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ِحيِم   ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله

أُنث ى   و  ذ ك ٍر  ن  م ِ ل ْقن اُكم  خ  إِنها  النهاُس  ا  أ يُّه  ي ا 

ع ْلن اُكمْ  ج  ُكْم   و  م  أ ْكر  إِنه  فُوا  ِلت ع ار  ق ب ائِل   و  ُشعُوباً 

ِ ِعند   بِيرٌ  ّللاه  أ تْق اُكْم إِنه  ّللاه  ع ِليٌم خ 

ع ل ْيِه و  و    ُ لهى ّللاه ِ ص  ُسوُل ّللاه ا   : س لهم    ق ال  ر  أ يُّه  ي ا 

اِحدٌ   إِنه أ ب اُكْم و  اِحدٌ و  بهُكْم و  أ َل  َل   النهاُس أ َل  إِنه ر 

ع ل ى   ٍ ِمي  ِلع ج  َل   و   ٍ ِمي  أ ْعج  ع ل ى   ٍ بِي  ِلع ر  ف ْضل  

ع ل ى  د   أ ْسو  َل   و  د   أ ْسو  ع ل ى  ر   ِِل ْحم  َل   و   ٍ بِي  ع ر 

ى ر  إَِله بِالتهْقو   … أ ْحم 

İSLAM'DA AYRIMCILIK YOKTUR 

Aziz Müminler! 

İlk Müslümanlardan olan Hz. Bilâl, Habeşli siyah bir 

köle idi. Müslüman olduğu için türlü işkencelere 

maruz kalan annesi de öyleydi. Bir gün Bilâl ve Ebû 

Zerr tartışmışlar, bu esnada Ebû Zer, siyahî olan 

annesinden dolayı Bilâl"i ayıplamıştı. Buna çok 

üzülen Bilâl-i Habeşi de Allah Resulüne gidip 

üzüntüsünü paylaştı. Sevgili Peygamberimiz Ebû 

Zerr’e şöyle nasihatte bulundu:  

اِهِليهةٌ  ِه إِنهك  اْمُرٌؤ فِيك  ج  يهْرت هُ ِبأُم ِ  ي ا أ ب ا ذ ر ٍ أ ع 

“Ey Ebû Zerr! Onu annesinden dolayı ayıplıyor 

musun? Demek ki sen, kendisinde hâlâ câhiliyye 

(den izler) bulunan bir kimsesin.”1   

Muhterem Müslümanlar! 

Allah insanı değerli bir varlık olarak yaratmıştır. 

İnsanın değeri ve kıymeti insan olarak 

yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında 

bir ölçü ile insanları değerlendirmek, hor ve hakir 

görmek dinen ve vicdanen kabul edilemez. Hangi 

milletten olduğumuzu ve hangi anne babadan 

dünyaya geleceğimizi takdir eden Allah’tır. Allah’ın 

takdirinden dolayı insanı hor ve hakir görmek insana 

saygısızlık olduğu gibi Allah’ın takdirine de 

saygısızlıktır. Bununla birlikte her insanın Allah’ın 

takdir ettiği milliyetini sevme hakkı vardır. Ancak 

milletini sevmek hiç kimseye başkalarını hakir ve 

değersiz görme hakkı vermez. Kendi milletini 

sevmek, milleti millet yapan milli ve manevi 

 
1   Müslim, Eymân, 38. 
2   Müsnedü’ş-şihâb, I, 145. 

 

değerlere sahip çıkmakla mümkündür. Milleti millet 

yapan ahlak ve geleneği yaşatmakla mümkündür. 

Millet olarak sahip olunan insani ve ahlaki değerleri 

yaşamak ve hayırda yarışmakla mümkündür.  

 

Değerli Kardeşlerim!  

Peygamber Efendimiz (sav) her zaman söz ve 

uygulamalarıyla, insanları mensup oldukları soy ve 

sosyal konumlarına göre ayrımcılığa tabi tutan 

anlayışa karşı durmuştur. İnsanı sırf insan olduğu ve 

aynı atadan geldikleri için değerli kılan kardeşlik 

anlayışını yerleştirmiştir. İnsanların “bir tarağın 

dişleri gibi” eşit olduklarını vurgulamıştır.2 

Toplumsal huzursuzluğun kaynağı olan birçok 

konuda hikmet dolu tavsiyeleriyle insanlığın yolunu 

aydınlatmıştır. Bir hadisi şeriflerinde İslâm’da 

ayrımcılığın olmadığını şöyle ifade etmiştir: “Ey 

insanlar! Bilesiniz ki, Rabbiniz bir, atanız da 

birdir. Arap’ın Arap olmayana Arap olmayanın 

da Arap’a; beyazın siyaha, siyahın da beyaza 

hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva 

iledir...” 3  

 

Değerli Müminler! 

O halde gelin, zihin ve gönül dünyamızı İslam'ın yüce 

hakikatleriyle tezyin edelim. Ayrımcılığın, Kur'an'a, 

Hz. Peygambere gönül veren müminlere 

yakışmadığını bilelim. Peygamberimiz (s.a.s)'in 

"Ayrımcılık, zalim de olsa kendi kavmine arka 

çıkmandır"4 hadis-i şerifini hiçbir zaman 

unutmayalım. Kavimler ve kabileler halinde 

yaratılmamızın, dillerimizin ve renklerimizin farklı 

farklı olmasını Allah’ın bir ayeti olarak görelim. 

Bütün insanları Hz. Adem'in çocukları olarak 

görelim. Herkesi hilkatte eş dinde kardeş kabul 

edelim. Hutbemi, başta okuduğum ayet-i kerimenin 

mealiyle bitirmek istiyorum. "Ey insanlar! Şüphe 

yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık 

ve birbirinizle tanışasınız diye sizi boylara ve 

kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli 

olanınız, O'na karşı gelmekten en çok 

sakınanınızdır. Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla 

bilendir, hakkıyla haberdar olandır."5  

Hollanda Diyanet Vakfı  

3   İbn Hanbel, V, 411. 
4   Ebü Davud, Edeb, 111.  
5   Hucurat 49/13. 
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