Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn M. Metin Müftüoålu (Kaplan):

YA HEP, YA HÆÇ!
Bir kardeñimiz soruyor ve diyor ki; „Fotoåraf asælæ olan
blr sænæfta Kur’an okuma ve Kur’an ilimlerini tahsil
etme caiz midir? Böyle eåitim ve öåretim yapan
müesseselere çocuk gönderme ve böyle yerlere
yardæmda bulunma doåru mudur?“
Öåretim ve eåitim müesseselerinde, ñimdilik dile
getireceåim iki günah: Put ve taviz.
1- a) Mustafa Kemal’in fotoårafæ puttur:
Ñu konuyu müslümanæmæz çok iyi bilmelidir ki; Mustafa Kemal’e ait fotoåraflar ile diåer insanlara ait
fotoåraflar arasænda kæyas kabul etmez derecede fark
vardær. Særadan ñahæslaræn fotoåraflarænæ evlerin, binalaræn,
nazargâhlaræna asmak mekruhtur veya haramdær. Bunun
yanænda, asælæ olan yerlere, melekler girmezler. Fakat,
Mustafa Kemal’e ait fotoåraflar öyle deåildir; onlar birer
puttur, put timsalleridir. Putu ve taåutu temsil
etmektedirler. Zira; M. Kemal Hilafet’i ve Hilafet
müessesesini kaldærmakla, Kur ’an harflerini
deåiñtirmekle, dinî eåitim ve öåretim yapælan
medreseleri kapatmakla, Ñeriat’æ ve ñer’î siyaseti
kaldærmakla, helali haram, haramæ helal kælmakla, Allah’a
ait hâkimiyyeti millete vermekle ve benzeri daha nice
Æslam dæñæ icraat ve inkalablariyle ñirke sapmæñ, müñrik
olmuñ, put olmuñ ve taåut olmuñtur.
Demek oluyor ki, daire ve iñyerlerine, okul ve yurtlara
asælan fotoåraflar, meydanlara dikilen heykeller, Mustafa
Kemal putunun birer timsalidir, onu temsil etmektedirler.
Bu itibarla: Særadan birinin fotoårafænæ asmak kerahet
veya haram olur da taåutun fotoårafænæn asælæ olduåu
yerlere girmek haram olmaz mæ? Hatta imanæ tehlikeye
düñürmez mi?
b) M. Kemal’in fotoårafænæ asmanæn, heykellerini
dikmenin altænda yatan mana:
1- Din düñmanlæåænæ gizleme:
Mustafa Kemal’in fotoåraflarænæn asælmasænæn,
heykellerinin dikilmesinin arkasænda yatan manalardan
biri, münafikâne harekettir, onun din düñmanlæåænæ
gizlemektir, vatan hainliåini kamufle etmektir. Yani, yeni
nesle; erkek-kæz, körpe dimaålara bu hususu zerk, telkin
ve empoze etmektir.
2- Gönüllere yerleñtirip millete maletme:
„Bu fotoåraflaræn sahibi vatanperverdir, millet
kurtaræcæsædær“ gibi sözler söylendiåi gibi, „Dine, Æslam’a
düñman deåildir. Üstelik dini ve milleti, vatan ve
mukaddesatæ sevmiñ ve saymæñtær. Hatta „Ne mutlu
Türküm!“ diyene demek suretiyle de Türk milletini takdir
ve tebrik etmiñ ve mutluluåun bu milleti sevme yolundan
geçeceåini bütün bir dünyaya ilan etmiñtir. Æñte bu
sebepledir ki, kadirñinas olan bu millet de atasænæ baåræna
basmæñ, hürmet ve saygæ duymuñ; eåitim ve öåretim

müesseselerine de onun fotoåraflarænæ asmak, park ve
meydanlara heykellerini dikmek suretiyle onu
sembolleñtirmiñtir. Türkiye’de Mustafa Kemal’den bañka
iktidar yoktur, söz sahibi yoktur; herñey ondan gelir, ona
gider. Anayasalar, kanunlar, partiler ve tüzükleri, eåitim
sistemi, mahkemeler, takvim ve tatiller, yeminler hep
ondan ve onun devrimlerinden kaynaklanær. Ve iñte bu
itibarla, yeni nesil, dini ve dindarî, Kur’an ve Ñeriat’æ,
Allah ve Peygamber’i deåil onu sevecek, ona saygæ
duyacak, inkilablaræna sahip çækæp bekçiliåini yapacak,
ilham ve cesaretini ondan aldæåæna inanacak ve nihayet
onu putlañtæræp ona tapacaktær. Onu ilâhlañtæræp „Mâbud“
diyecek kadar ileri gidecek, mevlidler tertip edip
medhiyeler yazacak, marñlar söyleyip ñiirler terennüm
edecektir.“
Evet; Mustafa Kemal ilahlañtærælmæñtær. Kendisi hakkænda
„Ælâh, Mâbud, Yaratan, herñeyi bilen ve herñeyi gören,
rabb“ gibi tabirler kullanælmæñtær. Bu küfür sözlerden
sadece birkaç örnek vereceåim:
‘’ Yürekten Sesler
Atatürk’ün tapkænæyæz. Herñey odur, her yerde o var,
her gökte o eser, her enginde o çaålar. Herñey odur, o
herñeydir, herñeyde Atatürk!..
Yerdedir, göktedir... Görünmezi görür, bilinmezi bilir,
duyulmazæ duyar...
Elimizi yüzümüze, gönlümüzü özümüze kapæyoruz, biz
sana tapæyoruz!..
Varsæn, teksin, yaratansæn! Sana inanmæyanlar utansæn!“
(Aka Gündüz, Hâkimiyyet-i Milliye Ulus, 4.1.1934)
„Huzuruna geldim gözlerim dolu dolu,
Eller Rabb kulu olsun, biz Ata’næn kulu!“
Bizim mevlidimiz:
„Gök kubbenin altænda birden dize gelerek,
Gel Ey 19 Mayæs, essiz sabah merhaba
Ey Samsun’da karaya çækan ilah merhaba!“ (B. Kemal
Çaålar)
Ezan; Atatürk’e tekbir;
„Atatürk Ekber, Atatürk Ekber! Ancak o var!..“
(...)
„Ne evliya ne peygamber, halkæna yar Atatürk!“
3- M. Kemal fiiliyat ve icraatta da puttur;
Demek oluyor ki, fotoåraflarænæn asælmasænda,
heykellerinin dikilmesinde yatan mana, hedef, gaye
budur. Daha açæk bir ifade ile; resimlerinin asælmasænda,
heykellerinin dikilmesinde asæl maksat, kendisini bir put,
memleketi bir puthane, milleti de putperest yapmaktær.
Çünkü, bu adamæn fotoåraflariyle Firavunlar,
Nemrutlar, Karunlar ve Ebu Cehiller gibi, klasik putlaræn;
Lenin, Stalin ve Mao gibi modern putlaræn fotoåraflarænæn
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asælmasæ arasænda bir fark yoktur. Esasen bu adamænki
daha katmerlidir. Çünkü; bunda nifak da vardær. Ve ñu
hükme girer:
„Kendilerine ibadet edilsin diye deåil de;
heykellerinin dikilmesiyle büyütülmeleri,
ebedîleñtirilmeleri, gönüllerde yerleñtirilmeleri gaye
edinen kral, kumandan, liderlerin heykelleri gibi ki,

önüne katæp sürüklemekte; kurucusu olduklaræ okulun
1989 yælæna ait hazærlanan albümün, kitabæn bañ
taraflarændaki hürmet sayfalarændan birinci numarada,
Mustafa Kemal putu ve onun gençliåe hitabesi,
arkasændan gelen numarada ise kurucularæn fotoåraflaræ
yer almakta, birkaç sayfa arkada da mechul öåretmenin
önünde „Saygæ ile eåiliyorum!“ ibaresi bulunmaktadær!..

Günahlar, (iyi) niyyetle yer deåiñtirmez. Binaenaleyh, cahil bir kimse senin
„ameller niyyetlere göredir“ Peygamber (s.a.v.) hadisinden günahlaræn niyyetle
deåiñip itaat olacaåænæ zannetmesi hiç de doåru deåildir. Zira; hiçbir vakit
günah, sevap niyyetiyle, günah olmaktan çækmaz. Böyle bir ñeyin aslæ yoktur.
Bañkasænæn kalbini almak veya anlamak için birini gæybet etmek, bañkasænæn
malændan yoksula yedirmek, medrese, mescid ve kæñla gibi hayær yerini haram
para ile yapæp da bunlarla hayær murad etmek gibi ki, bütün bunlar, cehaletten
bañka deåildir. Ne ñekil niyyet ederse etsin, bunlaræ zulüm, tecavüz ve günah
olmaktan kurtaramaz. Ñeriat’æn hilafæna, ñerle hayær kasdetmek ayræ bir ñerdir.
Ñayet bile bile yapæyorsa, ñeriat’a cephe almæñ demektir; bilmiyerek yapæyorsa,
cehaleti sebebiyle günahkâr olmuñ olur. Zira, ilim öårenmek, her müslümana
farzdær. Hayærlaræn hayær olmasæ, ñeriat’la bilinir. Artæk ñerrin hayær olmasæ nasæl
düñünülebilir? Bu cidden uzak birñey! Belki bunu, insanæn gönlüne terviç edip
güzel gösteren gizli ñehvet ve nefsin arzularædær. Zira, gönül insanlaræ kendisine
çekmeye, mevki talebine ve nefsin añæræ istek ve arzularæna meylederse, ñeytan,
hemen cahili aldatmaya yönelir ve aldatær. Bunun için Sehl: „Ceheletten daha
büyük bir günahla Allah’a isyan edilmemiñtir!“ der...
bunlaræn hükmü de haramdær. Yani; yapanlar da
yaptæranlar da evlerinde bulunduranlar da bu
ñiddetli haramæ irtikâb etmiñ olurlar. Bunlaræn
önlerinde saygæ duyan ve duranlar küfre gitme, ñirke
düñme tehlikesine düñmüs olurlar. Bu heykellerin
bulunduklaræ yerlere melekler girmezler.“ (Kastallanî,
Æbn-i Arabî’den naklen)
RESÆM:
Sahibini dini yönden takdis veya dünyevî yönden
ta’zim (büyütme) maksadiyle yapælan, çizilen resimlerin
hükmü de haramdær. Hele tazim (büyütme) maksadæyle
yapælan ve saygæ maksadæyla da duvarlara ve benzeri
yerlere asælan bu resimler zalim, fasæk ve kâfirlere ait
olursa haramlæk ñiddetlenir. (Mezahib-i Erbaa) „Bu tür
resimlerin bulunduklaræ yerlere de melekler girmez.“
(Æslam’æn Resim ve Heykel Hakkændaki Hükümleri, s. 8485)
2- Taviz verme günahæ:
Rejimin kontrolü altændaki öåretim ve eåitim
müesseselerinden; yani resmî kurslardan, okul ve
pansiyonlardan bir tane gösteremezsiniz ki, taviz üstüne
taviz vermesin!.. Sænæflaræna fotoåraflarænæn asælmasændan
saygæ duruñuna, köñeler tertibinden belirli günlerde,
medhedici konuñmalara, diploma belgelerinden
sokaklardaki merasim geçitlerine kadar hep taviz
üstüne taviz verilmektedir. Hatta rejim, tezgâhænæ öyle
düzenlemiñ ki, kendilerine güvenilir ñahsiyetleri dahi

Æñte siz hakkæ batæla karæñtærærsanæz, hak da ne yapar?
Mubtil ile muhækkæ yanyana getirir de ibret dersi verir.
Taviz vermenin acæ neticesi!..
ÆYÆ NÆYETLE ASILIR MI?
„Biz o adamæn yeni nesle, ne mal olduåunu gösteriyor
ve anlatæyoruz. Bu itibarla sizin bahsettiåiniz manada
çocuklar üzerinde etkili olmæyor, üstelik aleyhinde
oluyor...“ diyorlar ve kendilerini haklæ çækarmaya
çalæñæyorlar...
Cevabæmæz odur ki:
a) Ders verirken o cesareti gösteren kaç öåretmen
veya kaç idareci çæktæ da bu adamæ tanætma yolunda:
„Çocuklar! Ñu fotoårafæn sahibi, din düñmanædær; Ñeriat’æ
kaldærmæñ, küfrün ve kâfirin kanunlarænæ getirmiñtir. Allah’a
karñæ bañkaldærmæñ, dolayæsæyle put ve taåut olmuñtur.
Æmanæn kalplerde yerleñmesi ve kökleñmesi için bu
adama küfretmek, red ve inkâr etmek gerekir; Kur’an’æn
tavsiyesi bu. Fotoårafænæ hürmet makamæna asmak ñöyle
dursun, yüzüne tükürmek ve oradan indirip hela
çukuruna götürüp atmak gerekir!..’’ diyebilen kaç tane
hoca gösterebilirsiniz?
b) Æyi niyyet münkeratæ deåiñtirir mi?
Bazælarænæn sæk sæk kullandæåæ ve kendilerini, takib ettikleri
yanlæñ yolda haklæ göstermek istedikleri, „özürü
kabahatænden büyük“ kabilinden içine düñtükleri
çækmazlardan biri de „Ameller niyyetlere göredir...“
ñeklinde varit olan Peygamber hadisidir. Bu, Buharî
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hadisine istinad ederek derler ki; „Ameller niyyetlere
göredir. Æslam’da olmasa bile, iyi niyyetle bazæ usul ve
metodlaræ takib edersek, bizim için caiz olur. Hatta bir
kardeñin, Æslam’a hizmet için gayri meñru bir yola
tevessül etmesi iyi niyyetle olduåu taktirde iyi gözle
bakmak gerekmez mi?..“ derler ve bu yolla kendilerini
avuturlar.
Ñimdi biz bakalæm; ñer’î deliller de böyle mi diyor?
Kiñilerin bu tahminleri ne derece geçerlidir?
1- Æmamæ Nevevi’nin kærk hadis ñerhinde ñu satærlar
geçiyor:
„Bu hadisle murad taat olan amellerdir. Yoksa mübah
olan ameller deåildir. Harisî Muhasibi
ñöyle der: Æhlas, mübah olan amellere
girmez, binalaræ yüksek yüksek yapmak
gibi. Aslænda bu mübahtær. Ancak
mescidler ve köprüler gibi, iyi niyyetle
yapældæåæ taktirde müstehab olur.“
Aynæ zat devamla ñöyle diyor: „Ne
mekruhta ne de haramda ihlas (yani iyi
niyet) yoktur, düñünülemez. O kimsenin
hali gibi ki, bakmasæ helal olmayan
emrede (bir güzele) bakæyor ve Allah’æn
kudret sanatænæ tefekkür etmek üzere
baktæåænæ zannediyor. Æñte bunda ihlas,
iyi niyyet yoktur...“ (ve düñünülemez.)
Çünkü, o hadisin manasæ, Æmam-æ
Âzam’æn da kabul ettiåine göre,
„Amellerin sæhhatæ, kabulü veya kemali,
niyyetlere baålædær...’’ Aynæ kitap sekizinci
sayfasænda ñunIaræ da kaydetmektedir:
„Niyyet; bir taraftan ibadetleri
adetlerden ayærærken bir taraftan da
ibadetler arasændaki (sevapca) farklaræ
saålar. At baålama, aileye masraf
yapma, mescidde oturma, yækanma, hatta savañma, iyi
niyyetle olduklaræ taktirde ibadet olur. Æyi niyyet yoksa
adette kaIær, adet yerine getirilmiñ olur.“
Bu mevzuda bir de Æmam-æ Gazali’yi dinleyelim:
„Sen bil ki; ameller, iñ, söz, hareket, sükûn, celbetme,
devfetme, zikir ve benzeri sayælmasæ mümkün olmayan
kæsæmlara ayrælmakla beraber taatlar, günahlar ve
mübahlar olmak üzere üç kæsma ayrælærlar.“
Birinci kæsæm günahlardær:
Günahlar, (iyi) niyyetle yer deåiñtirmez. Binaenaleyh,
cahil bir kimse senin „ameller niyyetlere göredir“
Peygamber (s.a.v.) hadisinden günahlaræn niyyetle
deåiñip itaat olacaåænæ zannetmesi hiç de doåru deåildir.
Zira; hiçbir vakit günah, sevap niyyetiyle, günah
olmaktan çækmaz. Böyle bir ñeyin aslæ yoktur. Bañkasænæn
kalbini almak veya anlamak için birini gæybet etmek,
bañkasænæn malændan yoksula yedirmek, medrese,
mescid ve kæñla gibi hayær yerini haram para ile yapæp
da bunlarla hayær murad etmek gibi ki, bütün bunlar,
cehaletten bañka deåildir. Ne ñekil niyyet ederse etsin,
bunlaræ zulüm, tecavüz ve günah olmaktan kurtaramaz.
Ñeriat’æn hilafæna, ñerle hayær kasdetmek ayræ bir ñerdir.
Ñayet bile bile yapæyorsa, Ñeriat’a cephe almæñ demektir;
bilmiyerek yapæyorsa, cehaleti sebebiyle günahkâr
olmuñ olur. Zira, ilim öårenmek, her müslümana farzdær.

Hayærlaræn hayær olmasæ, Ñeriat’la bilinir. Artæk ñerrin hayær
olmasæ nasæl düñünülebilir? Bu cidden uzak birñey! Belki
bunu, insanæn gönlüne terviç edip güzel gösteren gizli
ñehvet ve nefsin arzularædær. Zira, gönül insanlaræ
kendisine çekmeye, mevki talebine ve nefsin añæræ istek
ve arzularæna meylederse, ñeytan, hemen cahili
aldatmaya yönelir ve aldatær. Bunun için Sehl:
„Ceheletten daha büyük bir günahla Allah’a isyan
edilmemiñtir,“ der...
Æmam Gazali (Allah kendisine rahmet etsin!); daha
sonra ñöyle devam ediyor:
„Demek ki, Allah Resulü’nün „Ameller, niyyetledir“

Gerek particilerin, gerek tavizcilerin ve
gerekse te’lifçilerin ve diåer gayrî meñru
metodlarla Æslam’a, Æslam davasæna, iyi
niyyetle de olsa hizmet etmeleri mümkün
mü? Günah üstüne günah deåil mi? Ya
bunlaræ destekleyen yazarlara, yeni bir davet
metodu ve yeni bir davet fækhæ
oluñturmayæ tavsiye eden, partici partisini
iyi niyyetle kullanæyorsa, bazæ kuruluñlar
da Türkiye’nin ñartlaræna göre bazæ
tavizler vermede fayda görüyorsa, bütün
bunlaræ hoñgörü ile karñælamayæ tavsiye
eden yazar ve çizerlere ne dersiniz?!.
sözü, ñu üç kæsæmdan taat ve mübah ile ilgili olup, günah
ile hiçbir ilgisi yoktur. Zira, taat (kötü) niyyet ile günaha,
mübah da niyyet ile ya isyana ya da itaata dönebilir.
Fakat günah hiçbir suretle itaat olmaya dönemez.
Günahda niyyetin tesiri yoktur...“ (Æhya, c. 4, s. 357359, Çaåræ Yay., Arapça metin)
Æñte; gerek Æmam Nevevi’nin gerek Æmam Gazali’nin,
„Æyi niyyetlerin günahlaræ deåiñtiremiyeceåi, hatta meñru
olmayan ñeyleri, hayær niyyetiyle yapmanæn günah
üstüne günah olacaåæ yolundaki sözlerini gördünüz. Bu
noktadan hareketle:
Gerek particilerin, gerek tavizcilerin ve gerekse
te’lifçilerin ve diåer gayrî meñru metodlarla Æslam’a,
Æslam davasæna, iyi niyyetle de olsa hizmet etmeleri
mümkün mü? Günah üstüne günah deåil mi? Ya bunlaræ
destekleyen yazarlara, yeni bir davet metodu ve yeni
bir davet fækhæ oluñturmayæ tavsiye eden, partici partisini
iyi niyyetle kullanæyorsa, bazæ kuruluñlar da Türkiye’nin
ñartlaræna göre bazæ tavizler vermede fayda görüyorsa,
bütün bunlaræ hoñgörü ile karñælamayæ tavsiye eden yazar
ve çizerlere ne dersiniz?!. Ve nihayet ñunu söyliyelim
ki:
Böylelerinin fotoåraf asmalaræ, saygæ duruñu yapmalaræ,
Atatürk köñeleri tertip etmeleri, merasimlerine
katælmalaræ, parti tüzüklerine, „Mevcut anayasa
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çerçevesinde ve Atatürk inkilablaræ doårultusunda
partimiz kurulmuñtur,“ diye yazmalaræ, yemin
merasimlerinde „Anayasayæ, Atatürk inkilablarænæ...“
koruyacaåæna yemin etmesi, „Ben; her ñeye karñæ
tarafsæzæm ama, Atatürk’e ve inkilablaræna, anayasaya
karñæ tarafsæz deåilim; taraf tutacaåæm, onlardan yana
olacaåæm!..“ gibi küfür sözleri söyleyenleri, haram iñleri
yapanlaræn iyi niyyetleri, haramæ irtikâb etmekten ve küfre
girmekten kurtarær mæ? Buna kim „Evet“ diyebilir?!.
3- Zaruretler haramlan mübah kælmaz mæ?
Bazæ kendini bilmezler de bu kaideye sæåænarak derler
ki: „Zaruret varl Ne yapalæm: Çocuklaræmæz cahil mi kalsæn;
dinini, Kur’an’ænæ öårenmesin mi? Æslam’a uygun bir yer
gösterin oraya gönderelim!..“ derler ve kendilerini mazur
göstermeye çalæñærlar.
Bu efendiler, zaruretin ne demek olduåunu da
nerelerde geçerli olacaåænæ da bilmiyorlar. O halde bu
kaideyi de iyi bilip istismar etmemeli!
Evet, „Zaruretler haramlaræ mübah kælar“ kaidesi vardær.
Ama nerede ve nasæl vardær? Yeni müctehidler (!) bilmeli
ki; zaruret, særadan bir ihtiyaç deåildir; o fevkalâde bir
ihtiyaçtær. O, uygulanmadæåæ taktirde hayat tehlikeye
düñüyor. O, insanæn havaya ihtiyacæ gibi bir ihtiyaçtær.
4- Farzla haram çatæñtæåænda farz terkedilir: Farzla
haram, vacib’le veya sünnet’le mekruh çatæñtæåænda
hangisi tercih edilir? Æñte bu sorularæn cevabænæ arayalæm:
Kur’an okuma ve öårenme, yerine göre farz; yerine
göre vacib, yerine göre sünnet’tir. Ælmihal bilgileri de
böyle. Farz da -mâlum- farz-æ ayn ve farz-æ kifaye olmak
üzere ikiye ayrælær. Farz-æ kifaye olan kæsæm 12 ilimden
ibarettir ki, ilim adamæ yetiñtirme demektir. Türkiye’de
resmî çevrede ilim adamæ yetiñtirecek ne Kur’an kursu,
ne Æmam-Hatip ne de bunlaræn üst kæsmæ? Bunlar verse
verse namaz caiz olacak derecede Kur’an ile ilmihal
bilgisidir. Binaenaleyh, bu kadar bilgi için fotoåraf asælæ
yerlere gitmeye ve o külfete girmeye gerek yok, ihtiyaç
da yok!..
Bu kadarænæ, köy ve mahallelerde öårenme ve öåretme
gizli yapælærdæ. Bu devir, Halk Partisi’nin azælæ devirleri idi.
Bu kæsæm tedrisat yerleri, zaman zaman polis ve
jandarma tarafændan basælær, Kur’an ve Kur’an cüzleri
karakollara götürülür, hocalar da hapse atælærdæ. Bütün
bunlara raåmen; Æslamî ñuura sahip, cesarete malik
hoca ve çocuk velilerinin iñbirliåiyle yürütülürdü. Ama,
o yerlerde ne put vardæ ne de fotoåraf!..
Demek oluyor ki, o günkü ñartlar altænda mümkün olan
Kur’an talimi ve ilmihal bilgisi bugün de mümkündür.
Hem daha kolay ve daha fazlasiyle. Öyle ise bu babda
zaruret yoktur. Nitekim biz, Adana’da yüzlerce talebeyi,
sekiz sene barændærdæk ve gereken bilgileri de vermeye
çalæñtæk. Hem de putsuz ve tavizsiz!..
5- Ñimdi çocuk velilerine sormalæ:
a) Böyle yerlere çocuk göndermenin vebali nedir?
b) Giden çocuklar, feyz ve bereket alæp melekleñir mi
yoksa feyz ve bereketi kaybedip ñeytanlañær mæ?
c) Böyle yerlere yapælan yardæmlar hayra mæ vesiledir
yoksa ñerre mi?
d) Bu ñartlar altænda okul açmak, kurs açmak, yurt
açmak dine mi, yoksa puta, putperestliåe mi hizmettir?
e) Bütün bunlar hakkæ batæla karæñtærma; taviz üstüne

taviz verme deåil midir?
Netice:
a) Nehy-i münker:
Æslam, aynæ zamanda bir emr-i mâruf ve nehy-i münker
müessesesidir. Æslam’dan yana olup, onun emir ve
tavsiyelerini tebliå ve telkin etmek lazæm olduåu gibi,
koyduåu yasaklaræn önüne geçmek, onlaræ engellemeye
çalæñmak da her müslümana farzdær. Allah Resulü (s.a.v.)
ñöyle buyurur:
„Æçinizden kim bir münkerin iñlendiåini görürse
onu eliyle, buna gücü yetmiyorsa diliyle, buna da
gücü yetmiyorsa kalbiyle engellesin! Ve bu, imanæn
en zayæf derecesidir.“
Bu hadis-i ñerif’e göre, bir müslüman fotoåraf asælæ bir
binaya girdiåi zaman, o fotoårafæ sahibine sormadan
yerinden indirip çöpe atacak; buna gücü yetmiyorsa,
diliyle müdahale edecek, buna da gücü yetmiyorsa
kalbiyle nefret duyacak ve böyle yerlere girmiyecektir.
Ñayet gitme zarureti varsa iñini görüp oradan hemen
uzaklañacaktær. Ve bu ñekilde davranmasæ imanæn en
zayæf derecesidir. Ya bu derecenin altæna düñerse; yani
eliyle de diliyle de menetme olmadæåæ gibi, kalbiyle de
menetme yoksa, üstelik herhangi bir sebeple -ilim tahsili
olsa dahi- böyle binalarda oturmasænæn, yatmasænæn, ders
verme veya ders almasænæn, para yardæmænda
bulunmasænæn iman tehlikesini artæk siz düñünün? Daha
doårusu: Bütün bunlar, imansæzlæåæn birer alâmeti deåil
midir? Diyanet mensuplaræ, din profesör ve
öåretmenleri, Nursîler, milliler, vahdetler!.. Ne
buyururlar?!.. Yalanæmæz varsa, yanlæñæmæz varsa,
yazsænlar, neñriyatænæ yapsænlar. Memnuniyet duyar,
müteñekkir oluruz!..
b) Devlete talip bir kuruluñ bilmeli ki, resmî çevrelerin
açtæåæ ve açælmasæna müsaade ettiåi eåitim ve öåretim
müesseselerinde ilim de yoktur, hayær da yoktur. Üstelik
günah vardær, haram vardær, küfür ve ñirk vardær!..
O halde müslüman kardeñlerimiz, bunlaræn tümünden
uzak kalmalæ, dibde-köñede, ñartlar uygun olmasa da,
yasaklar konsa da yerler bulmalæ, Æslam’æn emir ve
tavsiye ettiåi ñekilde ilmihal bilgisini de vermeli, ilim
adamænæ da yetiñtirmelidir. Avrupa’da camiilerin
bulunmasæ ve bantlarla çalæñma nimet ve færsatænæ da
unutmamalædær. Ve nihayet; öåretim ve eåitim
müesseselerinin ya tümüne islah etmeli ya da hiç birine
yanañmamalæ!
Himmet ve gayret bizden, færsat ve imkân
Rabb’imizdendir!
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