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ÆSLAM’DA FUTBOL OYNAMANIN HÜKMÜ
Ænsanæn yaratælæñænæn ve dünyaya geliñinin tek bir gayesi vardær.
O da Rabb’isini tanæmasæ, emrine girmesi ve O’na kul olmasædær.
Kur’an-æ Kerim’de Rabb’ülâlemin ñöyle buyurur:
„Ben cinleri de insanlaræ da (bañka bir iñ için deåil), ancak
kendime kul olmalaræ için yarattæm.“ (Vezzariyat, 56)
Ænsanoålunun, nasæl ve ne ñekilde kulluk görevini yapacaåænæ
da yine din öåretmekte ve ölçüsünü vermektedir. Yani, hayatæn
manasænæ, yaratælæñæn gayesini din öårettiåi gibi, bu gayeyi yerine
getirmenin ölçüsünü de yine din vermektedir.
O halde insan, bütün söz, fiil ve hareketlerinde öyle olmalæ ki,
yirmi dört saatæn yirmi dördünü de ibadetlerle deåerlendirmeli
ve ömrünün hiçbir dakikasænæ boña geçirmemelidir.
Yirmi dört saatæn faaliyeti ikiye ayrælær:
1- Asæl ibadetler, 2- Asæl ibadetlere vesile olanlar.
Asæl ibadetlere vesile olanlaræ da ikiye ayærmak mümkündür:
Para kazanmak için geçirilen zamanlar; vücudun gædasænæ almak
ve istirahatænæ temin için geçen zamanlar.
Gerek para kazanmak için, gerek vücudun gædasænæ vermek
için ve gerekse vücudun istirahatænæ temin için geçen zamanlar
da ibadetle geçen zamanlardær. Çünkü, asæl ibadetleri yerine
getirme bu ikinci kategoriye baålædær. Aç bir beden veya yorgun
ve uykusuz bir beden, üzerine düñen görevi yapamaz veya
hakkiyle yapamaz. Ænsan eve, ekmeåe, havaya ve suya, elbise
ve uykuya muhtaçtær. Æslam’da bir kaide vardær:
„Bir vacibin (bir farzæn) yerine getirilmesinin baålæ bulunduåu
ñey de vacibtir (farzdær).“
Æñte, ñuurlu bir mü’min bu suretle hareket eder ve ömrünün her
dakikasænæ ibadetle geçirmiñ olur. Demek oluyor ki, mü’minin,
günah olan bir ñeyle vakit öldürmesi ñöyle dursun, boña geçirmesi
veya boñ ñeylerle öldürmesi kendisine yakæñmaz.
Bu noktadan hareketle:
Dinimizde meñru eålenceler olduåu gibi, dinimizin reddettiåi,
faydasæz gördüåü ve hatta muzær addettiåi oyun ve eålenceler de
vardær. Bunlaræn bir kæsmæ haramdær, bir kæsmæ da tahrimen
mekruhtur. Mesela: Kumar oynamak haram olduåu gibi, tavla ve
satranç gibi oyunlaræ oynamak da mekruhtur. Ancak Æmam-æ Ñafii
ile bir rivayete göre Æmam Ebu Yusuf, satranç oynamanæn caiz
olduåu yoluna gitmiñler ise de bunu bir vecibenin ihmal
edilmesine veya bir haramæn irtikabæna götürmemesi ñartænæ
getirmiñlerdir. Ñayet bu oyunla meñgul olmak bunlardan birini
doåuruyorsa satranç oynamak da bilittifak haramdær.
Bir hadis-i ñerif mealen ñöyle:
„Müslümanæn her oyunu batældær. Ancak üç oyunu müstesna:
Ailesi (hanæmæ) ile eålenmesi, atænæ yetiñtirmesi ve ok atmasæ.“
(A. b. Hanbel, c. 4, s. 144)
„Ademoålunun her eålencesi (oyunu) batældær, üçü müstesna:
Okunu yayændan atmasæ, atænæ yetiñtirmesi ve hanæmæyle
eålenmesi. Zira bunlarla eålenmesi hakdær.“ (A. b. Hanbel, c. 4,
s. 148)
„Çocuklarænæza yüzücülük, binicilik ve atæcælæk öåretiniz; iki
hedef arasænda gizlenmeyi de emrediniz!“ (Tenbih’ül-GafilinBüstan’ül-Ârifin, 70)
„Nerdñir ve satranç oyunlaræ da tahrimen mekruhtur. Æmamæ Ñafii, bir rivayette de Æmam Ebu Yusuf „satranç“ oyununu
caiz görmüñlerse de kumara götürmediåi, devamlæ olmadæåæ,
herhangi bir vacibin terkine sebep olmadæåæ gibi ñartlara
baålamæñlardær. Yoksa bu da bilittifak haramdær. (Her oyun) da!
Çünkü, Aleyhissalatü Vesselam ñöyle buyurdu: „Müslümanæn
her oyunu haramdær. Ancak üçü müstesna: Ehliyle (hanæmæyle)
eålenmesi, atænæ yetiñtirmesi ve ok atmasæ.“ (Æbn-i Abidin,
Kerahet ve Æstihsan bahsi)
Görüldüåü üzere, Æslam oyun türünden sadece üçüne cevaz
vermiñ, diåer bütün çeñitlerini yasak etmiñtir. Üç ñeyi istisna
ediñinde elbette hikmet vardær; bunlar faydalæ eålencelerdir.

Hanæmæyle eålenmesi, aile yuvasændaki saygæ ve sevginin
kuvvetlenmesine, neñeli bir hayatæn hasæl olmasæna vesile olur...
Ok ve benzeri silahlaræ atmak, müslümanda atæcælæk kabiliyyetinin
geliñmesine ve geliñen bu kabiliyyetten de savañlarda
yararlanmasæna imkân verir. At ve benzeri binek vasætalaræ da
böyledir. Oyun maksadæyle deåil de savañ meydanlarænda yararlæ
olacaåæ niyyetiyle binicilik mevzuunda kendisini yetiñtirmesi
elbette arzu edilen ñeylerdendir.
Yine oyun ve kumar maksadæyle deåil de vücudu geliñtirmek
gibi, meñru gayeler takip ederek müsabakalar tertip etmek,
meharet gösterenlere hediyeler vermek caizdir. Bunlar hem birer
riyazattir hem de cihad için faydalæ hatta lüzumlu ñeylerdir. Silah
atmalar, piyade koñular, at ve deve gibi hayvanlarla yapælan
yaræñmalar da bu kabildendir.
Futbol oyunlaræ:
Futbol ve benzeri oyunlaræ, belli gruplaræn karñælæklæ oynamalaræ
acaba hangi oyun kategorisine girer? Ñimdi bunun cevabænæ hep
birlikte aræyalæm:
1- Futbol ve benzeri oyunlar, bir kere Æslam’æn mübah ve caiz
gördüåü oyunlar cinsinden deåildir. Öyle ise, „Müslümanæn her
oyunu haramdær!“ hükmüne girer.
2- Futboldan hem oyuncular hem de seyirciler zarar
görmektedir; her iki tarafæ da iñinden ve gücünden men etmektedir;
kitap okumalaræna, okuduklarænæ tebliå etmeye engel olduåu gibi,
ister istemez bir kæsæm ibadetlerin en azændan aksamasæna
sebebiyet vermektedir.
3- Müslümanæn kederi de sevinci de müñterektir. Müslümanlar
kederlerini paylañacaklar, sevinçlerine katælacaklardær. Futbol
takæmlarænda da ve onlaræ tutanlarda da bir rekabet, bir tarafgirlik
ve bir kæskançlæk hüküm sürmekte, hatta birbirini vurup öldürmekte
veya kavgadan ayaklar altænda kalarak ezilmektedir. Belçika ve
Kayseri maçlaræ bunun taze ve ibret verici örnekleridir...
4- Sömürücü devletlerin yöneticileri, kitleleri maddeten de
manen de kolayca ve rahatça sömürmek için çeñitli oyun ve
eålence vasætalarænæ kullandæklaræ gibi, futbol ve benzeri
oyunlardan da geniñ çapta faydalanmakta ve hele hele gençleri
bununla meñgul edip haftanæn tatil günlerinde bile düñünme ve
gerçeåi bulma ve bilme færsatænæ vermemektedirler. Haftanæn diåer
günleri iñyerlerinde veya okulda geçiren ve dolayæsæyle akl-i
selimini çalæñtærma imkânæ bulamayan dünya gençliåi, hafta
sonlarænda da içi boñ bir topun arkasændan koñturmaktadær.
Binaenaleyh, dünya ve ülke çapænda düzenlenen maçlar
arkasænda iñte bu ve benzeri daha nice felaket ve afyonlamalar
yatmaktadær. Bu babda meñhur General Franko’nun ñu sözleri,
hususiyle müslüman olduåunu iddia ettiåi halde, maç hastalæåæna
yakalanan ve hele hele gayrî meñru bir hareket olduåu ortada
duran „Bu yolla (futbol yoluyla) gençleri Æslam’a kazancaåæz!“
vehmine kapælan gençler için çok ibret vericidir:
„Futbol, seks ve piyango olmasaydæ, ben kærk yæl nasæl idare
ederdim?“
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