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Basın Açıklaması
Laiklik Fırtınası, Ülkelerinde Müslümanların Sabitelerini Kasıp Kavuruyor
Medeni evlilik ve Beyrut Amerikan Üniversitesi’ndeki eşcinsel kutlamaların ardından şimdi de Lübnan
Amerikan Üniversitesi, namaz için özel bir yer tahsis etmediklerini resmen duyurdu! Bu duyuru öğrencileri
kızdırdı. Öğrenciler ile üniversite yönetimi ve medya arasında tartışmalar baş gösterdi.
Bu durum üniversitede bazı rektörlerin, İslami bir ülkede her gün beş vakit namazın farz olduğunu,
namazı vaktinde eda etmek gerektiğini görmezden gelmeye çalıştıklarını gösteriyor. Öğrencileri namazı eda
edebilecekleri özel bir yerden mahrum bırakmak caiz ve doğru değil... Bu nedenle üniversite yönetimi ve
rektörünün bu icraatını sorumsuz bir eylem olarak kabul ediyor, derhal çözüme kavuşturulması ve bir daha
aynı durumun tekerrür etmemesi gerektiğini belirtiyoruz.
Yaşanan bu durum aynı zamanda üniversitelere sağlık tesislerini, dinlenme salonunu, kafeteryayı,
otoparkı, yeşil alanı ve eğitim için gerekli diğer hususları şart koşan iktidardaki ilgili kişilerin de büyük bir
kusurudur. Bunları üniversitelere şart koşan iktidar, nasıl olur da namaz için özel bir yer tahsis edilmesini şart
koşmaz? Oysa namaz, İslam’da en önemli farzı ve rüknüdür. Kaldı ki namaz, en öncelikli meselelerden biridir.
Öğrencileri namazı eda etmek için özel bir yerden mahrum bırakmak, ayrımcılıktır, tazyiktir. Seküler
sistemin salgılarından ve insanları dermansız bırakan kusurlarından biridir. Böylesi bir sisteme teşvik edenler
ya da savunanlar temsilcimiz olamazlar. Aksine Müslümanları dinin hükümlerinden uzaklaştırma
girişimlerinin bir parçası olmuş olurlar.
Laik sistemin aksine lütuf ve terakkisi ile İslami sistem, Allah’a itaate teşvik etmek ve O’na kulluğu
kolaylaştırmak için çalışır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kuranı Kerim’de şöyle buyuruyor:
ِ “ وما َخَلْق ُت اْل ِج َّن وBen cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” [Zariyat 56]
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