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Sevh Mustafa Ebu'l-Yezid'den:

"Turk Halkina Nasihatler"

M u li a k k a k k i li a m d
;

A lla li 'a a illir . S a la 1 v t S ela m R a su lu lla li 'in eli lin in tc a s la 1) in in

u z e r in c o Isu n

,

A lla li 'in St la m I, r a li m e ( V e b e r e k e ti u z e r in iz e o Isu n , A lla li a z z e v e c e lie den b iz i v e

s i z i s e V d i gi ve razi oldugu ^leylerde muvaffak kilmasini, dinine hizmet noktasinda bizi

kullanmasini, bizi yolunda Miicahidlerden kilmasim, amellerimizi kabul etmesini ve bu
amelleri sadece kendi veghi igin halis kilmasini dileriz. Bundan sonra;

Bizler sizin Afganistan'da ki karde^leriniziz. Sizlere selamlariimzi iletiyor bununla

beraber size bazi tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.

Birinci tavsive: Miisliiman karde^lerinizle iyi muamelelerde bulunmamzdir. Bizler

Tiirkiye'de ki Miisliimanlari karde^lerimiz olarak gormekteyiz. islam iimmeti tek bir

iimmettir, Allah azze ve celle nin de buyurdugu gibi: "Dogrusu bu sizin Ummetiniz, tek bir

iimmettir. Bende sizin Rabbinizint. O halde bana kulluk edin" [Enbiya: 93] O halde islam

iimmeti bizim her yerde ki iimmetimizdir. Tiirkiye'de, Arap IJlkelerinde, Pakistan'da ve

her yerde islam iimmeti tek bir iimmettir. O halde bizim tiim Miisliimanlarla uhuvvet ve

muhabbetle muamele etmemiz gerekmektedir. Allah azze ve celle nin buyurdugu gibi:

"Ancak miiminler karde^tir." [Hucurat: 10] O halde her bir miimin, miiminlerin

karde^idir. O halde iman, islam iizere bulunduklari ve islamlari ortadan kalkmadigi

siirece onlar bizim karde^lerimizdir. Hatta bir takim masiyet ve giinahlara girseler bile

onlar bizim karde^lerimizdirler. Onlarla giizellikle, rahmetle ve ozlemle muamele etmemiz

gerekir. Tipki Peygamberimiz Muhammed (s.a.v)'in dedigi gibi: "Mii'minin mii'mine

dayam^masi, pargalari birbirine baglayip kuvvetlendiren bina gibidir." ]Buhari - MUslim]

Yine ayni ^ekilde Nebi (s.a.v) bize Allah'm karde§ kullari olmamizi tavsiye etmi^tir:

"Birbirinize haset etmeyin, birbirinize bugz etmeyin, birbirinizi -ticarette - kandirmayin

Allah'in karde^ kullari olun" Bizler Allah'in kuUari birbirimizin karde^iyiz.

Bundan dolayi Miisliimanlarla boyle bir iisliipla muamele etmeliyiz. §eyh Usame'nin

ve §eyh Eymen'in -Allah onlari korusun- hutbelerini dinleyen ki§i onlarin biitiin islam

iimmetine hitap ettigini, miicahidlerle islam iimmetini ayirmadigini goriir. Zaten

miicahidler islam iimmetindendirler. Bizler bu iimmetten bir pargayiz, ondan ayri ya da

kopuk degiliz. Bizler bu iimmetin ogullariyiz, veliahtlariyiz. Bizler bu iimmeti
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izzetlendirme ve bu ummetin onder bir iimmet olma hususunda hirsli insanlariz. O halde

size tiim Muslumanlarla iyilikle muamele etmenizi ve onlara kar^i biiyuklenmemenizi,

onlarla olan muamelenizin rahmet, §!efkat ve Allah igin sevgi muamelesi olmasini size

tavsiye ediyorum.

ikinci tavsive ise: Muhakkak ki cihad iqin fazla mal gerekmektedir. Cihad sahalari

qok mala ihtiyag duymaktadir. Allah azze ve celle mal ile yapilan cihadi UstUn kilmi^tir.

Hatta bir^ok ayette mal ile yapilan cihadi can ile yapilan cihaddan iistiin tutmu^tur. Bilakis

tek bir ayet di^inda biitiin ayetlerde boyledir. Allah azze ve celle mal ile yapilan cihadi can

ile yapilan cihaddan onde tutmu^tur. Sebebi ise; mal ile yapilan cihadin onemidir. Mal ile

yapilan cihad can ile yapilan cihadin esasidir. Eger ki miicahidin silahini, yemegini,

igecegini ve cihad aletlerini alabilecek miktarda para yoksa miicahid bu ^artlarda cihad

edemez. i§te sahabeden bir takim insanlarin Nebi (s.a.v)'e gelip onlari Allah yolunda

ta^imasini istemeleri boyle idi. Nebi (s.a.v) de onlara dedi ki: '"Sizi bindirecek bir §ey

bulamiyorum' dedigin zaman bu ugurda harcayacaklari bir ^eyi bulamadiklarindan dolayi

iiziiliip gdzlerinden ya§ doke doke geri doniip gidenlere..." [Tevbe: 92] Ve orada cihaddan

geri kalmalarinin sebebi onlari cihada gotiirecek malin bulunmamasi idi. i^te bundan
dolayi Allah subhanehu ve teala Kur'an ayetlerinde Allah yolunda infak etmeyi emretmi^,

te§vik etmi^tir. Bu konuda ayetler gok olup bizler ^uanda bunlari tek tek sayamayiz. Sizler

Kur'an-i Kerim'e miiracaat edin. Goreceksiniz ki cihad yolunda infak hususunda olduk^a

te^vik vardir. Hatta Allah azze ve celle Allah yolunda malini infak eden ki^inin malini yedi

yiiz kat arttirir. Allah azze ve celle nin buyurdugu gibi: "Mallanm Allah yolunda infak

edenlerin ornegi; yedi ba^ak bitiren, her bir ba^akta yiiz tane (tohum) bulunan bir tek tanenin

ornegi gibidir. Allah diledigine kat kat arttirir. Allah (ihsani) bol bol olandir, bilendir."

[Bakara: 261]

i§te bu ^ekilde birgok ayet teberriiye ve mal ile cihada te§vik etmektedir ki o farzdir.

Nasil ki can ile yapilan cihad farz ise mal ile yapilan cihadda farzdir. Ve bizim burada

Afganistan'da gok fazla mal agigimiz bulunmaktadir. Ve burada operasyonlarin

zayifliginin sebebi mallarin yetersizligidir. Ve bir^ok miicahid kendisiyle cihad edilebilecek

olan malin bulunmamasindan otiirii oturmakta, cihad etmemektedir. Hatta canlarini Allah

yolunda kurban vermek isteyen birgok isti^hadi karde^lerimizi bile mal yetersizligi

sebebiyle donataimyoruz. O halde AUah'tan korkun ve Allah yolunda mal ile cihadda hirsli

olun. Bu farzi - Allah yolunda mal ile cihad farizesini - yerine getirin.

Ayni ^ekilde Afganistan'da ki ve her yerde ki miicahid karde^lerinize ^okga dua

etmenizi tavsiye ediyoruz. i§te bu dua mallardan ve her §eyden gok daha onemli ve

giizeldir. Karde§lerinize her zaman dua etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu giinlerde gergekle^en

biiyiik fetihlerle ve Afganistan'da Amerika ve i^birlikgilerine kar^i gergekle§en zaferlerle

sizi miijdeliyoruz. Gegtigimiz aylarda biiyiik acilar tattilar. Allah'in ihsaniyla onlardan

olduk^a fazla olenler oldu. Araglarinin ?ogu yerle bir edilip birgok ugaklari da dii^iiiriildii.

Hamd ve minnet Allah'a aittir. Hatta Bush'un kendisi bunu itiraf etti ve dedi ki:

"Gegtigimiz aylar Afganistan'daki en zor ve getin giinlerdi." Hamd ve minnet Allah'a

aittir.
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Ayni ^ekilde karde§!lerimizin nail olduklari §ehadet menzileleriyle sizi miijdeliyoruz.

Gergekten bu biiyiik bir menziledir, biiyiik bir kurtulu^tur. §ehid olan karde^lerimiz buna
nail oldular. Tiirk karde§lerinde bu noktada nasipleri varmi§. Onlardan da bir^ogu §ehid

oldu. Bu Tiirkiye'de ki islam iimmeti iqin bir §!ereftir. Allah'tan onlari §ehidlerden

kilmasini ve Firdevsu'l- A'la ya yerle^tirmesini, bizi ve sizi sevdigi ve razi oldugu §eylerde

muvaffak kilmasini dileriz. AUah'in selami, rahmet ve bereketi iizerinize olsun.

Karde^iniz Mustafa Ebu'l Yezid

Afganistan'daki Miicahidlerin Hizmetgisi

(Arap Miicahidlerin)

Allah 'in selami, rahmet ve bereketi iizerinize olsun.
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