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Kıymetli Cemaatimiz!
Farklıْ kimliklereْ sahipْ insanْ gruplarıylaْ

﷽

birlikteْ yaşamaktayız.ْ Farklılıklarıْ zenginlikْ kabulْ

ْن ذَ َكرْ َوا ُ ْن ٰثىْ َو َج َع ْلنَا ُك ْم
ْْ اس اِ َّنا َخلَ ْقنَا ُك ْْم ِم
ُْ َيَٓا ا َ ُّي َها ال َّن
ُ
ّللا ا َ ْت ٰقي ُك ْْم
ِْٰ َِن ا َ ْك َر َم ُك ْْم ِع ْن ْد
َّْ ارفُواْ ا
َْ شعُوباْ َوقَـ َبَٓا ِئ
َ َل ِلتَع

edipْ insanْ olmaْ temelindeْ bütünleşmeْ yolunuْ

ْع ٖليمْ خ َٖبير
َّْ ا
َ ّللا
َْٰ ِن
قال رسول ه
سلهم
َ ُصلّى هللا
َ علَ ْي ِه و
َ َّللا
.ف
ٌ َْال ُمؤْ ِم ُن َمأْل
ُ َف َو ََل يُؤْ ل
ُ َ َو ََل َخي َْر فِي َم ْن ََل َيأْل،ف

aramalıyız.
Bizlerْ Müslüman’ız, yaratılanaْ Yaratandanْ
dolayıْdeğerْverirْveْsaygıْduyarız.ْKimsenin dinine,
diline,

rengine bakmadan

gönülْ kırmaz,

kin

gütmeyiz. Kulْveْkamuْhakkınıْihlal etmemeye özen
gösteririz. YunusْEmre’ninْşuْmısralarınıْhayatْtarzıْ
haline getiririz:
Birْkezْgönülْyıktınْiseْ

Aziz Müminler!

Buْkıldığınْnamazْdeğil

Okuduğumْ ayetteْ Yüceْ Rabbimizْ şöyleْ

Yetmişْikiْmilletْdahi

buyuruyor. “Ey İnsanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir

Elinْyüzünْyumazْdeğil

erkekten ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi

O halde geliniz!ْ Mahalledeْ iyiْ komşu,

tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.

işyerindeْ helalْ kazanç için çalışan, ticarette ahlaklıْ

Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı

tüccar, okuldaْ saygılıْ öğrenciْ olalım.ْ Doğayaْ karşıْ

gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah

bilinçli,ْhayvanlaraْkarşıْmerhametliْolalım.ْ
Geliniz, elimizden ve dilimizden kimsenin

bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”1

zararْ görmediğiْ birْ insanْ olarakْ dünyamızıْ veْ
ahiretimizi cennet edelim.

Muhterem Müslümanlar!
İnsanlarْ farklıْ dil,ْ din,ْ cins,ْ ırk,ْ sosyalْ veْ

HutbemiْPeygamberimizْ(s.a.s)’inْbirْhadisiyleْ

kültürelْgruplarْhalindeْyaşarlar.ْİçindeْyaşadığımızْ

sonlandırıyorum.ْ “Mümin,

buْcoğrafya daْböyledir.ْVatanımızdanْgelmişْveْbu

insandır. Uzlaşıp kaynaşmayan ve kendisiyle

toprakları hayatımızı sürdürdüğümüzْ bir yer haline

uzlaşılamayan insanda hayır yoktur.”2

getirmişiz.ْ Çocuklarımızْ veْ torunlarımızْ burada
doğmuş,ْ evْ almış,ْ işyeriْ açmışْ veْ nihayetindeْ

______________________________________

toplumunْ birْ parçasıْ olmuşuz.ْ Burada huzurlu
olmanınْyoluْise,ْkimْolduğumuzuْunutmadan,ْbirlikْ
veْ

beraberliğimiziْ

devamْ

ettirerekْ

içindeْ

1. Hucurât, 49/13.
2. Müsned, II, 40.

bulunduğumuzْ toplumlaْ hoşgörüْ çerçevesindeْ
yaşamaktır.
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kaynaşan

