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DUYMUYOR MUSUNUZ, YOKSA
HOÑUNUZA MI GÆDÆYOR?!.
Duymuyor musunuz? Yoksa hoñunuza mæ
gidiyor?!.
Aylardær, mensublarænæz ve hususiyle Særplar, BosnaHersek’te tarihin kaydetmediåi (zulüm ve vahñet)
suçunu ve cinayetini iñlemektedirler! Særp ordusu,
elindeki aåær silahlarla Bosna-Hersek insanæna
saldærmæñ; kadæn-erkek, yañlæ-çocuk, hasta-saålam,
ayært etmeden, yer ve yurtlarænæ, cami ve mâbetlerini,
tarihi eser ve barænaklarænæ top ateñi ve tanklariyle
bañlaræna yækmakta, tahrib ve yerle bir etmektedirler.
Üstelik; elektrikleri kesilmiñ, sularæ kesilmiñ, ekmeksiz
ve elbisesiz bæraKælmæñ, hastahanesiz ve ilaçsæz, her
imkândan mahrum ve mahsur edilmiñtir; iñin daha da
fecii Særp askerleri, kadænlaræn; ihtiyarlarænæn da, çocuk
yañta olanlaræn da ærzlaræna geçmekte, namuslarænæ
kirletmektedirler! Dahasæ da var: Kimileri kamplarda
zincirlere vurulmuñ, kimileri tank ve top güllelerine
hedef olmuñ, kimileri aç ve susuz bærakælmæñ, kimileri
(Kadæn, ihtiyar, çoluk ve çocuk...) göçe zorlanmæñ,
kimilerinin cesetleri ayaklar altænda ezilmiñ veya
denize bærakælæp balæklara yem edilmiñtir ve nihayet
korkunç bir katliam hüküm sürmektedir!.. Gerçi
Ermenilerin Azerbeycan’da ve Karabaå’da
müslümanlara reva gördükleri cinayetler bundan pek
geri deåildir!..
Æñte; böyle fecaatler karñæsænda, bañta Birleñmiñ
Milletler olmak üzere, bütün Hæristiyan âlemi ve
devletleri seyirci kalmakta ve sus-pus olmakta;
göndermiñ olduklaræ baræñ gücü ve aldæklaræ tedbirler,
göstermelikten ibaret olup faydadan ziyade zarar
getirmektedir...
Türkiye’ye gelince; Demirel hükümeti, gerek BosnaHersek hakkænda ve gerekse Azerbaycan ve Karabaå
hakkænda laf ebeliåi yapmaktan bañka bir ñey
yapmamaktadær...
O halde insan kanænæn akmasænæn durdurulmasæ, ærz
ve namuslara yapælan tecavüzlerin önlenmesi;
Hæristiyanlæk âleminde siz din bilginlerine, Æslam
âleminde de biz din bilginlerine düñmektedir. Yani,
iñlenen bu insanlæk suçuna „Dur!“ deme artæk sizinle
bize düñtü! Zira akætælan insan kanædær, saldærælan insan

hukukudur, tecavüz edilen insanlæåæn ærz ve namusudur!
Ærñad ve ikaz makamænda bulunan bizler, bütün
bunlardan mesulüz; hem Allah huzurunda ve hem tarih
önünde mesulüz! Binaenaleyh susamayæz! Keza; bu
vahñet ve bu dehñetler karñæsænda susan veya
hoñlanan millet ve devletleri ve onlaræn idarecilerini,
uyarma ve ikaz etme, gerektiåinde kulaklarænæ çekme
sizinle bize düñmektedir. Bunlar; cahildirler, bunlar laik
kafalædærlar, belki de Allah ve ahiret inancændan
mahrumdurlar; bunlarda merhamet duygusu yoksa,
bunlarda Allah korkusu yoksa, bir yönüyle kusur
bizimdir, suç bizimdir. Binaenaleyh bizim hesab ve
azabæmæz iki kat olacaktær!..
Allah, kulun kula zulmetmesini affetmez:
Bildiåiniz gibi, Allah, kendisine karñæ iñlenen ñirkin
dæñændaki suçlaræ baåæñlar ve affedebilir, fakat insanlæåa
karñæ iñlenen zulüm ve cinayetleri affetmiyecektir.
Üstelik, bunlaræn azab ve cezalaræ daha dünyada iken
bañlæyacaktær.
Ve bu mesele bütün semavî kitaplarda ve hususiyle
Tevrat ve Æncil’de vardær. Æñte bunlardan sadece bir
tanesini kaydedeceåim:
„Bu sebeple, Æsrailoåullaræna ñunu yazdæk: Kim
bir ñahsæ, bir bañka ñahsa ya da yeryüzündeki bir
fesada karñælæk olmaksæzæn öldürürse, sanki bütün
insanlaræ öldürmüñ gibi, olur. Kim de onu
(öldürülmesine engel olmak suretiyle) diriltirse,
bütün insanlaræ diriltmiñ gibi, olur. Yemin olsun ki
Peygamberlerimiz, onlara apaçæk belgelerle
gelmiñlerdi. Sonra bunun ardændan birçoåu,
yeryüzünde israfa varæp ölçüyü tañæranlardær.“
(Maide, 32)
Ey Ehl-i Kitab ve Ey Ehl-i Æslam ve her iki tarafæn
dinbilginleri!
Æstisnasæz hepinize söylæüyor ve diyorum ki, gerek
Bosna-Hersek’de ve gerekse Azerbeycan’da,
Filistin’de ve benzeri yerlerde cinayetler, katliamlar
yapælæyor, mâsum insanlaræn kanlaræ akætælæyor ve
namuslaræ payimal ediliyor. Ve bütün bunlar dünya
insanlæåænæn gözleri önünde cereyan ediyor. Ve bütün
bu olup-bitenlere karñæ, dünya devletleri ve onlaræn
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„Birleñmiñ Milletler“ gibi kuruluñlaræ ses çækartmæyorlar
veya göstermelik tedbir ve laflarla geçiñtiriyorlar. Ve
artæk bunlaræn ne kendilerinde ve ne de kuruluñlarænda
hayær yoktur! Zalimler zülmüne, kana susamæñ olanlar
kan dökmeye, namus düñmanlaræ tecavüzlerine
devam etmektedirler. Bütün bunlaræ melekler,
defterlerine, tarihçiler kitaplaræna kaydetmekte,
insanlæåæn bu yüzkarasæna, yeni nesiller lânet edecek,
Allah’da lanet ve gazabænæ yaådæracaktær! Ve bu, sadece
canilerin, sadece idarecilerin, sadece Birleñmiñ
Milletler’in mi yüz karasæ?! Dini öåretme ve dini tebliå
etme makamænda bulunanlaræn da aynæ zamanda yüz
karasæ deåil midir?
Yüzkarasæ olmanæn derecesi:
Maide Suresi’nin 32. ayetinde gördünüz: Suçsuz bir
adamæ öldürmenin dehñet ve ñiddeti karñæsænda insanæn
tüyleri ürpermekte, yani bir adamæ öldürme bütün
insanlæåæ öldürme derecesinde korkunç bir suç olursa
ve bir adamæn hayatænæ kurtarmak bütün bir insanlæåæ
kurtarmak demek olursa, bir de bahis mevzuu olan
yerlerde öldürülenlerin sayæsæ bir deåil; yüzbinleri
añarsa, iñte bunun bir hesabænæ yapæn, neticede
göreceksiniz ki, yüz bin sefer dünya insanlæåæ
öldürülmektedir. Ve iñte bunun hesabænæ vermeye,
azabænæ çekmeye kim tahammül edebilir?!. Elbette
hiçbirimiz veremeyiz!..
Öyle ise, geliniz bu fecaata hep birlikte bir çare
bulalæm, hem de kæsa zamanda; hem de bir saatlæk bir
zaman geçirmeden! Neden? Çünkü; onlaræ birer
babamæz ve annemiz, onlaræ birer oålumuz ve kæzæmæz,
onlaræ birer karæmæz ve bacæmæz kabul etmemiz
gerekmekte, dolayæsiyle hayatlaræ bizim hayatæmæz,
namuslaræ bizim namuslaræmæzdær. Bu hususu ve bu
inceliåi cahil, cahil olduklaræ kadar da merhametsiz ve
insafsæz idareciler anlæyamazlarsa bile siz din bilginleri
bunun idraki içindesiniz. Onun için sizlere sesleniyor
ve tekrar diyorum ki, geliniz hep birlike buna çare
bulalæm! Siz, sizin adamlarænæza, biz de bizim
adamlaræmæza seslenelim, baåæralæm! Gerekirse
kulaklarænæ çekelim ve ñayet yine de dinlemezlerse
milletlerimizi harekete getirelim de idarecileri
sækæñtærsænlar da bu felakete en kæsa zamanda çare
bulsunlar, mütecavizlere „Dur!“ desinler de herkes
hayatændan, namusundan emin olsun, dünya huzura
kavuñsun! Æñte bunu yapæn ve yapalæm! Æñlenen suç
insanlæk
suçudur,
istisnasæz
hepimizi
ilgilendirmektedir!..
Not: 1- Aldæåæmæz mâlumata göre Særplar; Travnik,
Tuzla ve Zenica ñehirlerini de yerle bir etmek için Scud
füzelerini bu ñehirlere doåru yöneltmiñlerdir. Ñayet bu
tip insanlæk faciasæna sebebiyyet verecek füzeler
kullanærlarsa, bu durum, daha da vehim neticeler
doåuracaktær. Dünya müslümanlarænæn ve hususiyle

müslüman gençlerin ve insaf ehli dünya insanlæåænæn
galeyana geleceåi muhakkaktær.
Nitekim:
Yer yer gençler bize müracaat ediyor ve diyorlar ki,
„Hocam artæk bizim sabræmæz tañtæ ve tahammülümüz
kalmadæ! Bize müsaade etmezseniz biz gençler, artæk
sizleri de dinlemiyecek ve bildiklerimizi yapacaåæz,
silaha sarælacaåæz; ya ölür ñehid oluruz ya da insanlæåæn
namusunu ve insanæmæzæn ñeref ve haysiyetini kurtarær
gazi oluruz. Evet bizim ecdadæmæz, Balkanlar’æ
fethetmiñti ama, bunlar gibi mi yaptæ? Mâbetlerini mi
yæktæ, kadæn, çoluk-çocuk, ihtiyar yaralæ insanlarænæ mæ
asæp kesti, din bilginlerine mi saldærdæ, kadænlaræna mæ
tecavüz etti?!. Üstelik üzüm baålarændan geçerken
yedikleri üzümlerin parasænæ üzüm dallaræna asardæ.
Æñte müslüman mücahidler ve iñte Særp askerleri!
Ñayet Særplar, bu insanlæk dæñæ saldærælariyle bir misilleme
yapmak istiyorlarsa ve adamlaræ da buna seyirci
kalæyarlarsa çok yanælæyorlar!..
Særp askerlerini uyaræyor ve dünya insanlæåæna
duyuruyoruz ve diyoruz ki: Silahæmæzæ elimize alæp
insanæmæzæn can ve malænæ, yer ve yurdunu, ærz ve
namusunu kurtarma artæk biz gençlere düñtü! Çünkü
gördük ve anladæk ki, ne hæristiyanlæk âleminin
papazlarænda ve ne de Æslam âleminin hocalarænda hayær
yok!
Onlar sadece kilise ve camilerde üç-beñ kelime ile
kan dökmenin, mal ve mülke, ærz ve namusa tecavüz
etmenin felaket ve fecaatændan söz ederlerse de
fiiliyyata gelince sadece kendi rahatlarænæ düñünür ve
„Bana dokunmayan yælan bin yañasin!..“ diyerek
seslerini çækarmazlar.
Not: Biz de buraya ikinci bir not koyarak, diyoruz ki,
gençler bu gidiñle artæk bizim kontrolümüzden de
çækmæñ bulunmaktadærlar; „Silaha sarælmanæn zamanæ
gelmiñtir“ diyorlar! Ve artæk bu silaha sarælmanæn nerede
duracaåæ pek belli deåildir. Belki de üçüncü bir Cihan
Savañæ’na götürecektir. Belki de Allah’æn iradesi bu
istikamettedir. Çünkü, insanlæk artæk buna müstehak
olmuñtur. Bunu durduracak ancak birñey var o da
herkesin üzerine düñeni yapmasæ ve bu suretle
tevbekâr olmasædær.
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