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Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü Mesajı 

Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü’nün karşılıklı saygı ve barışın hâkim olduğu bir dünyaya ulaşma 
yolunda yeni girişimlere ve gayretlere vesile olmasını temenni ediyorum. 

21. Yüzyılın ilk çeyreğini bitirmeye yaklaştığımız bu günlerde insanlık birlikte yaşama sanatını 
öğrenmeye tarihte olduğundan çok daha fazla muhtaçtır. İnsanlık tarihinde hiç eksik olmayan etnik 
kimlik, siyasi görüş, ideoloji veya ekonomik sınıf farklarına dayalı kamplaşmalar ve çatışmalar 
günümüzde de devam ediyor. Ancak bugünün korkunç silahları ve teknolojisi insanlığı bir uyanışa 
mecbur kılıyor. Bir mütefekkirin ifade ettiği gibi, böyle ciddi yıkım gücüne sahip silahlarla girilecek 
büyük bir çatışmanın kaybedeni toprağa verilirken galibi de acil servise kaldırılacaktır. Daha önemlisi 
esas kaybeden insanlık olacaktır. 

Diğer yandan şu an hep birlikte yaşadığımız Koronavirüs Pandemisi gibi, yerküremizin her yanını 
tehdit eden su ve hava kirliliği gibi ortak problemlerin üstesinden gelebilmek için de bütün insanlığın 
birbirine ihtiyacını hissetmesi ve bir kardeşlik şuuruyla hareket etmesi zaruridir. Bu global afetlerin 
insanlığa bir uyarı olduğunu düşünmek herhalde bir abartı olmasa gerek. 

İnsanlık kardeşliğinin gerçekleşebilmesi insana saygı ve değer verme düşüncesinin yaygınlaşmasına 
vabestedir. Hangi dünya görüşüne ve hayat felsefesine sahip olursa olsun, her insan özü itibariyle 
saygıya layıktır. Çünkü insan kerim olarak yaratılmış, mükemmel cihazlarla donatılmış, Cenab-i 
Hakk’ın matmah-i nazari bir varlıktır. Her insan, kendisindeki bu potansiyeli inkişaf ettirememiş̧ 
olabilir. İnsan izzetine aykırı fikir ve davranışlar tasvip edilemez. Fakat her insanın bir sanat-ı ilahiye 
olduğu unutulmamalı, böyle bir abideye ve donanıma, yani onun insanlığına saygı duyulmalıdır. 
İnsana saygı, bir yönüyle onu Yaratana saygı duymaktır.  

İşte bu temel anlayıştan hareketle insanlar arasında diyalog köprüleri kurmak, sulh ortamları tesis 
etmek, karşılıklı tanışma ve görüşmelere zeminler teşkil etmek çok mühimdir. Nitekim Uluslararası 
İnsan Kardeşliği Günü de böyle manidar bir buluşmanın akabinde Birleşmiş Milletler tarafından ilan 
edilmiştir. İnsanlığın ortak değerleri etrafında bir araya gelme, asgari müştereklerde uzlaşma ve ortak 
endişeleri bertaraf etmek için işbirliği yapma artık insanlık için bir lüks değil hayati bir ihtiyaçtır.  

Bu ideale kendini adayan insanlar herkese kucağını açmalı, onların gelmesini beklemeden kapısına 
gitmelidir. Böyle samimi bir gayretin neticesinde bazıları karşılıklı saygı ve sevgiyi yakalayabilecek, 
bazıları da en azından birbirine zarar vermekten vazgeçecektir ki bunların her ikisinin de insanlık adına 
çok önemli kazanımlar olduğunda şüphe yoktur.  İnsanların gönlüne sevgi ve saygı tohumları ekmek, 
birlikte yaşama düşüncesini mayalamaya gayret etmek şüphesiz insanların Yaratıcısı’nı ve O’nun 
insanlığı hidayet için gönderdiği elçilerini memnun edecek davranışlardır. 



Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü münasebetiyle insanların birbiriyle kavga etmeden karşılıklı saygı 
içerisinde yaşadığı ve birbirini kucakladığı günlere bizi bir an evvel ulaştırmasını Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyorum.  


