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Bismillahirrahmanirrahim 
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi 
kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok 

sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”  
[Hucurat suresi, ayet 13] 

 

Değerli Kardeşlerim! 
 

Dinimiz bizlere insanın değerli bir varlık olduğundan bahsetmektedir. Haddi zatında İslam böyle iken, aynı 
kaynaktan beslenen diğer ilahi dinler bundan çok farklı mı düşünür? Hayır. Bu dinler de tabiatı gereği 
mensuplarına, insana saygı bağlamında hep sevgi, kardeşlik, adalet, barış ve hoşgörü telkin etmiştir. Yine 
mensup olduğumuz İslam bize, insan tabiatındaki farklılıkları kavganın nedeni değil, anlaşmanın öncüsü ve 
ortak paydası olarak göstermektedir. Nitekim bu gerçek kitabımız Kur’an da “...birbirinizle tanışmanız için sizi 
kavimlere ve kabilelere ayırdık..” [Hucurat, 49/13] şeklinde tescil edilmektedir. Ayrıca Kur’an, “Rabbin 
dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı.” [Hûd, 11/118] buyurarak insanların farklılıklarının ilahi 
hikmetin bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.  
 

Aziz Müminler! 
 

İnsanlar farklı dil, din, cins, ırk, kabile, sosyal ve kültürel gruplar halinde yaşarlar. Bunca farklılıklarına rağmen 
fertlerin huzur ve güven ortamında bir arada yaşayabilmesinin ön şartı da bireyler arasındaki sevgi, saygı, 
hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bilincinin oluşmasıdır. O yüzden olsa gerek Kur’an, hayırlı ve 
güzel işlerde yarışmayı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı, komşularla hep iyi geçinmeyi emretmektedir. 
Aslında hepimizin Hz. Adem ve Hz. Havva’dan gelmiş olması, aynı insanlık ailesinin fertleri olduğumuzu 
yansıtmaktadır. 
 

Muhterem Müslümanlar! 
 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), birlikte yaşamanın vazgeçilmez unsurları olan barışı, hoşgörüyü, affı, 
rahmeti ve merhameti, önermiştir. O, hiç kimseyi ayıplamamış, incitmemiş, kötülüğe kötülükle karşılık 
vermemiştir. Yine Peygamberimiz “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek 
anlamda iman etmiş olamazsınız.” [Müslim, İman,93-94] buyurarak sevgiyi ve imanı toplumsal barışın, birlikte 
yaşamanın temel taşı ve anahtar kavramı kabul etmiştir. O, aynı toplumda beraber yaşadıkları gayr-i müslimlerle 
münasebetlerinde de bugünün insanına güzel örnekler sunan uygulamalar sergilemiştir. Kendisi hasta olan bir 
Yahudi’yi ziyaret etmiş, yine ayağa kalktığı cenazenin Yahudi bir kişiye ait olduğunu hatırlatanlara, “Bu da bir 
insan değil mi?” [Müslim, 1593, 1596]  cevabını vermiştir.  
 

Değerli Müminler! 
 

Hz. Peygamber’in şahsında yükselen insan sevgisi bizim medeniyet anlayışımızı, insan ve hayat tasavvurumuzu 
ortaya koymaktadır. Gönül dünyamızın ve medeniyet anlayışımızın esası, Allah’ın yarattığı her varlığı sevgi ve 
şefkatle kucaklamak, kendimiz için istediğimizi başkası için de istemektir. Birlikte yaşama anlamında Anadolu 
gönül erlerinden Yunus Emre’nin, “Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” algısına, Mevlana’nın “Ne olursan ol 
yine gel!” davetine, H. Bektaşı Veli’nin “Gelin canlar bir olalım!” deyişine bugün tüm insanlığın ihtiyacı olduğu 
kanaatindeyiz. Aynı toplumda barış ve hoşgörü içinde kardeşçe yaşamanın gereği için,  birbirimizi daha fazla 
anlamaya, birbirimizi daha fazla tanımaya ve birbirimizi daha fazla sevmeye muhtacız. Unutmayalım ki bir 
Müslüman yaşadığı bölgede sorunun değil olsa olsa çözümün bir parçası olur. Peygamber Efendimizin 
kendisinden nasihat isteyen bir gence “Önce inandım de, sonra dosdoğru ol” [Müslim, İman, 62] buyurması 
da bunu göstermektedir.  
 

Özetle, kültür ve medeniyetler arası diyalogun tesisi, farklılıklarımıza rağmen aynı toplumda barış ve hoşgörü 
içinde kardeşçe yaşamanın gereği için,  birbirimizi daha fazla anlamaya, birbirimizi daha fazla tanımaya ve 
birbirimizi daha fazla sevmeye muhtacız. 
 

Doç Dr. Ömer YILMAZ 


