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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 ki Fullbright
anlaşması'nı imzalayan İnönü'nün i'tirâfı, bunun açık bir ifâdesidir2
- En’âm, 137.
-“Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlenmesini istiyoruz. Herkes aynı
şeyden söz ediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere
havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar.
Yapabilirler mi bunu?
1
2

1

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup

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
sizin, hem aile efrâdınızın, hem de milyonlarca biz müslümanların
dünyevî ve uhrevî hayâtını helâke 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)".3
"İnsanların, îmân edenlere düşmanlık etmeleri bakımından
en şiddetlisi, and olsun ki Yahûdî'ler ile Allâh'a eş koşan
müşrikleri bulacaksın.4

Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İğfal etmeye çalışıyorlar.
Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir
alıyorlar. Bir görev veriyorum sonucu bana gelmeden, Washington’un haberi
oluyor. Sonucu, memurlardan önce sefirden öğreniyorum.
Bağımsızlık savaşından sonar Lozan’da asıl mücadele de bu uzmanlar konusunda
oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda çözerdik.
Bütün mücadele idaremize yapılmak istenen müdahale yüzünden çıktı. Bir tek uzman
vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar
ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla red ettiğimizi biliyorlardı.
Böyledir bu işler, peygamber edâsıyla size dünyâları vaat ederler. İmzâyı attınız mı
ertesi günü gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizâtı gelmiştir, üsleri gelmiştir.
Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden
gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız dış politika, ne bağımsız iç politika güdemezsiniz.
Havanda su döversiniz. Fakat sanmayın ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza
neler geleceği bilinmez…”.Zeki Mercan, Fatih Haber.
3
-Bakara, 120.
4
-Mâide, 82.
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“Allâh katında, yer yüzünde yürüyen (yaşayan) hayvanların
en şerlisi ve en kötüsü, kâfir olanlardır. Çünkü onlar, (Allâh’a)
îmân etmezler”.5
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
İmparatorluğu, 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,
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”.6 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
5
6

-Enfâl, 55.
-Tahrîm, 6.
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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”.7
Size, şerîat îlân edin veyâ şer’î hükümleri tatbik edin
demiyoruz.. Fakat sizler, kendi nefislerinizde, Rasûlü’llâh aleyhi’sselâm’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?
7

-Enfâl, 29
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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)”.8
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.
"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

8

-Mümtehıne, 1.
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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”.9

A.Celâleddin Karakılıç
02-Ekim-2020
(15-Safer-1442)
Talas
Kiçiköy Mah. Altıntepe Cad
Gonca Sokak No 16
Talas-Kayseri
Telefon: 0537 422 56 09
Eposta ilkkonak@gmail.com
Website www.ckarakilic.com

9

-Tâ Hâ, 47.
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Kısa bir hatırlatma
Eğer, şu güzel vatanımızda, tek vatan, tek millet, tek devlet, tek
bayrak ve tek din etrafında toplanarak Allâhü Teâlâ’nın rizâsına
uygun bir yaşam tarzı istiyorsak "İ’lâ-i kelimetü’llâh’ı (İslâm
Dîni’ni ve Tevhîd akîdesi’ni) şânına lâyık bir şekilde yüceltip
yaymaya çalışacak Ehl-i sünnet ve’l-cemâat esâslarına bağlı îman
ve İhlâs sâhibi bir kurtarıcıya" şiddetle ihtiyacımız var.
“Biz, her şehir ve kasabada, (mal, mülk, servet ve makam sâhibi
büyüklerini, -başında bulundukları topluma örnek olup onları
hidâyet yoluna mı, yoksa dalâlet yoluna mı sevk edecekler diye- îmân
ve küfür arasında muhayyer bıraktık. Peygamberimiz onlara doğru
yolu göstermesine rağmen onların ekseriyyeti küfür, şirk ve nifâk
yolunu tercih ettiler). Biz de, Mücrim’leri (oraların günahkârlarını
ve onlara uyanları imtihân etmek için), o yerlerde (rahmetimizin bir
eseri olarak mühlet verip kendi amellerine kendilerinin şâhid olup bir
i’tiraz haklarının kalmaması için) hilekârlık etsinler (hîle ve
desiselerine devam etsinler) diye, büyük adamlar (tanınmış
büyükler) yaptık. (Onları imtihân etmek için onlara böyle bir imkân
verdik). Halbuki onlar hilekârlığı başkasına değil, kendilerine
yaparlar da farkında olmazlar, (olsalar bile ondan vaz
geçmazler)”.10
“İnsanlardan bir kısmı da vardır ki (cân-ü gönülden değil de
işine gelen tarafından, bir kenarından, bir ucundan tutarak veyâ dil
ucu ile müslümân olarak) Allâh’a ibâdet eder. Eğer kendilerine
bir hayır dokunursa ona yapışır, yatışır, (fit olur). Eğer bir fitne
(bir şerr, bir zarar) isâbet ederse yüz üstü dönüverir (de irtidâd bile
eder). (İşte bu şekilde Allâh’a kulluk eden bir kimse), dünyâ’da da,
âhiret’de de hüsrâna uğramışdır. Bu ise, ap-açık bir ziyandır,
(ap-açık bir hüsrândır)”. 11
10
11

-En’âm, 123.
-Hacc, 11.

7

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a açık mektup

“Allâh’a eş koşanların, (Allâh'a eş koşan müşriklerin),
kendi küfürlerine kendileri şâhid olub dururken, Allâh’ın
mescidlerini i’mâr etmeye (ehliyetleri) yokdur. Onların
(hayır nâmına) bütün yaptıkları boşa gitmişdir ve onlar
ateşde ebedî kalıcıdırlar”.12
"Allâh'ın mescidlerini ancak Allâh'a ve âhiret gününe
îmân eden, (müşrik olmayan), namazı dosdoğru kılan,
zekâtı veren ve Allâh'dan başkasından korkmayan
kimseler i'mâr eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları
umulanlar bunlardır".13
“İnsanlara şöyle bir zaman gelmesi yakındır ki o vakit islâm’ın
isminden başka bir şey kalmayacaktır. Kur’ân’ın da resminden (şekli
okunmasından) başka bir şey kalmayacakdır. O vakit mescidler de
çok güzel yapılacaktır, ama hidâyet yönünden harap vaziyetde
olacaktır. O zamanın uleması göklerin altında mevcut olanların
en şerlisi olacaktır. Fitne, o ulemadan çıkacak ve yine onlara
dönecekdir”.14
“Onlar, hidâyet’i bırakıp dalâlet’i, mağfiret’e bedel azâb’ı
satın almış kimselerdir. Onlar, ateşe karşı ne kadar da
sabırlıdırlar (ne kadar da dayanaklıdırlar)”.15
“Onlar öyle kimselerdir ki hidâyeti vererek dalâlet’i (doğru
yolu bırakıp sapıklığı) satın almışlardır. Bu sûretle de onların alışveriş’leri kendilerine bir kazanç sağlamamış ve hidâyet’i (doğru
yolu) da bulamamışlardır”.16
12

-Tevbe, 17.
-Tevbe, 18.
14
-Beyhakî, şuabu’l-îmân III/317-318. (Hazreti Ali radıyâ'llâhü anh).
15
-Bakara, 175.
16
-Bakara, 16.
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