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بسم اهلل الرمحن الرحيم

buyuran sevgili Peygamberimiz barışı ve adaleti
sağlamak, yeryüzünde fesat, zulüm ve
düşmanlığı kaldırmak üzere gönderilmiştir.
Müslümanların hoşgörülü ve iyi ahlâklı
olmaları, birbirleriyle iyi geçinip kardeşçe
yaşamaları gerektiğini beyan eden sevgili
Peygamberimiz bir başka hadislerinde mü’mini
şöyle tarif etmektedir: “Mü’min, başkalarıyla
iyi geçinen ve kendisi ile iyi geçinilendir.”3
Değerli Kardeşlerim!

İSLÂM BARIŞ VE HUZURDUR
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslâm, müslümanlar
arasında kardeşlik, sevgi ve barışı emretmiş;
fitne, fesat, düşmanlık ve bozgunculuğu ise
büyük günah olarak saymıştır. Bundan dolayı
da, müslümanların huzur, barış ve güvenliğini
ihlâl eden her türlü olumsuz davranış dinimizce
yasaklanmıştır. Nitekim, hutbemin başında
okuduğum âyet-i kerimede Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır:

Dünyada huzur ve mutluluk içinde
yaşayabilmemiz için renkleri, düşünce ve
inançları bizden farklı da olsa, başka insanlara
karşı hoşgörülü davranıp toplum barışı için çaba
harcamamız gerekmektedir. Çünkü dinimiz,
ırkçılığın her çeşidini yasaklamış ve hutbemin
başında
okuduğum
hadis-i
şerifte
peygamberimiz şunu dile getirmiştir:
“Irkçılığa çağıran bizden değildir.
Irkçılık davası uğruna savaşan bizden
değildir. Irkçılık davası uğruna ölen de
bizden değildir.”4

İslâm’ın temel hedeflerinden biri de
insanları dünya ve ahirette mutlu kılmak, can ve
mal emniyetini temin edip, insanlar arasında
barışı sağlamaktır. Bu gerçek bizzat “İslâm”
kelimesinden de anlaşılmaktadır. Zira İslâm,
barış ve huzur demektir. Müslüman ise, barış ve
huzura kavuşmuş ve Allah'a teslim olmuş kişi
demektir.

Üzülerek ifade etmek gerekir ki, bugün
kendini medeni diye tarif eden toplumlar,
insanlar arasında ayırım yapmaktadırlar. İslâm
dinine göre mazlum, ister Hristiyan ister
Müslüman olsun mazlumdur. Mülteci, hangi
dine ve hangi millete mensup bulunursa
bulunsun; hangi ülkeyi terk etmek zorunda
kalmış olursa olsun mültecidir ve insan olması
hasebiyle yardıma ve ilgiye hakkı vardır. Çünkü
müslümanlar olarak bizler, “yaratılanı severim,
yaradandan ötürü” diyen bir medeniyetin
mensuplarıyız. Dünyanın neresinde bir çocuğun
ağlama sesi duyulsa, sızlayan bir vicdanın
mensuplarıyız. “Arab’ın Arap olmayana, Arap
olmayanın Arab’a; beyaz tenlinin siyaha,
siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur”5 diyen
bir ümmetin mensuplarıyız.

İslâm dini barış dinidir. Hoşgörü, iyilik,
yardımlaşma ve güzel ahlâk dinidir. “Ben güzel
ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim”2

Bu değerlerin tüm dünyaya yayılmasını
ve insanlığın hak ettiği değere kavuşmasını
Rabbimden niyaz ediyorum.

“Ey iman edenler! Hep birden barışa
girin (barışçı olun), sakın şeytanın peşinden
gitmeyin.
Çünkü
o
sizin
apaçık
1
düşmanınızdır.”
Aziz Mü’minler!
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