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۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
ْعُروِف  ْت لِلٰنَّاِس تَّأُْمُرونَّ ِباْلمَّ ٍة اُْخِرجَّ ْيرَّ اُٰمَّ ُكْنُتْم خَّ

ِر وَّ  ِن اْلُمْنكَّ ْونَّ عَّ تَّْنهَّ نَّ اَّْهُل  وَّ لَّْو اهمَّ ِِۜ وَّ تُْؤِمُنونَّ ِباّلٰله
ْيًرا لَُّهْمِۜ   اْلِكتَّاِب لَّكَّانَّ خَّ

اِسُقون  ُرُهُم اْلفَّ اَّْكثَّ  ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنونَّ وَّ

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
إِٰنَّ ِمنَّ   ٰرِ وَّ الِيقَّ لِلٰشَّ غَّ ْيِر مَّ اتِيحَّ لِْلخَّ فَّ إِٰنَّ ِمنَّ الٰنَّاِس مَّ

اتِيحَّ  فَّ لَّ الٰنَّاِس مَّ عَّ ْن جَّ ْيِر فَُّطوبَّى لِمَّ الِيقَّ لِْلخَّ غَّ ٰرِ مَّ لِلٰشَّ
 ُ ٰ لَّ اّلله عَّ ْن جَّ ْيٌل لِمَّ وَّ ْيِه وَّ لَّى يَّدَّ ْيِر عَّ اتِيحَّ اْلخَّ فَّ ُ مَّ ٰ اّلله

ْيهِ  لَّى يَّدَّ ٰرِ عَّ اتِيحَّ الٰشَّ فَّ  مَّ
 

MÜSLÜMAN TOPLUMUN ÖZELLİKLERİ 

 

Değerli kardeşlerim! 

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en 

hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten 

alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da 

inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; 

içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan 

çıkmıştır.”1 Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili 

peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “İnsanlardan 

öyleleri vardır ki, onlar hayra anahtar, şerre de 

kilittirler. Öyleleri de vardır ki, şerre anahtar hayra 

kilittirler. Allah’ın, ellerine hayrın anahtarlarını 

verdiği kimselere ne mutlu! Allah’ın, şerrin 

anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar 

olsun!”2 

 

Aziz Müminler! 

İnsanlığın her açıdan karanlıklar içerisinde olduğu 

bir dönemde, Hz. Muhammed (s.a.s)’in “La ilahe 

illallah Muhammeden rasülüllah” çağrısıyla doğan 

İslam güneşi, iki büyük dava ile ortaya çıkmıştır. Bu 

iki büyük dava Tevhit ve vahdettir. Tevhit, her türlü 

 
1Âl-i İmrân, 3/ 110  
2 İbn-i Mâce, Mukaddime, 19; Beyhakî, Şuab, I, 455 
3 Süyûtî,Menâhilü’s-safâ, 49 

şirkten uzak kalarak tek olan Allah’a iman ve ibadet 

etmek; vahdet ise her türlü tefrikadan uzak kalarak 

toplumsal birliği sağlamaktır. Bu manada İslam’ın 

müslüman toplumla ilgili en önemli hedefi, ferdî ve 

toplumsal huzuru temin etmektir. İslam’dan önce ve 

İslam’ın ilk dönemlerinde insanlık derin krizler 

içindeydi. Toplum adeta güçlü ve zayıf, efendi ile 

köle diye ikiye ayrılmıştı. Haklı olan değil güçlü olan 

söz sahibiydi. İşte böyle bir ortamda iki cihan güneşi 

sevgili Peygamberimiz: (s.a.s) “Allah’tan başka 

hiçbir ilah yoktur.” tevhid akidesini ortaya koymuş, 

“İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirlerine 

eşittirler”3 buyurarak hukuk ve adaleti savunmuştur. 

Efendimiz (s.a.s) bütün insanların Âdem’in 

çocukları olduğunu insan olma bakımından kimsenin 

kimseye bir üstünlüğünün olmadığını beyan etmiştir. 

 

Değerli Kardeşlerim! 

İslam merhamet dini, Müslüman toplumu da 

merhamet toplumudur. İslam ahlakının en kısa ve 

özlü tanımı; Allah’ın emirlerine saygı duymak ve 

gereğini yerine getirmek, yarattıklarına şefkatli ve 

merhametli davranmaktır. Müslüman, yaratılanı 

Yaradan’dan ötürü sever; insana, tüm canlılara ve 

çevreye karşı sorumlu davranır. Sevgili 

Peygamberimiz bu hakikati “Siz yerdekilere karşı 

merhametli olunuz ki, göktekiler de size merhamet 

etsin.” sözleriyle dile getirmiştir. 

İslam barış dinidir, İslam toplumu da barışı esas alan 

bir toplumdur. “Ey iman edenler! Hep birden barış 

dini olan İslam’a girin. Sakın şeytanın izinden 

gitmeyin; çünkü o sizin için apaçık bir 

düşmandır.”4 ayet-i kerimesi müslümanları açıkça 

barışa davet etmektedir. İslam iman ve emniyet dini, 

Müslüman toplumu ise güven ve sadakat 

toplumudur. Sevgili Peygamberimiz müslüman 

toplumun bu özelliğini şöyle tarif etmektedir: “Siz 

kendi adınıza bana altı şeyi garanti edin, ben de size 

cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru 

söyleyin. Vaad ettiğiniz zaman vadinizi yerine 

getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete 

riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan 

sakının ve elinizi haramdan çekin.”5 

  

Aziz Müminler! 

Huzurlu, güvenli ve güçlü bir toplum inşa etmek için 

kitabımız Kur’an-ı Kerim, Sevgili Peygamberimizin 

sünnetini kendimize rehber edinelim. Tevhit 

bilincini, kardeşlik şuurunu ve güzel ahlakı 

4 Bakara, 2/208 
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/323. 
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yaşayalım ve yaşatalım. Aramızdaki bağları 

zayıflatacak her türlü davranıştan uzak duralım.  

Toplumun bütün bireylerinin birbirine güven 

duyduğu huzurlu bir ortam için hep birlikte gayret 

edelim. Peygamber Efendimizin şu uyarısını bir an 

olsun aklımızdan çıkarmayalım: “Size iki şey 

bırakıyorum; onlara sıkıca sarıldığınız zaman asla 

yoldan sapmazsınız: Allah’ın Kitabı ve Rasulü’nün 

sünneti.6 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 
6 El-Muvatta, el-Müstedrek   


