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İSLAM’DA EŞİTLİK
Değerli Müslümanlar!
İslâm göre, bütün insanlar Âdem ve Havva’nın çocukları
olduğu için eşittir, eşit haklara sahiptir. Küçük bir aile
ocağında aynı ana babadan doğan çocuklar arasında bir
üstünlük düşünülemeyeceği gibi, insan olmaları sebebiyle
sahip oldukları hak ve sorumluluk bakımından da insanlar
arasında üstünlük yoktur. Yüce Allah “Biz, gerçekten
insanoğlunu onurlu/saygın kıldık.”1 buyurarak yaratılış
icabı bütün insanların değerli olduğunu buyurmaktadır.
Aziz Müminler!

ُُالمُعُة
ُ ُُخُطُبُة

Kıymetli kardeşlerim!
Takva dışında her türlü üstünlük vesilesini ortadan
kaldıran, bütün insanların eşit olduğunu ilan eden ve
insanlar arasında gerçek anlamda kardeşliği tesis eden
ilkeyi Allah Resulü şöyle ifade buyurmuştur: “Ey
insanlar! Şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da
birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a;
beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir
üstünlüğü yoktur...”3 Allah Resulü her türlü eşitsizliğin
yerine evrensel değerleri ve adalet prensibini hayatın her
alanında uygulamıştır. Bir defasında Habeşli siyah bir köle
olan Bilâl ile Ebû Zer arasında tartışma yaşanmıştı. Ebû
Zer, Bilâl’i zenci olan annesinden dolayı ayıplamıştı. Bu
durumdan haberdar olan Allah Resulü Ebu Zer’i şu
sözlerle uyarmıştı: “Ey Ebû Zer! Onu annesinden dolayı
mı ayıplıyorsun? Demek ki sen, kendisinde hâlâ
câhiliye(den
izler)
bulunan
bir
kimsesin!”4
Peygamberimiz çocuklar arasında yapılan ayırımcılığa
karşı da mücadele etmiştir. Çocukları arasında miras
malını eşit şekilde paylaşmayan Beşîr b. Sa’d’e:
“Çocuklarının sana iyilik etmeleri konusunda eşit
davranmaları seni mutlu etmez mi?” diye sormuştu.
Beşîr’in “Evet (mutlu eder.)” cevabı vermesi üzerine “O
hâlde böyle yapma!” buyurmuştur.5
Kıymetli Müminler!
Hollanda Diyanet Vakfımızın vekâletle kurban
organizasyonu devam etmektedir. Kurban sadece bir
bayram değil en büyük iyilik hareketidir. Her yıl güzel
kalpli insanlar tarafından düzenlenen iyilik kervanlarının
ihtiyaç sahipleri ile buluştuğu, dört gözle beklenen bir
sevgi ve mutluluk mevsimidir. Kurban ihtiyaç sahibi
kardeşlerimize sadece yiyecek ve gıda göndermek
değildir. Onlara sevgi ve muhabbetimizi göndermektir.
Dünyada bunca kötülük ve bencilliğe rağmen kalpleri
onlar için atan iyi yürekli insanların olduğunu
göstermektir. Kurban yılda bir kez bile olsa yavrularına et
yedirebilmek için gece yarısı Afrika’nın kırsalında yalın
ayak saatlerce yürüyen annelerin umudu ve mutluluğu
olmaktır. Kurban dünyanın her tarafına sevgi ve muhabbet
taşıyan kervanlar düzenlemektir. Kurban çaresizlik içinde
hayat mücadelesi veren insanlara nefes olmaktır. Onları
hayata bağlamaktır. Yaşama sevinci taşımaktır. Geliniz
hep beraber bu iyilik kervanında biz de yerimizi alalım.
Küçücük bir meblağ ile büyük mutluluklara yol açalım.
Güneşin aydınlatmadığı bir zaman ve mekânda bizlere ışık
olacak bir iyilik yapalım.

Allah’ın her türlü lütuf ve rahmetine mazhar olan
insanoğlunun yaratılış gayesi Allah’a kulluk etmek ve
ahlaklı bir insan olarak yaşayıp yaşamadığı hususunda
imtihan olmaktır. Dolayısı ile üstünlük yaratılıştan gelen
ve bizzat Allah tarafından takdir edilen özelliklerimiz
sebebiyle değil yaratılış amacımıza uygun olarak yaşayıp
yaşamadığımız ile ilgilidir. Gerçek üstünlük burada ortaya
çıkmaktadır. Zira Allah katında insanları değerli kılan tek
şey Allah’a iman ve O’nun peygamberler aracılığı ile
bildirdiği emir ve yasaklarına göre yaşamaktır. Cenab-ı
Hak şöyle buyurmaktadır: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir
erkek ile kadından yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve
kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na
itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi
Hollanda Diyanet Vakfı
hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.’’2
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