Emîrül-Müminîn ve Halîfetül-Müslimîn M. Metin Müftüoålu (Kaplan):

Hapiste de olsak
Allahæn izniyle onlar
maålup, yine biz galibiz!"
Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
Oålum Fatih!
11.10.1999 tarihli mektubun 11 Receb 1420ye tekabül
eden miladî (20.10.1999) tarihinde Çarñamba günü öåle
yemeåinde geldi.
Teñekkür eder, gözlerinden öperim!
Mektubunda 23 sual sorup, bizden cevaplarænæ istiyorsun!
Ben de Cenab-æ Hakk ve Feyyaz-æ Mutlak olan Rabbimin
inayetiyle cevaplandærmaya çalæñacaåæm.
Evvelen; Bizleri yoktan var eden, çeñitli nimetlerle
donatan ve besleyen Yüce Mevlâmæza hamd-ü sena eder;
Saniyen; Onun kulu ve Resulü olan, örnek ve
önderimiz, sevgili Peygamberimize, âl ve ashabæna salât
ve selam getirdikten sonra;
Salisen; Onun yolunu ve izini takib eden ve en zor
ñartlarda bile ulvî ve ñerefli görevini yüklenip, asla taviz
vermeyen, kæyamete kadar gelecek mücahid ve
mücahideleri, sæddæk ve sæddækalaræ, garib ve garibeleri
selamlaræn en güzeli olan Allahæn selamæyla selamlaræm!
Emma bad; Suallerinizin cevabæna geçmeden evvel, bir
ön giriñle bañlæyalæm.
Hapishane derken iki yönden ele alæp inceleyelim, yani
bir nevi kritiåini yapalæm:
1- Zahirî yönden;
2- Batænî yönden!
Zahirî yönden bakældæåæ zaman, Allah kimsenin bañæna
vermesin; Düñmanæmæn bile! En büyük nimetlerden birisi
olan hürriyet nimeti bir nevi elinden alænæyor. Ænsan ise hür
olarak doåar ve hür olarak yañar!
Mesela; Gündüzü gecenin varlæåæyla anlaræz. Uykuyu,
uykusuz olduåumuzda anlaræz. Yemeåi, acæktæåæmæz zaman
anlaræz. Hürriyeti de hürriyet elimizden gidip, yani hapis
olduåumuz zaman anlar, kadrini-kæymetini iyice bilebiliriz.
Kæsacasæ hürriyet, hürriyetsizlikle anlañælær!
Hürriyet derken; Æslamda birçok prensibin yanænda
Hürriyet prensibi de vardær.
Ñimdi Æslamæn hürriyet prensibini iyi anlamak için,
Rahmetli Halifemizin Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
Efendi Hazretlerinin (1983) yælænda tekabül eden 1403 hicrî
yælænda kaleme almæñ olduåu Æslam Anayasasæ isimli
kitabæna bir bakalæm.
Burada antiparantez olarak ñunu söyliyeyim:
Cemaleddin bin Reñid olan rahmetli babam aynæ
zamanda benim hocamdæ, aynæ zamanda benim ñeyhimdi,

Merhum Emîrül-Müminîn
ve Halîfetül-Müslimîn
Cemaleddin Hocaoålu
(Kaplan)æn cemaata son
hitabæ:

aynæ zamanda da Halifemdi!..
Hürriyet prensibi:
Ænsan hür olarak doåar ve hür olarak yañar. Evlenme
hürriyeti, mesken edinme hürriyeti, tahsil hürriyeti, çalæñma
hürriyeti, meslek seçme hürriyeti, seyahat hürriyeti vardær.
Hatta Æslam fikir ve inanç hürriyeti de getirmiñtir. Allahæn
varlæåæ ve birliåi hakkænda bile tartæñmaya müsaade etmiñtir.
Akla ve tefekküre mühim bir yer vermiñ, ilmî arañtærmayæ
teñvik ve tavsiye etmiñtir.
Kuran-æ Kerimde atmæñtan fazla ayet-i kerime akla, fikre
ve ilim adamæna hitab etmektedir. Fizik, kimya, biyoloji ve
astronomi gibi tabiî ilimlere 700den fazla ayet-i
celilesinde yer vermiñtir.
Bilenlerle bilmeyenler hiç müsavi olur mu?
(Zümer, 9)
Hikmet müslümanæn kaybolmuñ malædær. Onu
nerede bulursa oradan almaya herkesten daha
haklædær! demiñ, Beñikten mezara kadar ilim arayæn!,
Çinde de olsa gidin öårenin! demek suretiyle de ilim
tahsili için ne zaman tanæmæñ, ne de mekân. Oku! emri
Kuranæn insanlæåa ilk hitabæ olmuñ, Allahæn varlæåæ ve birliåi
hususunda ñahidlik makamæ meleklerden sonra ilim
adamlaræna verilmiñtir. Æslamda Sorma inan, yoksa bañæn
gider! prensibi yoktur. Sor arañtær, incele, ondan sonra
inan! serbestisi vardær.
Niçinine gelince:
Æslam dini her yönüyle kendine güvenen bir nizamdær,
Allah nizamædær. Onun esasænda ve teferruatænda eksiåi ve
gediåi yoktur. Hatasæ asla düñünülemez! Herñeyiyle ilme,
akla ve mantæåa tæpa tæp uygundur, Allahæn ñañmaz ilmine
ve sonsuz kudretine dayanmaktadær.
Bu itibarla insan aklæna, insan ilmine ve insan fikrine
meydan okuyor, akl-æ selime hitab ediyor ve diyor ki:
Æñte meydan! Arayæn, arañtæræn, inceleyin! Tatmin
olmuyorsanæz, tekrar tekrar bunlaræ yapæn! Fakat neticede
beni seçeceksiniz, beni beåeneceksiniz, benim eksiåimigediåimi bulamayacaksænæz. Aradæåænæz, arzu ettiåinizin en
mükemmelini bende bulacaksænæz. Çünkü, ben Allahæn
ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine dayanan bir din, bir
nizamæm!
Æñte Æslamdaki hürriyet prensibini gördünüz!
Bir de beñerî olan sistemlerdeki hürriyet prensibini,
Æslamdaki hürriyet prensibiyle karñælañtæræn, bir
mukayesesini yapæn!
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Gelelim suallerin cevaplaræna:
Sual: 1- Hapishane hayatænæzæn meñakkatleri nelerdir?
Cevap: 1- Æçinde yañadæåæmæz dünya hayatænæn haliyle
birçok meñakkatleri vardær. Zaten dünya hayatæ bir meñakkat ve imtihan yeridir. Ænsanoålunun doåumundan tutun da,
ölümüne kadar geçen zamanlaræ ve günleri elbette
meñakkatlarla doludur. Mühim olan bu meñakkatleri
asgariyeye indirip ve hakkæyla imtihanæ vermektir.
Æster istemez, hapishanedeki meñakkatler, dæñarædaki
meñakkatlerden biraz daha fazladær. Yine mühim olan
kulluk vazifemizi yerine getirmektir. Ñartlar ne kadar aåær
olursa, sevabæ da o kadar çok olur. Bu meñakkatlera
ancak sabærla ve Allahæn yardæmæyla tahammül edilebilir.
Aksi halde zordur!
Sual: 2- Günlerinizi nasæl geçiriyorsunuz?
Cevap: 2- Günlerimi bañta zikir, fikir ve ñükürle
geçirdikten sonra, müslümanæn planæ, proåramæ zaten
hazærdær. Günde beñ vakit namaz var. Namaz aralarænda
Kuran okuyor, hatim indiriyorum. Hamdi Yazæræn Türkçe
tefsirini, Tefsir-i Celaleynin Arapçasænæ, Fækæhtan
Mültekal-Ebhurun Arapçasænæ, Molla Hüsrevin Usul-i

Ænñaallah biz de sabrederek, imtihanæ gereåi gibi
kazananlardan oluruz! Derdimiz, davamæz zaten bu!
Hapishanede olup da sabretmek de bir cihaddær!
Sual: 4- Sizi hunharca kaçæræp götürdüklerinde neler
hissettiniz?
Cevap: 4- Cenab-æ Hakk her türlü ucûbdan, riyakârlæktan
muhafaza buyursun! O anda öyle bir cesaret geldi ki,
korku diye bir ñey kalmadæ ve gayet rahattæm. Zaten
Kuran okuyordum. Sevir maåarasænda Peygamberimizin
arkadañæ olan Hazreti Ebu Bekire dediåi gibi, Üzülme!
Çünkü Allah bizimle beraberdir! (Tevbe, 40) ayet-i
kerimesi hatæræma geldi.
Yine Cenab-æ Hakk kullarænæ yalnæz iman ettik demeleriyle
bærakmæyor, samimi olup olmadæklaræ ortaya çæksæn diye
onlaræ bir takæm denemelere tabi tutuyor.
Bir ay önce de rüyamæ görmüñtüm ve olduåu gibi de çæktæ!
Bu rüyayæ sizlere de anlatmæñtæm!
(Halifemiz tutuklanmadan bir ay evvel Akaid dersinde bir
rüya gördüåünü ve polislerin kendisini tutukladæklarænæ ve
evden dæñaræ çækardæktan sonra serbest bæraktæklarænæ bizlere
anlatmæñtæ!)
Sual: 5- Hapishanedekilerin
Ne yapmæñæz? Æslam hem din hem devlettir! Æslam size olan davranæñlaræ nasæl?
Cevap: 5- Tanæyanlar selam
hem ibadet hem siyasettir! demiñiz. Sadece
verip, hal hatær soruyorlar. Ne de
Rabbimiz Allahtær! demiñiz. Bu da suç deåil,
olsa hocalæk vasfæ var! Saræklæcübbeli olunca hoca diye hürmet
bizim için ñân ve ñereftir! En büyük iftihardær!
ediyorlar. Bizleri yakændan
Æñkenceler bizi yældæramaz! Hapishaneler bizi
tanæmayanlar da, kemalist basæn ve
korkutamaz! Hapiste de olsak, Allahæn izniyle
yayænæn tesirinde kalarak, düñman
gözüyle bakæyorlar. Tabi ki, seven
onlar maålup, yine biz galibiz!
de olacak, kæzan da olacak! Bu
Fækæhæ olan Mirkatül-Vüsul ila Ælmil-Usul kitabænæ,
davanæn kaderi böyledir; Peygamberi seven de vardæ,
Taftazaninin Ñerh-i Akaidini, Mantæk, Belaåat, Usul-i
düñman olanæ da vardæ.
Hadis, Usul-i Tefsir, Sarf, Nahiv, Æbn-i Hiñam ve FækhusBiz bunlara alæñæåæz! Allah hidayet versin diye onlara dua
Siyre isimli Æslam tarihi kitaplarænæ, Kütüb-i Sitteden
ediyoruz. Çünkü bilmediklerinden düñman oluyorlar!
hadisleri okumakta, gözden geçirmekteyim, bunlaræ tekrar
Ne derler: Kiñi bilmediåinin düñmanædær!
ediyorum. Zamanæn nasæl geçtiåini anlayamæyorum!
Tebliåci kæzmayacak, sabærlæ olacak, yoluna devam
Ænsanæn en iyi arkadañæ kitaplarædær!
edecek!
Ne yazæk ki; Elimde bir kaç tane talebe olsa da onlaræ
Sual: 6- Ælk geceyi nasæl ve nerede geçirdiniz?
okutsam. Sabredelim, bakalæm, Mevlâm onlaræ da bir gün
Cevap: 6- Ælk geceyi ñimdiki kaldæåæm ceza ve
verir!
tutukevindeki 108 numaralæ odada geçirdim. Tabii, ilk gece
Bunlaræn yanænda kendi kendime Almanca ve Fransæzca
biraz zor oldu. Ænsana hayal gibi geliyordu. Ama zamanla
dil bilgilerimi de ilerletiyorum.
alæñtæm.
Bir de kitap yazmayæ düñünüyorum.
Üç ay 108 numaralæ odada kaldæm. Sonra da yanæmdaki
Adeta burayæ medreseye çevirdim. Onun için Medrese-i
107 numaralæ odaya geçtim. Burasæ da tek kiñilik bir oda.
Yusufiye ismi veriliyor. Tam bir medrese hayatæ yañæyoruz!
Günler geçtikçe insan alæñæyor!
Sual: 3- Zindandan insan Mevlâ ile bañbaña kalæyor.
Ælk gün beni helikopterle Karlsruheye götürdüler ve ñu
Dört duvar arasænda bir imtihan veriyor. Öåle deåil
andaki bulunduåum yere helikopterle getirdiler. 25 Mart
mi?
Perñembe günü akñam 19.30da odama girdim. Dört duvar
Cevap: 3- Evet, ilk girdiåimde yazmæñ olduåum ñiirde de
arasænda Rabbimle bañ baña kaldæm... Æñte o an ne oldu
anladæåænæz gibi, insan dört duvar arasænda Rabbisiyle
ise, oldu! Anlatælamaz!..
bañbaña kalæyor. Æñte o an anlatælamaz, sadece
Cuma günü sabahleyin Kuran-æ Kerim getirdiler. Elime
yañanælarak öårenilir. Bir imtihan yeri, hem de öylesine bir
alær almaz öyle bir rahatlæk, öyle bir teskineyle kalbim
imtihan yeridir! O havayæ gereåi gibi yañayan, hakkæyla
sakinleñti ki, rahatladæm.
imtihanænæ verenler bilirler!
O havayæ artæk sormayæn diye yine diyorum. Ancak
Mesela benim kader arkadañæm olan Hasan Pala o
yañayanlar anlar ve bilirler! Yani kelimelerle ifade edilip
havayæ bizzat yañayarak, imtihanænæ bañaræyla kazanmæñtær.
anlatælamaz!
Ben öyle inanæyorum: Cenab-æ Hakk mükâfatænæ kat kat
Rabbime ñükürler olsun; O anda Æslam Devletinin ne
verecektir!
büyük bir nimet olduåunu iyice anladæm. Boñuna
Bakænæz Kuran-æ Kerimde Cenab-æ Hakk ne buyuruyor:
denmemiñ: Æslamæn devleti, dünyanæn cenneti!
Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belli
Sual: 7- Hapishaneye kaç günde alæñtænæz?
etmeden, sabærlælaræ belli etmeden cennete gireceåinizi
Cevap: 7- Bir hafta içerisinde alæñtæm. Hele erken yatæp
mi sandænæz? (Âl-i Æmran, 142)
erken kalkma iñi benim için çok kolay oldu. Çünkü
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müslüman erken yatar, erken kalkar. Bundan dolayæ bir
zorluk çekmedim.
Sual: 8- Sizin bir inancænæz var. Bu saålam ve
sarsælmaz imanænæzla (altæ aylæk) hapishane hayatæna
dayandænæz. Ya imanæ olmayanlar veya zayæf olanlar ne
yapæyorlar?
Cevap: 8- Evet, zaten inancæmæz için içerideyiz!
Bundan dolayæ iftihar ediyoruz! Anlæmæz ak, yüzümüz
açæktær! Elhamdülillah bañæmæz da dimdiktir!
Yüz kæzartæcæ, utanacak, sækælacak, korkulacak bir
durumumuz yoktur! Yani katil deåiliz, cani deåiliz, namusa
tecavüz etmiñ deåiliz, hærsæzlæk yapmæñ deåiliz...
Ya ne yapmæñæz? Æslam hem din hem devlettir! Æslam
hem ibadet hem siyasettir! demiñiz. Sadece Rabbimiz
Allahtær! demiñiz. Bu da suç deåil, bizim için ñân ve
ñereftir! En büyük iftihardær! Æñkenceler bizi yældæramaz!
Hapishaneler bizi korkutamaz! Hapiste de olsak, Allahæn
izniyle onlar maålup, yine biz galibiz!
Ælk altæ ay geçti mi gerisi kolaydær. Mühim olan altæ aya
dayanmak. O da evvelallah iman kuvvetiyle, sabærla,
salâtla, savmla ve dua ile geçirmektir.
Æmanæ olmayan ve zayæf olanlar ise kævranæp duruyorlar.
Æñleri zor tabii! Allah onlara da hidayet versin!
Pazar günü ayæn 24'ünde tam yedi aydær hapiste olacaåæz!
Sual: 9- Yemekler nasæl? Yiyebiliyor musunuz?
Cevap: 9- Tabii, yemek iñi oldukça çetrefilli. Ama bizim
için sebze cinsinden yemekler geliyor. Mümkün oldukça
dikkat ediyorlar.
Ne yapalæm, bir añaåæ bir yukaræ idare ediyoruz. Bu da bir
imtihandær! Açlæåa biraz alæñalæm!
Müslümanæn her yerde iñi kolaydær. Her sene Ramazanda
oruç tuttuåu için alæñæyor. Biz de alæñtæk, gidiyoruz. Ara særa
evden bir ñeyler gelirse fena olmaz! Hele normal suya
hasret kaldæk! (NOT: Hapishane kurallaræna göre evden
yemek getirme yasak!)
Sual: 10- Hapishaneye girdiåinizde sizde bir
deåiñiklik oldu mu?
Cevap: 10- Asla bir deåiñiklik ve piñmanlæk olmadæ.
Bilakis iyice cesaretlendik ve bilevlendik! Riyadan da
Allaha sæåænæræm!
Sual: 11- Hapishaneye giren bir kimse ne yapmasæ
lazæm?
Cevap: 11- Sabredip, Allaha tevekkül etmesi lazæmdær.
Bunun yanænda ilme çalæñsæn, bolca zikir ve dua yapsæn!
Sual: 12- Diåer mahkûmlarla görüñme imkânæ var
mæ?
Cevap: 12- Pek, yok, çünkü yalnæz kalæyorum. Yalnæz
dæñaræya çækaræyorum. Sadece pencereden dæñaræ çækanlaræ
görüyorum. Bir nevi yalnæzlæåa itilmiñim; Ama yine de
yalnæz deåilim ya! Rabbimle bañbañayæm, meleklerle
birlikte ibadet ediyoruz.
Sual: 13- Gardiyanlaræn size karñæ hal ve hareketleri
nasæl?
Cevap: 13- Tabii ilk geldiåimde bize terörist olarak ve
çok tehlikeli diye bakæyorlardæ. Bilmediklerinden dolayæ
önyargæ ile yargælæyorlardæ. Ama sonralaræ, kâl ve halimize,
yani söz ve hareketlerimize bakarak bizim nasæl bir insan
olduåumuzu herhalde anladælar.
Cidden hizmetleri çok iyi. Müdüründen tutun da ñefine
kadar, memurundan tutunda gardiyanæna kadar Allah (c.c.)
hepsine hidayet versin!
Hele sabah erkenden 5.30da hemen görevlerinin
bañændalar. Bizlere hizmet ediyorlar, bizleri kaldæræyorlar.
Merhum ñairimiz Mehmed Akif Beyin de dediåi gibi:

Almanyayæ gezdim, dolañtæm. Æñleri var ki, bizim dinimiz
gibi saålam!..
Æçimden kendi kendime dedim ki: Æñte Æslam Devletinin
personelinin çalæñmasæ gibi çalæñæyorlar! Erken yatæp erken
iñlerine gidiyorlar. Allah dünyada çalæñana verir; Müslimgayr-i müslim ayæræm yapmaz. Çünkü rahman sæfatæ
dünyada müslim için de geçerli, gayr-i müslim için de
geçerlidir.
Ælk geldiåimden bugüne kadar bana hep iki kiñi görevli
olarak bakæyorlar. Dæñaræya çækarken de iki kiñi görevli
olarak koruyorlar. Bu da Rabbimin bir lütfudur!
Sual: 14- Bu yolun sonunda zindan ve ñehadet
olduåunu biliyor muydunuz?
Cevap: 14- Rahmetli Halifemizin dediåi gibi: Bu iñin
modeli de bu, kaderi de bu!
Beni ziyarete kardeñinle beraber geldiåiniz gece size de
dediåim gibi: Oålum korkulacak bir ñey yok! Kaderde
ne ise o olur. Rabbim babanæzæ imtihan ediyor.
Ænñaallah imtihanæ bañaræyla kazanacaåæm!
Bizde bir tâbir vardær: Harmana giren porsuh, haliyle
dirgene dayanacak!
Allah yolunda yürürken, zindan da olacak, ñehadet de
olacaktær! Sünnetullah budur! Allahæn deåiñmez kanunudur!
Bunlar hep Allahæn ilmî planænæn çerçevesi dahilinde
olmaktadær.
Sual: 15- Zindanlar müslümanlaræn ve bilhassa dava
adamlarænæn yetiñme yeri diyebilir miyiz?
Cevap. 15- Zindanlar müslümanlaræn ve dava adamlarænæn
hem yetiñme, hem bilevlenme, hem de cesaretlenme
yeridir!
Sual: 16- Hapishane için birer okul, eåitim yeri
deniliyor. Siz ne dersiniz? Sizce her müslüman bu
okul eåitiminden geçmesi lazæm mæ?
Cevap: 16- Evet, hapishaneler bir mektep ve bir eåitim
yeri mesabesindedir. Boñuna oralara Medrese-i Yusufiye
denmemiñ! Bu Medrese-i Yusufiye herkese nasib olmaz.
Æstesen de seni o mektebe kaydetmezler. Mevlâ kimi
dilerse, ona verir. Bunda da hikmetler vardær.
Yeter ki, orasænæ medrese olarak kullanabilsen! Ne mutlu
sana! Buranæn manevî bir yönü var, tabi ki, bilene!
Bilmeyen havasænæ alær, günleri boñuna geçmiñ olur.
Dakikasæ dakikasænæ, saniyesi saniyesini Allah için
deåerlendirmek lazæmdær. Öyle günlerini elinde tesbih, olta
atarak geçirirsen, sadece elinde yorgunluk kalær o kadar.
Sual: 17- Hapishanede sizi sevindiren bir olay oldu
mu?
Cevap: 17- Hem de nasæl oldu bir bilseniz: Aylarca
Ümmet-i Muhammed Gazetesine hasret kalmæñtæm.
Karlsruheden bir gün karar çæktæ ve nihayet 11 adet olarak
toplu halde Ümmet-i Muhammed Gazetesini bir Cuma
günü gardiyan getirdi, teslim etti. Nasæl elime alær almaz,
baåræma bastæm. O halimi bir görseydiniz. Sanki, çocuåunu
kaybetmiñ, sonunda bulunca baåræna basan anneden daha
çok sevindim. Tabir caizse hasretini gidermek için
günlerce kokladæm!
Onun için Ümmet-i Muhammed Gazetesinin kadrinikæymetini bilin; Okuyun, okutun, abone olun, abone bulun!
Rahmetli Halifemizin dediåi gibi: Æslamæn gerçeklerini,
Kuranæn hakikatlarænæ olduåu gibi yazan, yeryüzünde bir
emsalini gösteremezsiniz!
O anæ hiç unutmam: Benim için bir bayramdæ!
Sual: 18- Hapishanede en çok üzüldüåünüz olay
hangisidir?
Cevap: 18- Cemaatæmdan uzak kalmamdær. Bir de Cuma
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günü Ulu Caminin kürsüsündeki yaptæåæm tefsir dersinden
uzak kalmamdær.
Ancak cismen uzak kalsak da, kalben beraberiz!
Gönlüm hep sizinledir! Gece-gündüz hepinize dua
ediyorum. Cidden içten gelerek, tüm samimiyetimle,
cemaatæmæn 7den 70e hepinizi Allah için seviyorum.
Ænñaallah bir gün kavuñuruz!
Ne derler: Daå daåa kavuñamaz, ama insan insana
kavuñur! Her ñey Rabbimin izniyle olur!
Bir de HAKK TVden uzak olmamdær. Onu da çok
özledim. Burnumda tütmektedir. Onun da kæymetini bilin,
HAKK TVye yardæmcæ olun!
Malesef Kuran CDleri ile Kuran
kasetlerini vermedikleri gibi, Almanca
öårenmek için sipariñ verilen kasetleri
bile vermediler. Ama ñarkæ, türkü
kasetleri alabildiåine serbest oluyor. En
çok üzüldüåüm olayæn birisi de budur!
Sual: 19- Hapishanede çok
sækældæåænæz zaman sækæntæzæ nasæl
atæyorsunuz?
Cevap: 19- Hapishanede haliyle insan
olma hasebiyle sækæntælar olmaktadær.
Ancak Kuran-æ Kerimde sækæntænæn nasæl
giderileceåi anlatælmaktadær. Ñöyle ki:
Onlar ki, iman etmiñlerdir ve
kalpleri Allahæn zikri ile huzura
kavuñur. Bilmiñ olan kalpler ancak
Allahæ zikirle yatæñær! (Rad, 28)
Buna binaen biz de sækæntæmæzæ hemen zikirle atlatmaya
çalæñæyoruz. Elhamdülillah Rabbimin çok yardæmlaræ tecelli
etti ve bizzat çok teselli oldum. Fazlasænæ anlatamam!
Rahmetli Halifemizin de manevî yardæmlarænæ çok gördüm.
Bunlaræn hepsi Allahæn lütfudur, fazlædær, yardæmlarædær!
Ñükürler olsun Mevlâma!..
Sual: 20- Diåer zamanlarænæzæ ne ile geçiriyordunuz?
Cevap: 20- Diåer zamanlaræ yemek, içmek, istirahat, yani
uyumak ve günde bir saat de dæñaræda, bahçede yürüme
ve hava almakla geçiriyorum. Benim için hareket etmek
çok iyi oluyor. Ve 24 saatin nasæl geçtiåini anlæyamæyorum.
Ñimdi günler de kæsaldæ. Zaten hakkæyla yerine getirebilirse
müslümanæn 24 saati de ibadettir. Ayda iki defa birer saat
olmak üzere ziyaretim oluyor. Bir de günlük haberleri
izliyorum ve basæna da bir göz atæyorum.
Sual: 21- Hapishanenin müslümana verdiåi mesaj
nedir?
Cevap: 21- Hapishanenin müslümana verdiåi mesaj:
Sabær, tevekkül, kuvvetli bir iman, cesaret, bilevlenme,
zafere götürecek bir köprüdür! Sonuç Allahæn ræzasæ ve
kæsa yoldan cennete gidilmesidir!
Ben sabræn nasæl bir cevher olduåunu dæñaræda biliyordum
da, bu kadarænæ ve daha fazlasænæ da Medrese-i Yusufiyede
öårendim. Meåerse sabær büyük bir kalkanmæñ. Tabi ki,
bilene!
Mevlâmæz hepimizin sabrænæ kat kat artærsæn ve
mukavemetini de geliñtirsin! Amin!
Sual: 22- Hapishane denince insanæmæz korkup
ürküyor. Gerçekten korkup ürkülecek bir yer midir?
Cevap: 22- Ænsan olma hasebiyle biz de ürküyorduk.
Ama girdik gördük ki, hiç de ürkülecek ve korkulacak bir
yer deåil.
Hasan Palanæn da dediåi gibi: Tadænæ tatmayænca
anlañælmaz!
Hasan Palanæn çæktæåænæ Ümmet-i Muhammed

Gazetesinde okudum. Kendisini tebrik eder, geçmiñ
olsun, gazasæ da mübarek olsun derim. Ayriyeten
çocuklaræna da selamlar ederim!
Sual: 23- Muhterem Halifem! Sizin tek suçunuz ve
bugün zindanda olmanæzæn bañlæca sebebi müslüman
oluñunuzdan, Hilâfet Devletinin bañænda bulunup
Æslamæn gerçeklerini savunduåunuzdandær. Yani Æslam
davasæ için esir hayatæ yañamaktasænæz. Ne dersiniz?
Cevap: 23- Evet! Tek suçumuz budur! Zaten Köln
belediyesinden gelen ilk mektupta da yazældæåæ gibi, Sizin
sadece Halife ünvanænæz olmasæ bile suçtur. Hiçbir ñey
yapmasanæz bile o suç olarak yeter! diye yazmæñlardæ.
Ondan sonra da aåzæmæza kilit vurmak
için cezalar peñpeñe gelmeye bañladæ.
Yani fikir hürriyetimiz vs. kæsætlanmaya
bañlandæ.
Yukaræda da dediåim gibi: Biz bunun
batænî yönünü ele almamæz lazæmdær.
Yani manevî yönden de
deåerlendirerek kendimizi ve
müslümanlaræ teselli etmekteyiz.
Ayette de geçtiåi gibi: Onlar dünya
hayatændan bir görünüñü bilirler.
Ahirette ise onlar gâfil olanlaræn ta
kendileridir. (Rum, 7)
Dinin hatæræ için, Allah ræzasæ için bu
zorluklara katlanæyoruz! Ve inñaallah
Mevlâmæzæn yardæmæyla bu zorluklaræ
añacaåæz. Her yokuñun bir iniñi, her zorun bir kolayæ, her
meñakkatæn da bir rahatlæåæ vardær ve olacaktær!
Ve ñunu dost-düñman iyi bilsin ki: Bizler Allahæn izniyle içeride de olsak, dæñaræda da olsak Æslamæn gerçeklerini, Kuranæn hakikatlarænæ anlatmaya devam edeceåiz! Bu bizim imanæmæzæn gereåi, dinimizin emridir!
En tabii hakkæmæzdær! Kimse bu hakkæ bizden alamaz!
Æslamæn mutlaka devleti vardær ve farzdær.
Müslümanæn buna inanmasæ elzemdir!
Bu yazdæklaræmæzæn hepsi doårudur, haktær, gerçektir ve
Æslamæn ta kendisidir! Eåer yalanæmæz, yanlæñæmæz varsa
hodri meydan! Tüm dünyayæ açæk oturuma davet ediyorum!
Buyursunlar! Elimde Kuran, önümde Peygamber!
Æbn-i Kesir tefsirinde ñöyle bir hadis geçmektedir:
xÂ©£³Z â ý£Å¤êZ ýë i£ÀZ ¬Z
á¦ê£ á¦êZ â
Ænsanlaræn bela yönünden en ñiddetlisi
peygamberler, evliyalar (veliler), salih olanlar ve
benzerleri...
Son bir hadisi daha hatærlatayæm:
Bir zaman gelecek ki, bu din ateñ olacak. Kim
ellerse eli yanacak, kim de tutmayæp uzaklañærsa
dinden olacak!
Selam olsun Hakka tabii olanlara!..

Bizler Allahæn
izniyle içeride de
olsak, dæñaræda
da olsak Æslamæn
gerçeklerini,
Kuranæn
hakikatlarænæ
anlatmaya
devam edeceåiz!

11 Receb 1420 (20 Ekim 1999)
Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Sayæ 303'den alænmæñtær!
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