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MÜSLÜMAN GENÇLER KENDİ ETKİ ALANLARINDA NELERE 
ODAKLANMALI, NELER YAPMALI?

20 MART 2019 - İSTANBUL

İLHAM VEREN BULUŞMALAR – 3

GENÇ’in 13 senelik yolculuğunda binlerce genç arkadaşımızla ilişki 
ve iletişim içinde olduk, hayırlarda yarışma adına esaslı dayanışmalarda 
bulunduk, yurt dışı seferleri, projeler, konferanslar, eğitimler, kamplar, 
şölenler, paneller gibi çeşitli vesilelerle bir araya geldik. 

“İlham Veren Buluşmalar” başlığıyla Genç Gönüllüler ile buluşmayı, 
gençlikle ilgili önemli ve gerekli gördüğümüz hususlarda beyin fırtınaları 
yapmayı diliyoruz. Farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim gören Genç Gönüllüler’le her oturumda gençlikle ilgili 
meseleleri etkili bir şekilde masaya yatırıyoruz. Zenginlik ve renkliliğimizi 
korumak adına, her buluşmada katılımcı isimleri değiştiriyor ve farklı bir 
gündemi ele alıyoruz.

20 Mart’ta İlham Veren Buluşmalar’ın üçüncüsünü gerçekleştirdik. 
Gündemimizde Yeni Zelanda’daki lanetli terör eylemi vardı. “Dünyanın 
tüm teröristlerine ve zalimlerine karşı, Müslüman gençler kendi etki 
alanlarında nelere odaklanmalı, neler yapmalı? İnsanlığa ilham olacak 
faziletler medeniyetini nasıl inşa edilebiliriz?” soruları üzerine katılımcı 
arkadaşlarımızın fikirlerini sorduk, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. 

Derlediğimiz notlardan bir kısmını hayırlara vesile olması niyazıyla 
kamuoyuyla paylaşmak isteriz. 

Süleyman Ragıp Yazıcılar
Uluslararası Genç Derneği Başkanı
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UMUT BEKLEYENE RADİKALİZM SUNULUYOR

Hızla değişen dünya şartlarına ayak uydurmakta sorun yaşıyoruz. Stresle başa 

çıkma hususunda da pek başarılı değiliz. Bağımlılıkların artması ve monoton 

hayatlarımızda depresyonla mücadele etmek durumunda kalmamız bunun önemli 

bir göstergesidir. Böyle bir vasatta bize umut olarak sunulan şeylere meyledebili-

yoruz. İşte asıl tehlike de süzgeçten geçirmeden meylettiklerimiz içinde yatıyor. 

Bunların ise kahir ekseriyeti insanlara büyülü bir dünya sunan radikal gruplar 

oluyor. Elbette insanlarla iletişim kuramayan, evinden çıkmayan bir genç bizim 

için ideal genç değildir ama radikalleşmiş, itidalden sapmış, iradesi ve temyiz 

kudreti olmayan ve kendi canını test etmediği şeyler uğruna feda edebilecek 

genç çok daha tehlikelidir. 

İnsanların buhrandan kurtulmak adına sarıldığı şeyler kısa vadede onları 

rahatlatıp mutluluk verse de sürecin ilerisinde insanın mahvına sebep olur. 

Bu meseleyi izah etmek için şöyle bir misal verebilirim: 2 gün sonra gireceğim 

ve benim için önemli olan sınav öncesinde stresli olmam son derece normal. Ama 

bu sınav için çalışmam gerek ve hiç çalışmak istemiyorum. Bu ise beni daha çok 

strese sokuyor. İşte bu görevimi yerine getirmemek ve stresten bir nebze olsun 

kurtulmak için uyuyorum. Bu yöntem uyuduğum sürece beni stresten kurtarıyor 

ve bana haz veriyor. Uyandığımda ise sınava çalışmak için çok daha az vaktim 

kalacak ve stresim katlanarak artacak. 
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İşte modern dünyada insanlar bu geçici çözümlere yönelmekten ziyade ha-

yatlarını adayabilecekleri radikal bir düşünceye yanaşabiliyorlar. Zira hem kısa 

vadede hem de uzun vadede uğruna çalışabileceği ve hatta ölebileceği suni bir 

emel yaratmış oluyor kendine. İdeoloji gütmeden şahsi meselesi uğruna birini 

döven bir insan herkesçe suçlu sayılacak ve kendisi de bunu anlamlandıramaya-

cakken bir ideolojiyi arkasına alarak işlediği suçlar ona haz verecek ve kendini 

değerli hissedecektir. Terörün amacı da tam olarak budur. Terörün meselesi insan 

öldürmekten çok insanları bundan haz alacak ve daha da radikalleştirecek bir 

merhaleye getirmektir. 

Ayrıca radikallerin kolayca manipüle edilebilecek olması sebebiyle dünyada 

ırkçılık, göçmen düşmanlığı gibi fikirler körükleniyor. Peki buna karşı ne yap-

malıyız? Terörün hedeflerinden biri gençleri etkilemektir. Çünkü gençliğin ener-

jisini arkasına alamayan bir düşünce dünyada kendine yer edinemez. Bizler ise 

Peygamber Efendimiz’in fazilet örneklikleri, güzel ahlakını nazara alarak itidal 

çizgisinden ayrılmamalı; hatta sivil toplum faaliyetleri ile akranlarımızın da bu 

çizgiden ayrılmamalarını sağlamalıyız. İtidal çizgisinde olmamız radikalizmin 

pençesine düşmekten bizleri koruyacaktır. Bu sebeple itidal çizgisini koruyan 

bütün derneklerin, vakıfların, STK’ların çalışmaları çok kıymetlidir. 
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BU SALDIRI İNSAN FITRATINA YAPILMIŞTIR!

Saldırıda kullanılan silahlar, kamera açıları ve failin soğukkanlılığı ile tam 

manasıyla sanki bir bilgisayar oyunu içindeydik. Yeni Zelanda teröristi, hissizce 

ve bilinçsizce oynadığımız bilgisayar oyunlarını gerçek hayata tatbik etti ve bunu 

tüm dünyaya izletti. Hadiseyi ve yapılış tarzını duyduğumuz ilk an, bu saldırının 

failinin muhtemelen bir akranımız olduğunu düşündük. Çünkü cani bile olsa 

40 yaşında bir insanın bu sahneyi kafasında canlandırması pek de mümkün 

olamaz. Zira bu bizim kuşağın aşina olduğu bir sahne. Duyguları iğdiş edilmiş, 

bilgisayar başında binlerce kez insan öldürmüş yahut öldürülmesine şahitlik 

etmiş bir kuşağız biz. 

Buradan hareketle yapacağımız ilk çıkarım, teknolojinin insan fıtratı üzerinde 

oluşturduğu tahribat olmalıdır. Bizler bu hadisede insanlığın kriz anlarından 

biri ile yüzleştik. Bu kriz insan fıtratının krizidir. Her ne kadar olayı mağdur 

olmamızdan mütevellit Müslüman yanımızla değerlendiriyor ve bunun Hristiyan 

bir ülkede Müslümanlara karşı yapılan bir saldırı şeklinde niteliyor olsak da bu 

saldırı tam manasıyla insan fıtratına yapılan bir saldırıdır. İslam’a karşı peyderpey 

gerçekleştirilen yabancılaştırma, hakir görme, onu tahrif eder biçimde tanımlayıp 

fikrî fonksiyonlarını yok etme planının altından, Hristiyanlıktan ziyade şeytanın 

başını çektiği fıtri olmayan insan tipini oluşturma emeli var. Dünyadaki hak ve 

batıl savaşı da aslında İslam’ın temsil ettiği insan fıtratı ile, başkalaşım geçirmiş, 

negatif duygularını kontrol edemeyen ve fıtrattan uzaklaşmış -yani şeytanlaşmış- 

insan arasındaki savaştır. İnsan fıtratı sürekli olarak bu başkalaşım araçlarına 

maruz kalıyor. Bu tip hadiseler ise bu krizin patlama anlarıdır.
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KATLİAM GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMAYIN!

Videonun sosyal medya platformlarında çokça paylaşılması ve izlenilmesi insan 

öldürmenin bizler için ne kadar sıradanlaştığını gösteriyor. Orada şehit olanlar 

ile kan bağımız olsaydı bu görüntülerin yayınlanmasını, izlenmesini ister miydik? 

Ayrıca bu acının bizlerin gözüne sokulurcasına yayılması aslında bu görüntüleri 

canlı yayınlayan caninin amaçlarına hizmet etmiyor mu? O görüntüleri izleyerek 

“aldığın hazzı gördük, seni izledik ve bizi mahvettin” diyoruz. Bizler onun vahşice 

planladığı bu saldırının görüntülerini kendi sayfalarımızda paylaşarak, o sahne-

leri apaçık konuşarak aslında saldırıyı devam ettirmiyor muyuz? Onun bizlerin 

izzetini ayaklar altına alan bu hareketine yardım ve yataklık etmiyor muyuz? 

Kaldı ki o teröristin böyle bir yol izlemesinin asıl sebebi tam olarak da buydu. 

Bu görüntüleri paylaşanlar ise “görün Müslümanlara neler yaptıklarını, bunu 

görün de öyle yaşayın” diye paylaşıyorlar, güya o hastalıklı zihniyetle hesaplaşa-

cağımızı düşünerek. Fakat her şey aynı seyrinde devam ediyor. Ne biz değişiyoruz 

ne de Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılar son buluyor. Olan, bunları izleyip, 

paylaşıp haysiyeti, izzeti iğdiş edilen bizlere oluyor.
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MÜSLÜMANLAR SAHİPSİZ Mİ?

Özellikle İslam ülkeleri ve Türki cumhuriyetler Yeni Zelanda’daki terör saldı-

rısına üst düzey tepki göstermedi. Bu tür olaylara karşı gerekli ve yerinde tepki-

lerin verilmemesi insanlarda, mağdurların sahipsiz ve değersiz oldukları hissini 

uyandırıyor. Kaldı ki birçok meseleye karşı duyarlılığımızı yitirdik bile. Dünya 

üzerinde Hristiyanların canlarının ve mallarının Müslümanlarınkinden daha 

kıymetli görünmesinin bir sebebi de budur. Çünkü Müslümanların bu suskunluğu 

onların sahipsiz ve değersiz olduğunu tüm dünyaya haykırıyor. Şairin de dediği 

gibi sahipsiz olan memleketin, milletlerin batması haktır eğer biz sahip olursak 

bu vatan bu millet batmayacak, kurda kuşa yem olmayacaktır. 
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YIKANLARDAN DAHA ÇOK YAPMAYA ÇALIŞMALIYIZ!

Sosyal ve geleneksel medyada İslam’ın şiddet ve cehalet dini olarak işlenmesi 

ve radikal tiplerin dinimizin temsilcisi olarak sunulması, İslam’ı tanımayan in-

sanların İslam’a karşı direnç göstermesine neden oluyor. İslam’ı mücadele edi-

lecek ve yenilgiye uğratılması gereken hastalıklı bir düşünce olarak tanımlayan 

bu yanlış algının ise yükselişte olduğunu görüyoruz. Nitekim Yeni Zelanda’da 

yaşanan bu hadise de bunu destekler niteliktedir. 

Peki bunun sorumlusu kim? İslam’ı yeryüzünden silmek için türlü yollara 

başvuran, bu emelleri için hususen çalışanlar mı, yoksa bunlara karşı sessiz kalıp 

onların yıkmak için uğraştığı kadar yapmak için uğraşmayan ve insanların İslam’ı 

bilmiyor oluşunu tehdit olarak gören bizler mi? Bizim ilk vazifemiz İslam’ın İs-

lam düşmanları tarafından insanlara nasıl anlatıldığını takip etmek ve İslam’ın 

öğretilerini hakkıyla insanlara anlatmak olmalıdır.
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BİZ ASİLİZ, “HRİSTİYAN TERÖRÜ” DEMEYİZ

Yeni Zelanda yönetimi, olayı sümen altı edip dünyaya unutturmaya çalışmaktan 

ziyade Müslüman halkını kucaklayıcı ve onları onore edici bir yaklaşım sergiledi. 

Hal böyleyken vicdanlı ve sağduyulu bu tutuma karşı olayı toptancı bir tavırla 

“Haçlı terörü” olarak nitelememiz yakışık almıyor. Kaldı ki saldırıyı gerçekleştiren 

teröristin bunu Hristiyanlık kılıfı altında yaptığı bile şüpheliyken dünyanın her 

yanında inananı bulunan bir dini, terör ile ilişkilendirmek bize yakışmaz. İslam ile 

terörün ve şiddetin yan yana getirilmesine tahammül edemeyen bizlerin, başka 

bir dini intikam alırcasına yaftalaması Müslüman ahlakına uygun düşmez. Burada 

yapmamız gereken şey tüm bu terör saldırılarının insanlığa ve insanlığın temel 

değerlerine yönelik olduğunun bilincinde olmaktır. Belki böylece daha sağlıklı 

iletişim kurup bu hastalıklı zihniyete karşı daha kuvvetli mücadele edebiliriz.
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İSLAM’IN TÜM DÜNYAYA MESAJI: “MERHABA KARDEŞİM”

Çok acı bir hadise idi. Yüreğimiz yandı. Fakat biz Kur’an’a iman eden insanla-

rız. Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu sebeple Bakara Suresi’ndeki “Olur ki, bir 

şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için 

kötü iken, siz onu seversiniz.” ayetine de iman ederiz. Camide 50 kişiyi acıma-

sızca katleden kişinin profili ile şehit olan kimselerin profillerini karşılaştırma 

ihtiyacı hisseden insanlar için, söz konusu terör eylemi yeni bir inkişafa vesile 

olabilir. Terörist camiye girerken bir Müslüman’ın teröriste hitaben “Merhaba 

kardeşim” demesi bile buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Arafta kalan binlerce 

insanın bu ifadeyi ve muameledeki güzelliği kaçırmayacakları; İslam’ın güzel-

likleriyle tanışacakları kanaatindeyiz.
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SİVİL SAVUNMA ÖNEMLİDİR!

Müslümanların olağanüstü durumlar karşısında tepkilerinin daha sistemli 

olması gerekir. Diğer yandan, bizler kendimizi ahlaken ve zihnen yetiştirmeye 

çalıştığımız kadar fiziken de yetiştirmeye çalışmalıyız. Çünkü Müslüman tam 

donanımlı ve her açıdan güçlü olmalıdır. Sivil savunmasına önem vermelidir. 

Bunun yanında bizlere de mesaj yollamayı ihmal etmeyen terörist tarihten nasıl 

ilham alıyor ve kendine bunu motivasyon kaynağı olarak kullanıyorsa bizler de 

tarihimizi iyi bilmeli; geçmişimizden ders alıp geleceğe yürümeliyiz. 
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GERÇEKTEN DUAMIZDALAR MI?

Bu hadise karşısında nasıl davranmalıyız? Yürüyüşler düzenleyip acımızı, öfke-

mizi dünyaya mı duyurmalıyız? Yoksa farklı bir yol mu tutturmalıyız? Bu konuda 

“Bi’r-i Maûne” hadisesinden ibret alabileceğimiz kanaatindeyim. Asr-ı Saadet’te, 

yetmiş kişilik bir muallim heyeti katledilmiş, tuzağa düşürülmüştü. Peygamber 

Efendimiz bu hadise karşısında çok öfkelendi ve derin bir üzüntü duydu. Fakat 

bu zulmü yayarak onun tesirini artırmadı. O bir Rahmet Peygamberiydi, lakin 

gerçekleşen o zalim ihanet karşısında, “Ey Allah’ım! Allah’a ve Resul’üne isyan 

etmiş olan Ri’l, Zekvân ve Usayye (kabilelerine) lânet et!” diye bir ay boyunca sabah 

namazından sonra niyazda bulundu, beddua etti. Peygamberimizin bu davranışı 

katledilen kardeşlerinin acısını yüreğinde duymasındandı. Bizlerin de ilk vazifesi 

bu kardeşlerimiz için bolca dua edip, onların acılarını yüreğimizde hissetmektir. 

Eğer namazlarımızın sonrasında şehit olan kardeşlerimiz için duaya sarılamıyor 

ve zulme uğrayan kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissedemiyorsak ne yazık 

ki daha çok yolumuz var.
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FİİLİ DUAYI SÖZLÜ DUADAN AYIRMAYALIM

Allah’ın ne bizim ibadetimize ne de bizim duamıza ihtiyacı var. Onun “Ol” 

demesi ile her dilediği zaten olur. Fakat bizler Allah’a kulluğumuz, dünyada yap-

tıklarımız ve zulme karşı verdiğimiz tepkilerle bir sınavın içinde olduğumuzu 

unutuyor, zalimlere karşı sadece kavli dua ederek her meselemizi Allah’a havale 

edebiliyoruz. 

Allah’ın belki de bizden istediği şey, inisiyatif alıp, dertlenip, harekete geç-

memizdir. Çoğu zaman bunu göz ardı ediyoruz. Çünkü kavli duayı daha çok 

seviyoruz. Zira sıcacık evimizde, dört duvar arasında Allah’a gece gündüz ya-

karmakla yetinmek; ümmet için çalışmaktan, faydalı işler üretmekten, Allah’a 

ve İslam’a düşmanlık edenlerle her alanda çarpışmaktan kolay geliyor bizlere. 

İslam dünyasının bunca problemini somut sorumluluk almadan sadece dua ile 

çözeceğimizi düşünüyor, kolaycılığa kaçıyor, üzerimizdeki sorumluluğu Allah’a 

havale ediyoruz. Bu davranışımızla Allah’ı da istismar ettiğimizin farkında değiliz. 

Sen kapıyı kilitlemeden “Allah’ım beni koru” diyorsan bu duanda samimi değilsin 

ve Allah’ı haşa bekçi yerine koyuyorsun demektir. Ki bu en büyük terbiyesizlik-

lerdendir. Bir zahmet rahatını bozup kalkıp kapını kilitleyeceksin. Allah’ın “El 

Batın” ismini merkeze koyarken “Ez Zahir” ismini görmezden gelmeyeceksin. 

Tabii bu ifadelerden dua etmeye karşı olduğumuz anlaşılmasın. Sadece fiili dua 

ve kavli dua dengesini gözetmemiz gerekiyor. 
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SEYAHAT ETMEK İNSANLARI OLGUNLAŞTIRIR

Koltuklarımızda oturup televizyon seyrederken veya sosyal medyada gezi-

nirken dünyanın başka bir yerinde gerçekleşen acı verici olayı mağdurlarının 

düşüncelerine ya da etnik yapılarına bakarak olumlayabiliyor, “onlara müstahak-

tır” diyebiliyoruz. İçimizdeki bu karanlık noktayı terk etmeliyiz. Bu kara nokta, 

birbirimizi tanımamaktan, ön yargılara kapılıp sevmemekten kaynaklanıyor. 

Seyahat etmek, yüreğimizi yumuşatmak için iyi bir alternatiftir. Seyahat ettiği-

mizde, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlere ayrıca hassasiyet gösteriyor; tanıştığımız 

kişilerle ve onların soydaşları ile ünsiyet kuruyoruz. Daha evvel Yeni Zelanda’ya 

gitmiş olsak, orada bulunan camide namaz kılmış bulunsak yahut yanından 

geçsek bu olaya vereceğimiz tepki ve olayın üzerimizdeki tesiri çok daha fazla 

olacaktı. Belki de bu olayın tekrarlanmaması için bir şeyler yapmak zorunluluğu 

hissedecektik. Bu sebeple ümmet bilincimizi artıracak, gittiğimiz yerin bizim 

olduğunu görmemizi sağlayacak ve dünyada bizden başka yaşayan insanların 

olduğunu anlamamıza yardımcı olacak seyahatlere ihtiyacımız var. Çünkü biz 

her şeyden önce insanız.
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DÜNYA MÜSLÜMANLARI NE KONUŞUYOR?

Bizim dünyayı ve bilhassa İslam dünyasını iyi tanımamız gerekiyor. Farklı 

coğrafyalarda yaşayan Müslümanların dertlerine, düşüncelerine, sorunlarına ne 

yazık ki vâkıf değiliz. Hâl böyle olunca Yeni Zelanda’da yaşanan korkunç terör 

saldırısından sonra dahi ortak paydada, ortak eylemde buluşmamız daha da 

zorlaşıyor. Bu sebeple dünyanın her ülkesinden, farklı Müslüman toplulukların 

kanaat önderlerini, ilim adamlarını, sivil toplum kuruluşlarını, önde gelen gaze-

tecileri, siyasileri vs. yakından takip etmemiz gerekir. Biz ümmet olarak büyük 

bir aileyiz lakin ailemizi yeterince tanımadığımız için çok acı çekiyoruz ve bu 

ailenin hakiki gücünden yeterince istifade edemiyoruz. 
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VİCDANLI LİDERLERE VE CESUR MEDYAYA İHTİYACIMIZ VAR

Bu olayın müsebbibini çok uzaklarda aramamalıyız. Aslında hepimizin hemen 

hemen her gün ekranlarda gördüğü bazı liderler bugün konuştuğumuz yangını 

körüklüyor; bu tip patlamalara çanak tutuyor. 

Radikalizmi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri başkanından, zulme 

sessiz kalan Arap liderlere kadar birçok kişi bu işin içinde. Özellikle Müslüman 

ülkelerin liderleri ve kanaat önderleri bırakalım şiddetli bir tepkiyi yarım ağızla 

bile bu saldırıyı gündemlerine almadılar. En iyileri duygusuz ve mekanik bir dille 

kuru taziyede bulundular. Çünkü biliyorlar ki mültecilerden ve özelde Müslü-

manlardan nefret eden ve onları katleden bu adama karşı sarf edecekleri söz 

aslında hürmette kusur etmedikleri batı ülkelerinin liderlerine de dokunacak. 

Arap medyasının aktörlerinin çoğu da yine liderlerini takip etti. Bizim Müslü-

manlar olarak, ümmet çapında, öncelikle vicdanlı liderlere ve cesur medyaya 

ihtiyacımız var.

Dünya üzerinde zulme uğrayan insanlara karşı hissizleşmeye başladık. Ne 

yaşarsak yaşayalım içimize, kalbimize, vicdanımıza dönmeliyiz. Kendimizi manen 

doldurdukça bizden taşanlar yaralara şifa olacaktır.

Terör faillerinin geçmişlerine ve aile hayatlarına bakmakta da fayda var. 

Özellikle aile içinde sağlıklı iletişim kuramayan kimselerin sığındıkları limanlar 

aşırılıklara gebe olabiliyor. Bu ortamlar kişiye kısa vadede duygusal tatmin sağ-

lasa da uzun vadede hem dünyasını hem de ahiretini zora düşürecek hareketler 

yapmalarına sebebiyet verebiliyor. Ayrıca bu saldırılar aile içi şiddetin de yıllar 

sonra gerçekleşen dışa vurumu da olabilir. 
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ZALİMLER VE MAZLUMLAR VAR, SAFINI BELLİ ET!

Yeni Zelanda yöneticileri ve halkı, göstermiş oldukları inceliklerle birçok 

insanın gönlünde büyük takdir toplamışlardır. Dünyadaki vicdanlı bir bakışın 

yansıması olarak anlayabiliriz yaptıklarını. Temiz, berrak, tarafsız değerlendir-

me içinde olan sayısız insan var ve o insanlar yapılan terör eyleminin ne denli 

korkunç olduğunu dile getiriyorlar, kendilerince yaraları sarma derdindeler. Yeni 

Zelanda halkının ve idarecilerinin saldırı sonrası tutumları hem ezber bozmuş 

hem de insanlık için de güzel bir örneklik teşkil etmiştir. Zalimler ve mazlumlar 

şeklinde büyük bir ayrım var dünyada, zalimlere meyletmeyen ve mazlumların 

safında olan insanlar, başta Müslümanlar olarak herkes için sevinç kaynağıdır. 

Dünya çapında, Müslümanların aleyhinde yapılan yayınlara, haberlere takıl-

madan, zalimlerden nefret eden, mazlumların yanında olan herkesle bir araya 

gelebilmeli, insanlığın dirilişi için güç birliği yapmalıyız. 
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BU VAHŞETİ RAHMETE DÖNDÜRECEĞİZ!

Birçok ülkede medya organları iki yüzlülüğünü göstermiştir bu hadisede. “Bu 

masum çocuk nasıl böyle oldu?” şeklinde haberler en hafif tabirle mide bulandı-

rıcıdır ve meseleyi gerçek bağlamından koparma sinsiliğinin bir uzantısıdır. Bu 

gibi terör eylemleri konusunda insan sinirleniyor, üzülüyor, fıtri birçok tepkide 

bulunmak istiyor, bu doğru. Fakat biz, ne yapabiliriz sorusunun cevabı üzerine 

düşünmeliyiz. Herkes kendi etki alanı içerisinde eylemde bulunmak zorundadır. 

Bu eylemlerimiz de akıllıca, zekice, firasetle olmalı, ilimle, basiretle süslenmeli. 

Bizi -yani Müslümanları- tahrik etmek istedikleri açık ve nettir, onların istediği 

cevapları vermeyeceğiz, çünkü biz dünyaya, bu terör saldırısının ardındaki şey-

tani zihniyeti çeşitli vesilelerle anlatmalıyız ve İslam’ın nasıl bir diriliş vesilesi 

olduğunu göstermeliyiz. Çünkü bu büyük vahşetin rahmete dönüşmesi yolunda, 

dünyanın İslam’la tanışması ve gerçek huzuru bulması uğrunda, özellikle biz 

gençlere büyük vazifeler düşüyor.
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