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beraberlik, dirlik ve huzur bozulur, güven
sarsılır.
İslâm, kişinin, sadece kendini ve kendi
menfaatini düşünmesine karşı çıkmıştır. Tarihte
pek çok acı örneklere şahit olunduğu gibi, birlik
ve beraberlikten uzak, sadece kendi şahsî
çıkarları peşinde koşmayı adet haline getiren
fertlerin oluşturduğu toplumlar, bu yanlışın
bedelini, ağır bir şekilde, tarih sahnesinden
çekilerek ödemişlerdir.
Aziz Kardeşlerim!

BİRLİK VE BERABERLİK
Muhterem Mü’minler!
Yüce dinimizin üzerinde durduğu en
önemli konulardan birisi de birlik ve
beraberliktir. Birlik ve beraberliğin olduğu
yerde kardeşlik, huzur ve rahmet vardır. Dünya
ve ahiret mutluluğu ancak Allah’ın kitabına
sarılmak, birlik ve beraberlik içinde olmakla
mümkündür. Bu konuda Yüce Rabbimiz,
Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:
“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a)
sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin...”1
Birlik ve beraberliğin ihmal edilmemesini ise şu
ayetle hatırlatmıştır:
“Kendilerine apaçık deliller geldikten
sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi
olmayın. İşte onlar için büyük bir azap
vardır.”2
Muhterem Mü’minler!
Bir toplumda, milli birlik ve beraberliğin
sağlanması için o toplumda yaşayan herkese bir
takım görevler düşmektedir. Bu görevlerin
başında, fertlerin kendi çıkarlarını bir yana
bırakıp, milletinin çıkarlarını ön plana alarak
bunların gerçekleşmesi için çalışması gelir.
Herkes kendi görevini eksiksiz yaptığı, yaşadığı
toplum için istenilen fedakârlığı gösterdiği
sürece o toplumda ilerleme, yükselme, huzur,
sükûnet ve güven vardır. Aksi takdirde birlik ve
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Batı Trakya Müslüman Türkleri olarak
milli ve manevi hasletlerimizi koruyarak bugüne
kadar varlığımızı sürdürebilmişsek, bu durum
bizim
tek
silahımız
olan
birlik
ve
beraberliğimizle olmuştur. İşte bu gün de Batı
Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak, böyle
bir sınavla karşı karşıyayız. Azınlığımızın en
önemli kurumlarından birisi olan müftülüğümüz,
Ahmet Mete hocamızın vefatıyla boşalmıştır.
Ancak onun bizlere emanet ettiği mirası Allah’ın
izni ve bizim de desteğimizle daha da ileriye
taşımaya, bu ağır sorumluluğu üstlenmeye hazır
kardeşlerimiz vardır. Batı Trakya Türk Azınlığı
Danışma Kurulu tarafından yapılan açıklamaya
göre önümüzdeki hafta (09 Eylül) Cuma günü,
Cuma namazı esnasında müftülük seçimi
yapılacaktır. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde
camilere giderek bu milli ve dini vazifemizi
yerine getirmeliyiz. Batı Trakya Müslüman Türk
Azınlığının en önemli kurumlarından birisi olan
müftülük kurumuna sahip çıkmak, yüksek bir
katılımla
yeni
müftümüzü
belirlemek
geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu
hassas süreçte fitne ve fesada asla yer
vermemeli, toplumun menfaatini düşünmeli ve
Peygamberimizin şu hadisine göre hareket
etmeliyiz:
“Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize
kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin.
Ey Allah"ın kulları! Kardeş olun!”3
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