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بسم اهلل الرمحن الرحيم

“Kim bir mü’mini kasden öldürürse
cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir.
Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve
onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”4
Peygamber Efendimiz
hususta şöyle buyurur:

(s.a.v)

ise

bu

“Allah nezdinde, bir müslümanın
öldürülmesi dünyanın yok olmasından daha
vahim bir hadisedir.”5
“Bize karşı silah çeken bizden değildir.”6

.
CANA KIYMAK HARAMDIR
Muhterem Mü’minler!
Cenâb-ı Hak, kainat içinde insanı en
şerefli varlık olarak yarattığını, onu şan şeref
sahibi kıldığını, yeryüzünün halifesi tayin
ettiğini bildirmiş ve insanın hizmetine nice
nimetler vermiştir. İnsana akıl vermiş, kılavuz
olarak peygamberler göndermiştir. En güzel
şekilde yarattığı insanın can, mal, akıl, din ve
namus güvenliğini dokunulmaz olarak kabul
etmiştir. İnsanların helakini değil hidayetini
esas alan yüce dinimiz, iyi müslümanı
“dilinden ve elinden Müslümanların zarar
görmediği kimse” şeklinde tarif etmiştir.1
Kıymetli Kardeşlerim!
İslâm dini, başkalarının haklarına tecavüz
etmeyi, zulüm ve şiddeti hiçbir durumda uygun
görmemiştir. Bu prensibin bir gereği olarak
dinimiz, insanların can emniyetini tehlikeye
atmayı ve fitne fesat çıkarmayı büyük
günahlardan saymıştır.
Kur’an-ı Kerim bir insanın haksız yere
öldürülmesini bütün insanlığın öldürülmesi
olarak kabul etmiştir.2 Konuya dair ayetlerde şu
ifadelere yer verilmiştir:

“Hiç şüphesiz ki kanlarınız, mallarınız,
namuslarınız dokunulmazdır. Benden sonra
birbirinin boynunu vuran/cana kıyan kafirler
(gibi) olmayın!”7
“Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve
kanı haramdır (dokunulmazdır)...”8
Aziz Kardeşlerim!
Ne yazık ki, dinimizin bu emir ve
tavsiyelerinden bihaber olan ve gözünü kan
bürüyen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ),
Anavatanımız Türkiye’de 15 Temmuz 2016
tarihinde darbe girişiminde bulunmuş ve pek çok
kardeşimizin şehit olmasına neden olmuştur.
Aziz Türk milletinin dik ve dirayetli duruşu
sayesinde püskürtülen bu darbe girişimini
anmak ve aziz şehitlerimizin ruhunu şâd etmek
üzere bugün 18:30’da İskeçe Türk Birliği’nde
anma etkinliği düzenlenecek, ardından da saat
20:00’da İskeçe Çınar Camii’nde aziz
şehitlerimizin
ruhuna
mevlid-i
şerif
okutulacaktır. Gerçekleştirilecek olan bu
etkinliklere tüm Batı Trakya Müslüman Türk
toplumu davetlidir.
Yüce Rabbimiz, malımızı, canımızı ve
bütün değerlerimizi tehdit edenlere karşı
hepimizi muhafaza buyursun! Tüm İslâm
alemini kargaşa, fitne ve fesattan korusun! Aziz
şehitlerimizin ruhu şâd olsun!

“Allah, zalimleri sevmez!”3
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