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Met klem en overtuiging veroordeel ik de moorddadige terreuraanvallen die op dinsdag 22 maart
jl. in Zaventem en Brussel aan meer dan dertig mensen het leven kostten en er honderden
verwondden.
Ongeacht de aard van de daders of hun motieven moet elke terroristische daad zonder enige
terughoudendheid worden veroordeeld als een aanval op de heiligheid van het leven, als een
moord op de mens en de menselijkheid. Geen enkele godsdienst, geen enkel gewetensvol mens
kan en mag dergelijke wreedheid vergoelijken.
Diegenen die deze aanvallen planden, uitvoerden en ondersteun(d)en verguizen de ethiek van de
religie die zij claimen uit te dragen. Integendeel, zij beschadig(d)en hun geloof in zijn essentie…
bij uitbreiding elke religie. Zij die dit soort van daden bewust bedrijven verliezen elke voeling met
hun eigen menszijn, ze kunnen onmogelijk een religieuze identiteit vertegenwoordigen.
Naast en aanvullend aan de vele veiligheidsmaatregelen noodzakelijk om individuele
terreuraanvallen te voorkomen, lijkt nu – meer dan ooit – een hechte samenwerking tussen
overheden en burgerorganisaties broodnodig. Mede hierdoor kunnen we een einde maken aan de
rekrutering en gewelddadige radicalisering door terroristische groeperingen.
Ik heb een groot vertrouwen in de leiders van democratische landen, zoals België. Als rechtsstaat
zal jullie land, met actieve participatie van zijn moslimburgers, krachtige en doeltreffende
oplossingen vinden om de haatboodschappen van terroristen slagkrachtig te counteren.
Tegelijkertijd bied ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, hun familie, naasten en
vrienden… en de gehele Belgische bevolking. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar hen die
overblijven na verlies van een geliefde of naaste bij de vele terreuraanvallen in alsmaar meer
landen, mijn vaderland Turkije inbegrepen. Al deze gruweldaden die jullie land zo diep kwetsten,
raken de hele mensheid en bedreigen de universele waarden van de mens.
Ik bid God dat hij de mensheid zo snel mogelijk verlost van de gesel van het terrorisme. Ik hoop –
blijf hopen – op een wereld waar broederlijkheid heerst.
Fethullah Gülen
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