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İman Bağıyla Gönülleri Birbirine Kenetlenmiş Aziz 

Kardeşlerim! 

 

Bugün İslam dünyasının içinden geçtiği ağır ve 

vahim süreç hepimizi derin bir üzüntüye boğarken, 

Müslüman toplumlardaki iç çekişmeler giderek 

şiddet ve çatışmaya dönüşmekte, sayısız insan göçe 

zorlanarak mülteci olmaktadır. Maalesef, düne 

kadar her biri selam ve eman yurdu olan İslam 

şehirleri bugün kaosla, çatışmayla ve ölümle anılır 

olmuştur. İslam ülkelerinde yaşananlar milyonları 

yurtlarından etmekte ve bunun sonucu olarak 

masum nice insanlar mülteci sıfatıyla acı dolu bir 

hayatı göğüslemeye mecbur bırakılmaktadır.  

 

Kıymetli Kardeşlerim!  
Son yıllarda Suriye başta olmak üzere şiddet, 

çatışma ve yoksulluğun yaşandığı ülkelerden 

milyonlarca mülteci, dünyanın çeşitli ülkelerine 

sığınmaya çalışmaktadır. Yüzyıllar boyunca aynı 

tarihi, kültürü, coğrafyayı ve değerleri 

paylaştığımız, aynı medeniyet havzasında birlikte 

var olmuş kardeş topluluklar olarak silinmez 

hatıralar biriktirdiğimiz bu kardeşlerimizin yardım 

çığlığı Anadolu’yu ve Balkanları aşarak 

Almanya’ya kadar ulaşmış bulunmaktadır.  

 

Şimdi, Cenab-ı Hakk’ın “Müminler, ancak 

kardeştirler”1 ayetiyle bizlere kardeş yaptığı bu 

muhacirleri bağrımıza basma zamanıdır. En az 

maddi yardımlar kadar manevi desteğe de ihtiyacı 

olan bu kardeşlerimiz için sadece yiyecek ve 

giyecek temin etmekle kalmayıp yüreğimizi 

açmanın, sevgimizi paylaşmanın, onlara güveni ve 

merhameti tattırmanın vaktidir. Onlar başlarına 

gelen sıkıntılardan dolayı zorunlu olarak buralara 

sığındılar. Belki canlarını kurtardılar, bedenleri için 

birer sığınak buldular ama ruhlarının aldığı yarayı 

tedavi edebilmeleri ancak bizim yardımlarımızla 

mümkün olacaktır. Kardeşlik ahlakımızı ve 

hukukumuzu bir daha hatırlayalım.  

                                                           

1 Hucurat 49/10 

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” 

buyuran, Peygamberimiz’i (s.a.s.) dinleyelim. 

Unutmayalım ki, bizim Müslümanlığımız ve 

dindarlığımız da bu elim hadiselerle imtihan 

edilmektedir. 

 

Kıymetli Kardeşlerim!  

Bütün bunların yanında, asırlardır milletimizin en 

önemli harcı olan kardeşliğimiz son günlerde tekrar 

bir kez daha hedef alınmıştır. Birçok mihrakın 

güdümünde olan gözü dönmüş terör, ülkemizin 

huzurlu havasını ortadan kaldırmak üzere yeniden 

harekete geçmiştir. Neredeyse her gün bir şehit 

haberi, milletimizin ve anaların yüreğini 

dağlamaktadır.  

 

Geliniz, İslam beldelerinin ateş çemberine 

dönüştürüldüğü şu günlerde her türlü saldırı, oyun, 

tuzak ve plan karşısında birbirimize Ensar ve 

Muhacir olalım. Provokasyona gelmeyelim. Birlik 

ve beraberliğimize zarar verecek davranışlardan 

uzak duralım. Sabrımızı ve metanetimizi koruyalım. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle hutbeme son verirken, 

vatan, bayrak, millet ve mukaddes değerler için 

hayatının baharında toprağa düşen kahraman 

şehitlerimize Yüce Allahtan rahmet, gazilerimize 

acil şifalar, ailelerine ve milletimize de sabr-ı cemil 

diliyorum. Unutmayalım ki; onlar, sadece anne ve 

babalarının, ailelerinin değil, aziz milletimizin şehit 

ve gazileridir.   

 

Cumanız mübarek olsun. 
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