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mahkemede yapmæñ olduåu açæklama:

MÜDAFAANÂME

Besmele, hamdele ve salveleden sonra...
Evvela, bizleri yoktan var eden ve çeñitli
nimetlerle besleyip donatan Yüce Mevlâ’mæza
hamd-ü sena eder, saniyen O’nun kulu sevgili
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa
(s.a.v.) Efendimiz’e, âl ve ashabæna salat-ü
selam getirir, sözlerime bañlamak isterim.
„O peygamberler ki, Allah’æn
gönderdiklerini tebliå ederler ve O’ndan
korkarlar. Allah’tan bañka kimseden
korkmazlardæ. Hesaba çekmek için de
Allah yeter!“ (Ahzab, 39)
Federal mahkeme nezdinde Federal
Bañsavcæ’næn iddianamesine göre:
1- Suç iñlemek amacæ ile kurulmuñ örgütün
elebañæsæ olmakla,
2- Miladî 1 Eylül 1996 tarihinde Berlin’de ve
21 Eylül 1996 tarihinde Köln’de yapælan iki
toplantæda yasalara aykæræ bir fiile çaåræda
bulunmakla itham ediliyorum.
Cevaben:
1- Suç iñlemek amacæyla kurulan bir örgütün
elebañæsæ deåilim. Bilakis Peygamber (s.a.v.)
tarafændan Medine’de kurulan ve sahabe-i
kiram tarafændan devam ettirilmiñ, daha sonra
da 1924 yælændan itibaren inkætaya, yani
kesintiye uåramæñ olan, 1994 yælænæn Ramazan
ayænæn Kadir gecesinde ihyasænæn ilanæ yapælan
Hilâfet Devleti’nin Halife’siyim elhamdülillah!
Bununla da gurur duyuyor ve iftihar ediyorum!
Bu göreve de Merhum Halife’miz olan
muhterem pederimizin tavsiyesi ile, Hilâfet
Devleti Ñûra Meclisi’nin de onayæ ile 16
Zilhicce 1415’e tekabül eden (16 Mayæs 1995)
tarihinde getirilmiñizdir.
-Böyle bir devlete nasæl „suç iñleme amacæ ile
kurulmuñ örgüt“ denilebilir?

-Ve Peygamber’in (s.a.v.) vekili,
müslümanlaræn da hem dinî hem de siyasî
lideri olan Halife Hazretleri’ne nasæl böyle bir
örgütün elebañæsæ denilebilir?
Bu ya Æslam’æn gereåi gibi bilinmemesinden
veya art niyyetli olmadan ileri gelmektedir.
Ækinci ñækkæ düñünmek istemiyorum. Birinci
ñæk, yani Almanya’da Æslam gereåi gibi
bilinmiyor. Onun için Allah’æn (c.c.) inayet ve
izniyle yediden yetmiñe Alman milletine
tebliåci olarak Æslam nedir ne deåildir
öåretmeye çalæñacaåæz.
2- 1 Eylül 1996 tarihinde Berlin’de yapmæñ
olduåum düåün konuñmasæ olsun, 21 Eylül
1996 tarihinde Köln’deki yaptæåæm Ñûra
Toplantæsæ’ndaki konuñma olsun, yasalara
aykæræ bir fiile çaåærma deåil, bilakis bu iki
konuñmadaki verilen fetva meselelerini
sadece Æslam hukukundaki yerini ve hükmünü
beyan etmekten ibarettir, icra ve infaz
mahkeme kararæna baålædær.
Nitekim ilk günkü konuñmamda fetva ile
kaza arasændaki farklaræ dile getirmiñtim.
Esasen Æslam eåitimi görmüñ müslümanlar
bunu böyle bilirler.
Cenab-æ Hakk Kur’an-æ Kerim’inde ñöyle
buyurmaktadær: „Delillerinizi getirin!“
Kaynak: „Æçinizden biriniz Ñeriat’æn inkâr
ettiåi (yani nehyettiåi, yasakladæåæ) bir
hareketi gördüåünde onu eliyle men
etmesi, buna gücü yetmiyorsa diliyle,
buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle
buåzetmesi gerekir. Bu da imanæn en zayæf
derecesidir.“ (Sahih-i Müslim)
Binaenaleyh, iñlenen suçun cezasæ ya darbtær
(vurmadær, dövmedir), ya hapistir veya
ölümdür! Ölümü gerektiriyorsa devlete, dört

bañæ memur, bütün icraatlarænæ yerine getiren
Æslam Devleti’ne; Ækaz ve irñadæ gerektiriyorsa
ulemaya, yani bana ve benim gibilere; Tecrid
cezasænæ gerektiriyorsa, yani iliñki kesilmesi,
bu da cemaata düñer.
3- „Dar’ül-Harb’te hadler uygulanmaz!“
Bu bir hadis-i ñerif’tir. Kaynak: Feth’ül-Kadir
fækæh kitabæ ve diåer hadis kitaplaræ)
Mahkeme heyetinin bilhassa bu hadis-i
ñerif’in üzerinde durmasænæ istiyorum!
Bu da bir fetvadær!
4- Ahkâm-æ tenfiz, hadleri ikame tehir edilir
veya tecrid yoluyla cezalandærælær. (Bkz: Fækæh
kitaplaræ ve Hilâfet ve Halife, sf. 115)
Ayriyeten „Bu devlet had cezalaræ
uygulayacak mæ? sorusuna verilen cevapta,
isyan kaldærælana kadar sænærlæ olarak, yani
imkânlaræn el verdiåi müddetçe had cezalaræ
uygulanacaktær. Bu uygulama tecrid ñeklinde
uygulanabilir. Ñeriat’ta tatbikatæ vardær!“ (Bkz:
Hilâfet ve Halife, sf. 42)
5- Her ñeyden önce elhamdülillah ben bir
müslümanæm. Ænancæmæn gereåini söyledim.
Yani Peygamberimiz’in (s.a.v.) mübarek
hadis-i ñerif’ini gündeme getirdim. Hepsi o
kadar! Bundan dolayæ beni suçlamalaræ doåru
olmaz! Çünkü benim bunlaræ söylemem ve
yazmam dinimin emri, imanæmæn gereåidir!
Osmanlæ Æmparatorluåu’nun son
dönemlerinde meñhur Ñeyh’ül-Æslam Zahid-i
Kevseri Hazretleri vardæ. Ñam ulemasæ bu
Ñeyh’ül-Æslam’dan bir fetva soruyorlar: „Bir
kimse bir teklifte bulunsa ve „Dinin devletten
ayrælmasænæ ben teklif ediyorum!“ dese ñer’an
bunun hükmü nedir?“ diye. „El-Cevap: Bunu
söyleyen ñayet aklæ bañænda ise dinden çækmæñ
ve mürted olmuñ olur.“
Ñeyh’ül-Æslam cevabæna devam ediyor:
„Æslam devleti varsa öldürülür! Ñayet yoksa
müslümanlar ona karñæ boykot ilan ederler.
Ne kæz alæp verirler, ne alæñ-veriñ yaparlar ve
ne de onunla konuñurlar.“ (Bkz: Zahid-i
Kevseri’nin Makalât isimli kitabæna!)
Æñte buna binaen biz de ne yapmæñæz? Tecrid
cezasæ vermiñiz, yani boykot etmiñiz!
Bunu da bu arada söyleyeyim:
Bizim hedefimiz, gayemiz yanlæz ve yanlæz
Æslam’æn gerçeklerini, Kur’an’æn hakikatlarænæ
tüm insanlara tebliå yoluyla anlatmaktær.
Biraz daha izah edeyim:

Ænsanæmæz dört merhaleden geçecektir:
Birincisi tebliå etmek; ikincisi târif, kendini
tanætmak; Üçüncüsü tahkik, yani
söylenenlerin Æslam’a uyup uymadæåænæ
inceliyecek ve dördüncü merhale olarak da
teslim olacak. Yani bizde zorlama yok!
Bir de ñu mühim hususa deåinmeden
geçmeyeceåim: Güya biz bizim fikrimizi kabul
etmeyenleri dæñlæyoruz ve tekfir ediyormuñuz,
yani „Sen kâfir oldun!“ diyormuñuz. Gerek
Rahmetli Halife’miz olsun gerek biz olalæm,
Æslam adæna konuñtuåumuz zaman, Æslam
adæna yazæ yazdæåæmæz zaman sonunda
diyoruz ki: „Ya cevap, ya kabul!“ Üçüncü bir
ñæk yok!
Allah (c.c.) korusun, biz din adæna
konuñuyoruz ve kendi kafamæza göre
insanlaræ cennete veya cehenneme
sokamayæz! Bunun hesabæ aåær olur!
Bütün dünya ilim adamlarænæ açækoturuma
davet etmiñiz; Dün etmiñiz, bugün
etmekteyiz, yaræn da edeceåiz! Buyurun!..
Ælim minderinde, ilmen güreñelim! Artæk kimin
særtæ yere gelirse! Buyursunlar!..
Ñunu kesin olarak içten ve samimi olarak
söylüyorum ki:
Federal Savcælæk makamæ da duysun, sayæn
mahkeme heyeti ve bañkanæ da duysun,
kesinlikle Sofu’nun öldürülmesini
kasdetmedim ve emir vermedim. Æslam’da
böyle zulüm ve ceza uygulanmaz! Bunu ne
Æslam, ne de insanlæk kabul eder! Bunu
yapanlara insan bile denilemez! Ænsanlæk dæñæ
yapælan bir cinayettir! Bunu aklæ bañænda olan,
akl-æ selim olan, ister müslim olsun ister gayr-i
müslim olsun kabul edemez!
Kesinlikle ben suçsuzum, bana yapælan
isnadlar iftiradær, yalandær. Bunlaræ da
mahkemenin huzurunda reddediyorum!
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