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حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

 

 

 

 

 ُ ادَّ اّلٰله َٓا اَّرَّ اِذَّ ا ِباَّْنُفِسِهْمْۜ وَّ ٰيُِروا مَّ ى يُغَّ ٰته ْوٍم حَّ ا ِبقَّ ٰيُِر مَّ َّ َلَّ يُغَّ اِٰنَّ اّلٰله
ا  مَّ ٰدَّ لَُّهُۚ وَّ رَّ ْوٍم ُسَٓوًءا فََّلَّ مَّ الٍ ِبقَّ لَُّهْم ِمْن ُدونِ۪ه ِمْن وَّ  

 

 : ٰلَّمَّ سَّ لَّْيِه وَّ ٰلَّى اّللُ عَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ قَّالَّ رَّ  وَّ
 

ْكُتْم ب ٰسَّ ْيِن لَّْن تَِّضٰلُوا ما تَّمَّ ْكُت فيكم أَّْمرَّ ـــرَّ هما : كتابَّ تَـّ
ـِه صٰلَّى اّللُ عليِه وسٰلَّمَّ  ـــبٰيِ  اّلِل وُسٰنَّةَّ نَـّ

 

AVRUPA’DA İSLAMİ HAYAT 
Cumamızın tüm insanlık ailesine esenlik, sağlık ve bereket 
getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim. 

Aziz Kardeşlerim! 
Okuduğum ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 
“Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlarda 
bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun 
başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri 
çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah’tan başka 
yardımcıları da bulunmaz.”1  
Buna göre bir toplum, mal-mülk, kişisel ve geçici dünyevî 
zevkler için değerlerini değiştirmedikçe, Allah da o toplumun 
sahip olduğu nimetleri, sosyal, kültürel ve ekonomik 
düzenlerini değiştirmez.2 Ayette vurgulanan ilahî değişim 
kanunu, Allah’ın bize vereceği mükâfat veya cezaların kendi 
tercihlerimize göre değişeceğini hatırlatıyor.  

Muhterem Müslümanlar! 
Rabbimizin bireyler ve toplumlar için değişmeyen yasaları 
vardır. İyi ya da kötü, hiç bir şey kendiliğinden olmaz. 
Değişmeye ve yenilenmeye direnen nice uygarlıklar tarih 
içerisinde yok olmak zorunda kalmışlardır. İslam medeniyeti, 
şirke bulaşmış, değişip yenilenmek yerine, atalarının dinine 
körü körüne bağlı kalmayı marifet sanan bir topluma indi. 
Kendini değiştirmek istemeyenler, İslam’ın doğup 
yayılmasına engel olmak istediler. Bu düşüncenin bir sonucu 
olarak, Bedir, Uhud ve Hendek gibi savaşlarda nice bedeller 
ödendi. En Nihayetinde kazananlar, yenilenmeyi ve 
değişmeyi göze alanlar oldu. Bugün Avrupa’da yaşayan 
bizler, Yüce Allah’ın ilahi emirleri doğrultusunda, bu 
coğrafyanın erdemli davranışlarıyla yenilenip değişebilmeyi 
göze almalıdırlar.  
 
 

 
1 Ra’d, 13/11.  
2 Enfâl, 8/53. 

Kardeşlerim!  
İslam çoğulcu bir anlayışa sahiptir. Birbiriyle aynı coğrafyayı 
paylaşan bireylerin ilişkilerini dil, renk ve kabile odaklı değil, 
tüm farklı etnikleri bir zenginlik olarak görüp, birbiriyle 
tanışıp güzel ilişkiler kurma üzerine inşa etmelerini ister. 
Müslümanlar örnek davranışlarıyla sorumluluk sahibi, 
adaleti, birlik beraberliği, dürüstlüğü, kardeşliği ve sevgiyi 
yaymakla yükümlüdürler. Bu değerleri öğrendiğimiz yerlerin 
başında, hiç şüphesiz camilerimiz gelmektedir. 

Aziz Müminler! 
Artık birer vatandaşı olduğumuz Avrupa ülkelerinde İslami 
kimliğimizin korunması, bilhassa çocuklarımızın ve 
gençlerimizin dinlerini ve öz değerlerini öğrenmeleri, aile ve 
çevredeki rol modellerle birlikte camilerimizde verilen 
derslerle mümkün olabilir. Günümüzde Avrupa başta olmak 
üzere Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalarda İslam’ı en 
güzel şekilde temsil eden Müslümanların varlığından söz 
edebiliyorsak, şüphesiz camilerimizin bu fonksiyonlarını ifa 
etmeleri sebebiyledir. Camilerimize fedakârca yapılan 
destekler sayesinde, bugün binlerce çocuğumuz ve gencimiz 
dinlerini en doğru kaynaktan öğrenme imkânına sahiptirler. 
Camilerimizde verilen din, dil ve ahlak dersleri, yetişkinlerle 
yapılan sohbet ve eğitim faaliyetleri, Avrupa’daki yaşam 
realitesinin farkında olmakla beraber kendi öz benliğini 
kaybetmeyen, İslami bir duruşu olan bireyler  inşa 
etmektedir.  

Aziz Müminler! 
Sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın İslam medeniyetine 
ihtiyacı vardır. Zira İslâm, kız çocuklarını diri diri toprağa 
gömecek kadar karanlık bir zihin yapısına sahip olan cahiliye 
toplumunu, çok kısa bir zaman zarfında insanlığa öncü ve 
örnek olan bir toplum haline getirmiştir. Bir zamanlar 
kervanları soyup insanların mallarını zorla ellerinden alan 
ğifar kabilesinin eşkıyalarını, Ebu zer gibi evliyalara 
çevirmiştir. Hutbemi, İslami duruşumuzu perçinleyen, 
ayaklarımızı hakikat üzere sabit tutan, sevgili 
Peygambermizin şu önemli sözleriyle bitirmek istiyorum; 
“Ey Mü’minler! gerçekten şeytan sizin bu 
topraklarınızda kendine kulluk edilmesinden ümidini 
ebediyen kesmiş bulunmaktadır. Fakat o, sizin önemsiz 
saydığınız iş ve davranışlarda kendisine uyulmasından 
memnun olacaktır. Dininizi ondan koruyun. Size 
(miras olarak) iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz 
müddetçe asla doğru yoldan sapmazsınız: Bunlar 
Allah’ın kitabı ve Rasulü’nün sünnetidir”3.  
 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Tirmizî, Menâkıb: 31; Müsned, 3:14, 17, 26. 


