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Bizleri islam'la yiicelten, Hz. Muhammed'e (sav) iimmet olmakla §ereflendiren Rabbimize 
hamd ve onun kutlu elrisine salat ve selam ediyorum. 

Zat-1 alilerinizi ve §ahs1mzda iilkenizdeki tiim Miisliiman karde§lerimizi en kalbi 
duygulanmla, hiirmet ve muhabbetlerimle selaml1yorum. 

Aziz Karde§im, 

Son ylllarda yeryiiziiniin biiyiik siyasi, iktisadi, ahlaki ve ictimai krizlerle kar§l kar§1ya 
oldugunu hep birlikte mii§ahede ediyoruz. Bir yanda alabildigine israf, bencillik ve rehavet 
ya§amrken diger yanda diinya niifusunun yandan (azlas1 arllk, yoksulluk, sefalet ve sosyal 
problemlerin k1skacmda bir hayata mahkiim edilmektedir. Sava§lar, teror orgiitleri ve 
salgm hastal1klar milyonlarca insam kan, gozya§l ve umutsuzluk girdabma 
siiriiklemektedir. Biitiin bunlarla beraber insanllk, topyekiin bir manevi bo§luk ve 
bunal1ma diirar olmakta, derin bir an lam ve ahlak krizi ya§amaktad~r. 

i§te boyle bir atmosferde, Covid-19 ad/1 bir viriisiin tiim diinyanm giindemini bir anda 
nasli degi§tirdigine ve devasa kiiresel bir meseleye donii§tiigiine ibretle §ahit olmaktay1z. 
Oyle goriiniiyor ki bu kriz, psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve teknoloji ba§ta olmak iizere pek 
rok alanda derin ve uzun siirecek etkiler b1rakacakt1r. Dahas1 ya§anan bu siirecin mevcut 
kiiresel yerle§ik sistemleri sarsarak yeni bir diinya diizeninin oniinii armas1 da ihtimal 
diihilindedir. Zira ekonomiden egitime, kamuclan ozel sektore kurumsal i§leyi§lerin, 
ah§1lagelmi§ davram§ ve ileti§im birimlerinin, ya§am tarzlarmm, ciddi anlamda degi§ime 
zorland1jjl bir donemin ba§mday1z. Dolay•s•yla bu kriz doneminin ardmdan insanlarm 
iiretim ve t1'iketim all§kanllklan, sosyokiiltiirel ili§kileri, inam; ve deger yargllan, beklenti 
ve umutlarmm biiyiik oranda farklda§acagl tahmin edilmektedir. Tam da bu noktada 

1 



ve deger yargllarmda ya§anan savrulmalar daha karma§lk hale gelecektir. Bu durum, 
topyekun insanhgm, islam 'm insan, hayat ve gelecek baglammda ortaya koydugu 
hakikatlere ve hayat veren ilkelerine ihtiyacm1 daha da peki§tirecektir. 

Bu noktada Dini idare Ba§kanlan, Dini Liderler ve Toplum Onderleri olarak bizlerin, 
ba§ta kendi halklar•m•z olmak uzere a.tem-i islam'a ve tum insanl1ga en dogru §ekilde 
rehberlik edebilmek ir;in isti§are, ortak akll ve i§birligi ile hareket etmemizin rok onemli 
oldugu apkt1r. 

Zira dunyanm kar§l kar§lya kald•g• butiin bu sorunlar, bizlere, dunyaya huzur getirecek 
yegiine deger olan islam'• insanlara anlatacak ve onlan islam'm evrensel degerleriyle 
bulu§turacak bir imkiin da sunmaktadrr. 

Dolay•s•yla kureselle§en diinyada sadece bOlgesinin degil, butun insanllgm meselelerini 
gundemine almaya mecbur olan iilimlerimizin ve dini kurumlanmlZln, butun bu sorunlan 
tiim yonleriyle du§unerek ya§amlan sorunlara r;ozumler uretmeleri ve ku§atlcl bir soylem 
geli§tirmeleri elzemdir. 

Aziz Karde§im, 

Oncelikle tiim insanl1gr tehdit eden Covid-19 salgmma kar§• gerekli tedbirlerin almmasr 
noktasmda halklmlza rehberlik yapllmas1 buyuk onem arz etmektedir. Zira halklmlz 
ir;indeki baz1 karde§lerimizin salgmm ciddiyetini kavramakta ger; kalma ihtimali 
bulunmaktad1r. Bu sebeple diger islam iilke ve topluluklarmda oldugu gibi biz de 
Turkiye'de hastal1k ortaya pktrktan sonra camilerimizde cemaatle namaza ve Cuma 
namazma salgm tehlikesi ger;inceye kadar ara vermek durumunda kald1k. Sadece iilkemiz 
genelinde bir camide gerekli sagllk tedbirleri alarak Cuma namazr kll1yoruz. Aynca 
televizyonlar, sosyal medya vas1talan ve minarelerimizden halklmlZl surekli 
bilgilendiriyoruz. Bu minvalde bir Cuma hutbemizi de sizinle payla§•yorum. Aym §ekilde 
butiin mensuplar•mrzla ya§ldanm•za, kronik hastalanm1za ve ihtiyar; sahiplerine yard1mcr 
oluyoruz. ~unkii oncelikle halklmlzm, Musliiman karde!jlerimizin ve tum insanl•gm bu 
salgmdan en k1sa zamanda kurtulmas1 ir;in azami gayret gostermek zorunday1z. 

Bu noktada oncelikle ir;inden ger;tigimiz sureci dogru analiz etmenin r;ok onemli oldugunu 
du§iinuyorum. Zira bir soruna r;ozum iiretmek ir;in sorunun sebep ve degi§kenlerinin 
dogru anla§llmasr ve iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Bu dogrultuda yetkin bilim 
adamlanm•zla ve geni§ isti§arelerle ir;inden ger;tigimiz surecin ayrmt1lanm tiim 
gerr;ekligiyle ortaya koymally1z. Maalesef son bir as1rd1r sorumsuzca bir yakla§lmla hava, 
su, toprak, r;evre kirletilmi§ ve adeta kuresel bir fesat ortaya pkmr§tlr. Hukuk ve adalet hir;e 
sayrlarak sava!j, somurii ve i§gallerle dunyanm yans1 zor ko§ullarda ya§amaya ve 
r;aresizlige terk edilmi§tir. Yard1mla§ma ve dayam§ma ihmal edilerek milyonlarca insan 
ar;lrk, yoksulluk ve sefalete mahkum edilmi§tir. ~imdi yeryuzu devasa krizler ve felaketlerle 
kar§l kar§ryad1r. Esasmda insanl1k, birey, toplum, ekonomi, teknoloji ve tabiatla ili§kisinde 
sorumluluk, hukuk ve guzel ahlak1 ihmal etmenin bedelini odemektedir. 

ikinci olarak, kriz sonras1 ve gelecek ir;in isabedi ongoriiler uzerine r;ah§mahy•z. Gelecek, 
yarma dair hayali, ongoriisu, plam ve r;all§masr olanlar tarafmdan in§a edilecektir. 
Dolayrs•yla kendi bolgelerimiz ve iilkelerimizin §artlarr, ihtiyar;lan, imkiinlarr, sorunlarr ve 
islam ummetinin gelecek tasawuru uzerine r;ok yonlii ve kapsamlr rah§malar, isti§areler, 
planlar yapmanm hayati onemi haiz oldugu apktlr. Bunun ir;in oncelikle, insani degerler 
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zemininde, onyarg1s1z ve samimiyetle, ~agm meseleleri ele almarak sorunlarm ger~ek 
sebepleri ve ~ozumleri muzakere edilmeli, makul ve uygulanabilir ~ozumler uretilmelidir. 

O~uncusu ise, kriz sonras1 sure~te ve dunyanm geleceginde etkin ve ozne olmaya 
haz~rlanmakt~r. Gelecege dair plan ve idealleri hayata ge~irecek kurumlar, entelektii.el 
kadrolar, fiziki donammlar ve mekanizmalar olu§turulmalldlr. MU.slii.manlar, ~aresizlik 

girdabl i~inde klVranan rum insanllgm umudu olacak soylem ve eylem planlanm derhal 
hayata ge~irmenin yollanm aramalldJr. Aksi takdirde bu salgm ge~tiginde de insanl1k 
derin manevi buhranlarda kiVranmaya devam edecektir. 

Dolay•s•yla bugun hepimize dii§en gorev, isliim'm hak ve adalet anlayl§lm, Hz. 
Peygamberin (sav) ~aglar ustu ornekligini ve ustun ahlaki vas1(lanm insanl1k ailesinin her 
bir ferdine guzel bir dille, hikmetli bir uslupla sunmak i~in var gucumuzle ~all§maktlr. 

Degerli Karde§im, 

Ya§ad•g•m•z sorunlar ve insanl1gm buyuk krizleri, bizleri umitsizlige sevk etmemelidir. 
Muslii.manlar, 1400 yll1 a§km ilim ve medeniyet birikimiyle, gen~ ve dinamik nufusuyla, yer 
alt1 ve yer ustii. zenginlik kaynaklar~yla dunyanm en buyuk imkcinlarma sahiptir. 

Bunun i~in yeryuzunu islam'm bar~§, huzur, merhamet ve adalet mesaj1yla tam§tlrma 
mukellefiyeti ta§lyan Muslii.manlarm, oncelikle kendi aralarmda ~ok saglam bir karde§lik 
bag• ve gu~IU ili§kiler ag1 kurarak ortak bilince eri§meleri, gelecegi ku§atan projeler 
uretmeleri gerekmektedir. 

Zira islam toplumlar~ olarak bizler, kendi aram1zda beraberlik ve dayam§may• 
gu~lendirdigimizde, imkcinlanmlZI birle§tirerek ortak ~all§malanmlzl geli§tirdigimizde 
cografyam1zdaki ve dunyadaki bir~ok sorun kolayca fOZUlebilecektir. 

Bu duygu ve dii.§U.ncelerle, oncelikle tum insanl•g• etkileyen Covid-19 salgmm bir an once 
sona ermesini temenni ediyor ve yakla§an Mubarek Ramazan aym1z1 §imdiden tebrik 
ediyorum. 

Sozlerime son verirken insanl1gm kurtulu§u ve Muslii.manlara hizmet yolunda yapt1gm1z 
butii.n ~aii§malanmzda sizlere muvaffakiyetler nasip etmesini Yuce Rabbimizden niyaz 
ediyor ve sizleri tekrar en kalbi duygulanmla selaml1yorum. 
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