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Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
T.C.Cumhurbaşkanı
Ankara
İster dost-ister düşman, kim ne derse desin övgülerle, tasviblerle,
takdirlerle bitiremiyeceğimiz başarı ve hizmetlerinizi büyük bir
takdir ve tasvible karşıladığımız halde; sizlerin bu güzel
çalışmalarınıza, dînî, ahlâkî ve fıkhî yönden destek olacak akademik
kariyerlere sâhip din adamlarının, sizlere destek olup doğruyu
gösterecekleri yerde, fıkhî inanç ve bilgi eksikliği yüzünden,
İslâm ve Müslüman düşmanlarının mel’un emellerine zemin
hazırlayan yenilikci, telfikci, fetöcü, ılımlı, yorumcu, mealci,
diyalogcu gibi görüş, inanç ve hatâlarını aslâ tasvib etmiyoruz.
Çünkü, bu şekildeki fitne ve fesad kaynaklarının her biri, tek
vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek din etrafında toplanan
milletimizi tehdîd eden, İslâm Dîni’nin Ehl-i sünnet ve’l-cemâat
esaslarını tahrif edip içinden çıkılmaz bir hâle getiren,1 bu sûretle
de varlığımızın ve birliğimizin -dînî, ahlâkî ve fıkhî yönden- altını
oymaya çalışan, en tehlikeli fitne ve fesad kaynaklarıdır.
Bu fitne ve fesâd kaynaklarının en acı netîcelerini, 1950
yıllarında, Fullbright sözleşmesini yaparak ABD Büyük Elçisinin
Başkanlığındaki bir komisyonun direktifleri doğrultusunda, eğitim
ve öğretim çağındaki gençlerimizi yanlış yollara yönlendirip dînî,
ahlâkî ve millî değerlerimizi göremez, işitemez, anlayamaz bir hale
getiren zamanın devlet adamları yaşadığı gibi, bizler de aynı
yanlışların acı netîcelerini hâlâ yaşamaktayız.
Siz de, İstanbul Sözleşmesi hakkında bir konuşma yaparken
“Zinâ konusunda yanlış yaptık. Zinâyı AB serbest bırak dedi,
(biz de AB ye girmek için) serbest bıraktık” diyorsunuz ki böyle
bir ifâde ve benzeri diğer ifâdeleriniz, dînî ve ahlâkî yönden, hem
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sizin, hem aile efrâdınızın, hem de milyonlarca biz müslümanların
dünyevî ve uhrevî hayâtını helâkeye götüren ve Allâhü Teâlâ’nın
azâbını, gazâbını ve intikâmını celbeden büyük yanlışlardır. Böyle
bir yanlıştan en kısa bir zamanda dönerek Yüce Rabb’imiz Allâhü
Teâlâ’dan afv-ü mağfiret dileyerek günah ve kusurlarımızın affını
niyaz edelim ki tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek din
etrafında toplanarak Allâhü Teâlâ’nın rizâsına uygun bir yaşam tarzı
ile, dünyevî ve uhrevî mutluğumuzu elde edelim.
“Ne Yahûdî’ler, ne Hıristiyan’lar, -Sen onların dînine
(milletine) uyuncaya kadar-, senden (aslâ) hoşnûd olmaz (lar)".2
"İnsanların, îmân edenlere düşmanlık etmeleri bakımından
en şiddetlisi, and olsun ki Yahûdî'ler ile Allâh'a eş koşan
müşrikleri bulacaksın.3
“Allâh katında, yer yüzünde yürüyen (yaşayan) hayvanların
en şerlisi ve en kötüsü, kâfir olanlardır. Çünkü onlar, (Allâh’a)
îmân etmezler”.4
Gibi âyet-i kerîme’ler gözlerimizin önünde dururken; aklımızı,
iz’ânımızı ve îmân esâslarımızı terk ederek, altmış seneden beri
kapısının önünde bir dilenci gibi beklediğimiz ve onlar gibi olmaya
çalıştığımız iki yüzlü AB nin, Müslümanlara, özellikle Müslüman
Türk’lere karşı içlerindeki kin ve düşmanlık apaçık dururken, onların
küfür, şirk, nifâk, fesâd içerisindeki yaşayışlarına mı imreniyoruz?
Yoksa, onlarla birlikte âhiretdeki cehennem azâbını mı
kazanmak istiyoruz? 1800 lerden sonra Dînî ta’vizler veren Osmanlı,
bu yüzden parçalanıp yıkılmadı mı?. Onun bir devâmı olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni de, kendi elimizle ayni âkıbete sürüklemek
mi istiyoruz?
Tüm dünyâ devletlerinin ve içimizdeki akıl, îmân ve iz’ân
yoksulu hâinlerin, akla hayâle gelmedik şekillerdeki çalışmaları ile,
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bizi yıkıp yok etmeye çalıştıklarını gördüğümüz halde, hâlâ onlarla
birlikte olup onlardan yardım mı bekliyoruz? “Eski düşman dost
olmaz, domuz derisinden post olmaz” gerçeğini hiç düşünmüyor
muyuz ki hâlâ onlarla birlikte olup kendi değerlerimizi birer birer
terk edip onların mel’un isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
Şunu iyi bilin ki: “Ey îmân edenler, gerek kendilerinizi, gerek
ailelerinizi (gerek idâre ettiğiniz kimseleri) öyle bir ateşden
koruyun ki onun yakacağı insanla taşdır. (O ateşin) üzerinde iri
gövdeli, sert tabiatlı melekler (Cehennem zebânîleri) vardır ki
onlar Allâh’ın kendilerine emrettiği şey’lere aslâ isyan etmezler.
Neye me’mur iseler (onu aynen) yaparlar”.5 âyet-i kerîme’sinde
ve benzeri âyet-i kerîme’lerde ifâde buyurulduğu gibi, hem
kendinizi, hem kendi aile efrâdınızı, hem de kendi aile efrâdınız
durumunda olan milyonlarca biz müslümanları, âyet-i kerîme’de
ifâde buyurulan ateş azâbından (cehennem azâbından) korumak
mecbûriyyetinde olduğunuzu iyi bilin ve iyi düşünün. Çünkü
bunların hepsinin sorumluluğu, “Dicle kenarında bir keçi kaybolsa
Ömer’den sorulur” esâsına göre, herkesden önce, sizlere âitdir.
Hazreti Ömer radıya’llâhü anh, böyle yüksek bir vasfı, böyle
yüksek bir şerefi, geçmişinde bulunan bataklıktan kurtulmak
için, aklını, iz’ânını ve îmânını, Allâhü Teâlâ’nın emir ve nehiyleri
doğrultusunda kullanarak hakkı bâtıldan ayıran yüksek ferâseti ve
adâleti ile kazanmışdır ki onun bu hâli kazanmasının sırrı, şu âyet-i
kerîme’de açık bir şekilde ifâde buyurulmuşdur.
“Ey îmân edenler, eğer Allâh’dan korkarsanız O, size, iyi ile
kötüyü (hakk ile bâtılı) ayırd edecek bir anlayış (bir ma’rifet ve
nûr) verir, suçlarınızı örter ve sizi mağfiret eder. Allâh, büyük
lûtuf ve ihsân sâhibidir”.6
Size, şerîat îlân edin veyâ şer’î hükümleri tatbik edin
demiyoruz.. Fakat sizler, kendi nefislerinizde, Rasûlü’llâh aleyhi’s5
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selâm’ın inançlı bir ümmeti olarak, inancınızın eseri olan Ehl-i
sünnet ve’l-cemâat esaslarını yaşayıp göstemeye çalışırsanız, sizleri
örnek alan müslümanlar, hatta gayr-i müslimler bile, sizleri örnek
alarak sizler gibi bir İslâm hayâtı yaşamaya başlarlar. Bu sûretle de
ebedî mutluluk diyârı olan cennetin kapıları, hem sizlere, hem aile
efrâdınıza, hem de bizlere açılmış olur.
Bunun için, Zü’l-Karneyn zamânından beri Fitne ve Fesâd
toplumlarına karşı bir sed vazîfesi gören, Dînî Kimliği İle bir
üstünlük vasfı kazanan, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat esâslarına
bağlı Müslüman Türk Milletini, Helâke Götüren Yanlışlardan
kurtaracak bir kurtarıcıya şiddetle ihtiyâcımız vardır.
Bu gün, elinizde her türlü imkân varken, neden böyle şerefli bir
görevi, Batının kokuşmuş fikir ve düşmanlıklarına tercih edip
onların dediklerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz?
Neden, Allâhü Teâlâ’nın şiddetle yasak etdiği ve “Ey îmân
edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız (olanlar)ı
dostlar edinmeyin, (âdetlerini benimseyip tuzaklarına düşmeyin)”.7
dediği, mel’un düşmanların isteklerini, kendi aklımız, iz’ânımız,
îmânımız yokmuş gibi, yerine getirmeye çalışıyoruz?
Yoksa, küfr, şirk, nifâk ve fesâd içerisinde yaşayanlara imrenip
onlar gibi cehennemlik mi olmak istiyoruz?
AB topluluğuna girme yerine, dînî, ahlâkî ve millî değerlerimizi
her şey’in üstünde tutarak, kendi çıkarlarımız doğrultusunda, ikili
anlaşmalar yaparak kendi varlığımızı, kendi birliğimizi, şu güzel
vatanımızda pâyidâr etmeye çalışsak daha iyi olmaz mı?
Kendimizi, aile efrâdımızı, Müslüman Türk milletini, hattâ
idâremiz altında bulunan gayr-i müslimleri yanlış yollardan kurtarıp
mutlu bir hayat yaşatmak istiyorsak, şu âyet-i kerîme’lerde ifâde
buyurulan ilâhî tavsiye ve uyarıları yerine getirmek
mecbûriyyetindeyiz.
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"O kimseler ki bizim inzâl etdiğimiz beyyineleri (Allâh'ın
emrine, hukümlerine, irşâdına ve bunlara îmân etmenin, ittibâ'
etmenin vücûbuna delâlet eden ve ayn-i hidâyet, mahz-ı hidâyet olan
âyet ve delîlleri), biz bunu insanlar için Kitâb'da (Tevrât, İncîl ve
Kur'ân cinsi Kitâb'da) beyân etdikden sonra ketm ederler
(gizlerler). İşte bunlar (öyle kimselerdir ki) Allâh bunlara lâ'net
eder ve bütün lâ'net edebilecek kimseler de lâ'net eder".
"Ancak tevbe edenler, tevbe edib de islâh-ı hâll edenler,
islâh-ı hâll edib de ketm etdiği hakîkati beyân edip (yeniden) neşr
edenler (yok mu?), ben de onların tevbelerini kabûl ederim.
(Çünkü) Tevvâb olan, Rahîm olan da ancak benim)".
"Tevbe etmeyib de küfürlerinde sâbit olanlar ve bu hâl üzere
ölenler (yok mu?), onlar kâfirlerdir ki işte bunlar da böyle
mel'unlardır. Allâh'ın, meleklerin ve insanların lâ'neti onların
üstünedir".
"Onlar (o lâ'netin veyâ cehennemin) içinde ebedî olarak
kalırlar. Onlardan ile'l-ebed azâb hafifletilmez ve onlara hiçbir
mühlet ve müsâade de verilmez".
Bu konuları hatırlatmak bizden, takdir sizlerden, hüküm Allâhü
Teâlâ’dandır. “(Dünyâda ve âhiretde) selâm (ve selâmet), doğruya
(Hakk’a ve hakîkâte) tâbi’ olanlaradır”.8
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