
Çok Kıymetli Baylar ve Bayanlar, özel katılımcıların isimleri, 

Sri Lanka’da kiliselere gerçekleştirilmiş olan saldırılar biz cami ismi/cemiyet ismi üyelerini 
derinden yaraladı. 21 Nisan sabahı, kiliselerinde ibadet etmekte olan masum insanları 
hedef alan bu menfur terör saldırılarını öğrendiğimizde, bu tarihin kara bir gün olarak 
hafızalarımıza kazınacağını anladık. Bu acı olayı asla unutmayacağız.

Biz bu saldırıyı bütün insanlığa yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Kur’an’ın 5. su-
resinin 32. ayetinde şöyle ifade edilir: “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Kim bir 
kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün 
insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”

Bu manada, bu saldırıların hedefi olan masum insanların her birinin acısını yüreğimiz-
de hissediyoruz. Bu menfur saldırının ana hedefi olan bütün Hristiyanların acısını pay-
laşıyoruz. Onların acısı bizim de acımızdır. 

Çok Kıymetli Hazirun, terörün neyi hedeflediği hepimizin malumudur: Teröristler top-
lumumuzu bölmek, bizi birbirimizden ayrıştırmak, bizi birbirimize karşı kışkırtmak is-
temektedirler. Bizim birbirimize karşı düşman olmamızı, böylelikle de kötü emellerine 
hizmet etmemiz arzu etmektedirler. 

Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu eylemlerin hedefine ulaşmasına asla izin verme-
yeceğiz. Tam aksine, şimdiye kadar gösterdiğimizden çok daha fazla dayanışma gös-
terecek, birbirimize daha fazla yakınlaşacak, toplumsal birlikteliğimizi şimdikinden çok 
daha sağlam hâle getireceğiz. Kim tarafından kime karşı gerçekleştirildiğine bakmaksı-
zın teröre karşı omuz omuza duracağız.
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Değerli Hazirun, kısa bir süre önce Yeni Zelanda’da Christchurch şehrinde Müslüman-
ları hedef alan terör saldırısı sonrasında, cemiyet olarak birlikteliğin ne kadar da önemli 
olduğunu bir kez daha öğrendik. İnsanlar gelip acımızı paylaştıklarını beyan ettiler. Bir-
liktelik duygusunu daha önce hiç bu yoğunlukta hissetmemiştik. Çevremizdeki insanlar 
hemen her gün bizlerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade ettiler, camilerimize çi-
çekler bıraktılar, yalnız olmadığımızı göstermek istediler.

Söz konusu saldırı sonrasında bu dayanışma tavrının bizleri ne kadar mutlu ettiğini 
ve bize güç verdiğini kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Bu tavır bizlerin geleceğe 
ümitle bakmasına vesile oldu. Böyle zamanlarda bu duruşu sergilemek çok önemli.

Bizler de bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretle sizlerin acısını paylaşmayı, 
sizlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermeyi amaçladık. Her ne kadar farklı 
inançlara sahip olsak da aynı sizin gibi hisseden, acınızı samimi bir şekilde paylaşan 
komşularınızı olduğunu bilmenizi isteriz. Bizleri birleştiren noktaların bizi birbirimizden 
ayıran noktalardan daha fazla olduğunu ifade etmek isteriz.

Çok Kıymetli Hazirun, cemiyetim cami adı/cemiyet adı adına bizlere dayanışma duygu-
larımızı ifade etme imkânı tanıdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Toplumsal birlikteliği-
mizin güçlenmesi duasıyla.

Çok teşekkürler!
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