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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a  

açık mektup 

31.10.2020 

Sayın Cumhurbaşkanı Macron, 

Fransız Ulus’una saygımdan ötürü Fransa Cumhuriyeti’nin itibar sembolü olarak size hitap 

ediyorum. Gerçi siz, evrensel değerler çağının sonunun bilinçli veya bilinçsiz olarak habercisi 

olduğunuz için aslında bu saygıyı hak etmiyorsunuz ama… 

liberté, égalité, fraternité – özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve kaçış çağının başlangıcı… 

discrimination, fratricide – kölelik, ayrımcılık ve kardeş katli… Bunun tüm dünyada olduğu 

kadar, Avrupa'da da geleceğe değil, daha ziyade geçmişe doğru bir adım olduğunu ciddi 

olarak düşünmek ve anlamak için hala çok geç değil. 

“İyi Bosnalılar-Bono Homini’nin torunları olarak, Bosna’da 1209-1229 arası Kathar veya 

Albigeois Haçlı Seferi’nin gerçekleri ve anıları belleğimizde hâlâ tazedir. Bosna Hıristiyanları 

Kathar Dini mensubuydu. Fransız tarihçi Emmanuel Le Roy Ladurie’nin 1978 tarihli  

“Hata’nın Vaad Edilmiş Toprakları” kitabında yazdığı Fransız köyü Montaillou’nun yerini de 

biliyorlardı. “Hepsini öldürün, Tanrı kendi kullarını tanıyacaktır.” sözleri de dün gibi 

aklımızda. 1572’deki “Bartalmay Katliamı” veya “Kanlı Parizyen Balosu”nu da hatırlıyoruz. 

O günlere dönüş yolunun kapandığını sanıyorduk. Ancak, Sırp soykırımından bu yana, 

Müslüman Boşnaklar olarak, Albigeous Haçlı Seferi ve Bartalmay Katliamı gibi kokan her 

ses, işaret ve kelimeye karşı çok dikkatli ve hassasız. Hele de tüm dünyayı özgürlük, eşitlik ve 

kardeşlik ilkelerine dayalı hümanizm, Rönesans, eğitim, demokrasi ve insan hakları yoluna 

çağıran Fransız Devrimi'nin şanlı değerlerinin mirasçısı olduğunu düşündüğümüz Fransız 

Cumhurbaşkanı olarak sizden geldiğinde… 

Ne yazık ki, bizi hayal kırıklığına uğrattınız Sayın Cumhurbaşkanı Macron. Müslümanlar 

olarak, Fransız tarih profesörü Bay Samuel Paty ve Nice Notre Dame kilisesinde üç kişinin 

öldürülmesine dair sürekli suçlandığımızı tekrarlamaya gerek var mı? Bu eylemler “İslam 

Terörü” olarak anılıyor. Siyasiler ve medya için bu, tanımlamanın en kolay yolu. Çin'deki 

Uygurlardan, Myanmar'daki Rohingya'ya, Keşmir'deki Keşmirlere, Gazze'deki Filistinlilere 

kadar, bugün dünyamızda yaşanan her yanlış şey için utanmadan İslam ve Müslümanlar 

suçlanabiliyor. Bugün Müslümanların bu tür suçlamalar karşısında hissettiklerini ancak 

Avrupa'daki soykırımdan sağ kalan Yahudiler kardeşlerimiz anlayabilir. Tutulmayan şu sözü 

takiben Bosna’da yaşananları hissedebilirler: “Bir daha asla! Bir daha asla!” Fotoğraf her 

şeyin kanıtı. 
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Bu fotoğraf Boşnaklar ve Yahudiler ’in 20. yüzyılda Avrupa’daki ortak tarihinin anlatıyor: 

 

Sayın Cumhurbaşkanı Macron, Avrupalı bir Müslüman olarak, terörü İslam’la bağdaştırmanın 

kasıtsız bir hata olduğunu düşünürdüm. Artık bunun, Montaillou'daki Kathar sapkınlığı gibi, 

Avrupa’daki terör belasının kaynağı olarak bilhassa İslam’ı suçlama isteğinden doğduğundan 

eminim. Hatta Avrupa’da sırlarla dolu kanlı saldırıların aslında, İslam'a ve Müslümanlara 

karşı önceden tasarlanmış komplolar olduğuna artık ikna oldum. Halk, ölü ya da diri 

saldırganların yüzlerini tanımıyor ama saldırganlardan ya da başka birilerinin ağzından çıkmış 

olabilecek "Allahu Akber" seslerini duyduğunu söylüyor. Kesin olan tek şey var, hiçbir 

“normal” Müslüman böyle bir şey yapmaz. Bu, ancak İslam'a ve Müslümanlara zarar 

vermeye, onları İslam'dan soğutmaya niyetli, öfke ve intikam peşine düşmüş dışlanmış 

“mürted”lerin işi olabilir. İşte bu yüzden bir mürtettin eylemi “İslam Terörü” olarak 

adlandırılamaz. Bu, dini veya milleti olmayan Şeytan’ın işidir. Dünyanın gözü önünde 69 

genç kadın ve erkeği, İsa adına öldürdüğünü söyleyen Anders Breivik, “Hıristiyan terörist” 

olarak değil, psikolojik tedaviye ihtiyacı olan bir deli olarak ilan edilmiştir. Srebrenica’da 

Boşnak Müslümanları katleden ve müebbet hapse çarptırılan “Sırp Kasabı” Radovan 

Karadzic, “Ortodoks Terörist” değil, savaş suçlusu olarak adlandırılmıştır. 

Başkan Macron, Bosnalı Müslümanlar olarak, İslam ve Avrupalı Müslümanlar adına 

soykırımın korkunç ve gerçek yüzü ile Bosna'daki Bosna halkıma karşı Sırp soykırımına ait 

Charlie Hebdo dergisindeki karikatürlerdeki cani psikopat yaratıkların ortak yönlerini 

göstermek hakkı ve sorumluluğuna sahibiz.  
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Soykırımın ilk görüntüsü: 
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Charlie Hebdo’nun Bosna’daki Sırp Soykırımı’na dair ilk karikatürü: 

 

İfade özgürlüğünün önemi üzerine yemin ettiğinize göre, Avrupa’daki terör eylemleri için 

suçlanan, Yahudiler gibi damgalanan İslam’ı ve Müslümanlara karşı, özgür ve laik 

kültürünüzün simgesi olduğu için koruduğunuz Sevgili Charlie Hebdo’nuzun bu karikatürünü 

görmüşsünüzdür Sayın Macron. Bu karikatürde Charlie Hebdo’nuz Şeytan’ın “Kötü Çalışma 
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Şartlarına Son.” yazısıyla Sırpların, Boşnak bacılarıma toplu tecavüzünü yüceltmektedir. Tek 

bir Boşnak, Paris veya Nice’ta kimseye saldırmamış veya öldürmemiştir. Öyleyse masum 

kurbanlar olan Boşnak anneler ve bacılar "ifade özgürlüğünüz" tarafından insanlıktan 

çıkarılmayı nasıl hak eder? Bu karikatürleri gören Bosna’nın hissettiklerini hayal edebiliyor 

musun Macron? Korkunç bir şey bu! “İfade Özgürlüğünüz”ün canı cehennem, Bosna’da 

ruhlarımızı katleden laikliğinizin de! Bu, sağduyunun beşiği Paris’te özgürlük, eşitlik, 

kardeşlik değerlerinin damgasını vurduğu hoşgörü çağının sona erdiğinin göstergesi değil 

midir Cumhurbaşkanı Macron? 

Soykırıma ait ikinci görüntü: 
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Charlie Hebdo’nun Bosna’daki Sırp Katliamına ait ikinci karikatür: 

 

Charlie Hebdo’nuzun ifade özgürlüğü bu mudur Cumhurbaşkanı Macron? Şehirlerin 

bombalanmasının ardından ölü sivillerin uzuv ve organlarının resmedildiği karikatürde sevgili 

vatandaşlarınızdan biri: “Bosna’ya Noel gelmiş bile.” derken, meraklı bir çocuk penisi 

gösterip “Noel Baba’dan bunu dilemiştim.” diyor. Sevgili Charlie Hebdo’nuzun özgürlükçü 

bu karikatürü okuduktan sonra İslam’ın kültürel ve medeni değerlerinizi tehdit ettiğini 

söyleyip yatağa gittiğinizde geceleri rahat uyuyor musunuz? Kültürünüz ve medeniyetiniz bu 
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mu? Noel adına hummalı bir çabayla ölü Boşnak bedenlerin parçalanması mı? Bosna’da biz 

buna: “Yazık”! Dommage!” deriz. 

Soykırımın Üçüncü Fotoğrafı: 
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Charlie Hebdo’nun Bosna’da Sırp Katliamına dair üçüncü karikatürü: 

 

Bu, Corona virüsünün neden olduğu akciğer hastalığından daha tehlikeli ve bulaşıcı bir akıl 

hastalığı değil mi Cumhurbaşkanı Macron? Gözlerinizi açmalı ve gerçeklerle yüzleşmelisiniz! 

Sorunun ne İslam ne de Müslümanlar olmadığını, asıl sorunun zihnimiz ve gözlerimize gölge 

düşürüp birbirimizi net görmemizi engelleyen karanlık beyinler olduğu gerçeğine engel olan 

karanlık rüyanızdan uyanmalısınız. Bu karanlık hepimizi cadı avının karanlık çağlarına, 
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Kathar kâfirleri engizisyonuna, Bartholomew Gece’sinin kanlı maskeli balosuna götürüyor. 

Bunu istemediğinizi biliyoruz, ancak açık ve net olarak niçin dile getirmediğinizi 

anlamıyoruz. Açıkça ve kesin olarak hala özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkelerine inanıp 

inanmadığınızı söyleyin bize. 

Yoksa onları sadece Fransa’da değil, Avrupa ve tüm dünyada İslam ve Müslüman nefretini 

yayan hastalıklı beyinlerin özgürlüğü adına terk mi ettiniz? Cesaretiniz varsa, aklı başında bir 

zihnin ifade özgürlüğü adına söyleyin. 

Riyad’dan, Tahran, İstanbul, Kahire, İslamabad, Cakarta’ya, Rabat’tan Yemen ve ötesine 

kadar küresel Müslüman Ümmeti birleştirdiğiniz için size şimdiye kadar hiç olmadığı kadar 

minnettarız Cumhurbaşkanı Macron. İslam’ın onurunu, Allah’ın Resul’ünün prestijini ve 

dünyadaki bir milyardan fazla Müslümanın şerefini korumak için hepsi bir günde ayağa 

kalktı. Ümmeti koruyacak küresel bir kalkan olmadığını düşünenler, Halife’nin, küresel 

Müslüman Ümmet içindeki tek, birleştirici ve yenilmez güç olduğunu artık öğrendi. Bunda 

Charlie Hebdo’nun katkıları büyüktür. Ve bu bizi hiç şaşırtmamalıdır. Allah’ın Resulü der ki: 

“Allah bu dini yozlaşmış bireylerin üzerinde yeniden yükseltecek.” (Inna Allahe lajūlidu 

hadha al-dīne bi al-radžul al-fādžir, Sahihani). 

Sonuç olarak, Sayın Cumhurbaşkanı Macron, lütfen size Bosna'mdan en iyi selamlarımı 

göndermeme izin verin. Dilerim kendinizi Charlie Hebdo'nun aklı selim bir zihnin ifade 

özgürlüğüne temelde zıt düşen yayınlarının aptallığı ve nefretinden kurtarırsınız. Charlie 

Hebdo, salgının yayılmasını önleyecek aşıya ihtiyaç duyan hastalıklı bir zihnin ürünüdür. 

Zararın neresinden dönülürse, kârdır. O zaman kadar aklı başında zihin ve beyinleri öldüren 

bu hastalığa karşı maske takma ve uzak durma sorumluluğu hepimizindir. 

Saygılarımla, Bosna’mdan selamlar! 

 

Dr. Mustafa Ceric, 

Bosna Hersek Eski Reis-ûl Uleması (1993-2012.) 


