duası,  misafirin duası 

ve ana-babanın evladına duası.”
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