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Birlik ve beraberlik 
 ِ�ْ�ِ� اِ اْ�َ�ْ��ِ� اْ�َ�ِ�ِ��
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Bismillahirrahmanirrahim 
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 

 
“Gerçek olan Rabbinin katından gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” 

[Kehf suresi, ayet 29] 
 
Muhterem Müslümanlar! 
 
Yüce dinimiz Đslam, toplumsal hayatın her safhasında sevgiyi, saygıyı, şefkat ve merhameti insan ilişkilerinin 
vazgeçilmez şartları arasında saymış; renkleri, dilleri, dinleri, ırkları ayrı olan insanların, bir arada yaşayabilmelerini 
sağlayacak kurallar ortaya koymuştur. 
 
Muhterem Müminler! 
 
Bir adı da barış olan dinimiz, kin ve düşmanlıkları ortadan kaldırmış, insanların huzur içinde yaşamalarını 
sağlamıştır. Toplumların saadeti ve huzuru, yüce Allah’ın insanlara doğuştan lütfettiği haklara herkesin saygılı 
olmasıyla sağlanabilir. Başkalarının inancına, düşüncesine saygılı olmak herkesin görevidir. Yalnız benim fikrim 
doğrudur, başkalarını dikkate almam anlayışı yanlıştır. Yüce Rabbimiz insanları kendisine inanıp inanmamakta dahi 
serbest bırakıyor. Bu hususta Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin görevi tebliğdir. Yüce Allah şöyle 
buyuruyor: “Gerçek olan Rabbinin katından gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” [1] “O 
halde (Resulüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorba değilsin.” [2] 
 
Değerli Müminler! 
 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), herkesin düşüncesine saygı duymuş, fikirlerin serbestçe konuşulmasına 
fırsat vermiştir. Özellikle vahiy olmayan konularda ashabın görüşlerine büyük önem vermiş, onlarla istişare 
yapmıştır. Bu hususta gerçekleşmis çokça örnek vardır.  Uhud ve Hendek savaşlarında ashabı ile yaptığı 
istişareden sonra, düşmanın nasıl karşılanacağına ve (Hendek savaşında)   hendek kazılmasına karar verilmiştir. 
 
Aziz Müminler! 
 
Bizim ecdadımız da tarih boyunca düşüncelere hep saygılı olmuşlar, kimsenin iffetine, namusuna, canına, malına 
dokunmamışlardır. Dönemin şartları elverdiği ölçüde herkesin hak ve hürriyetini korumuşlar ve kimseye haksızlık 
yapmamışlardır. Nice mazlumlara kucak açmışlar, gittikleri her yere huzur ve barış götürmüşlerdir. 
 
Değerli Müslümanlar! 
 
Bizim asırladır örnek bir toplum olmamızda kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük rolü olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Birlik ve beraberlikten yoksun milletlerin tarih sahnesinden silindiklerine tarih şahitir. 
 
O halde, aynı inancı paylaşan insanlar olarak, kardeşliğimize zarar verecek davranışlardan uzak olalım. Birbirimizi 
Allah için sevelim. Ayrılığa düşmeyelim.  Özellikle Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak şahsi menfaatlerimizi bir 
tarafa bırakıp, birbirimizle iyi geçinelim, insanlara örnek olalım, kimseyi hor ve hakir görmeyelim. Başkalarının 
düşüncelerine de saygılı olalım.  “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.” [3] diyen bir peygamberin ümmeti 
olduğumuzu asla unutmayalım. 
 
Değerli Müminler! 
 
Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biri olan ve önümüzdeki hafta 86. yıldönümünü 
kutlayacağımız Cumhuriyet bayramınızı tebrik ediyor, cennet vatanımızı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi 
rahmet ve minnetle anıyorum. 
 
Hutbemi Enfal suresinin 46. ayetinin mealiyle bitiriyorum. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’a ve onun 
Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvetiniz gider...” 
 
-----------------------------------------------  
[1] Kehf,18/ 29. 
[2] Ğaşiye, 88/21-22. 
[3] Keşfü’l-Hafa, c.1, s. 333. 


