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15.05.2009 
Zararlı alışkanlıklar 

 
ْبسم هللا الرحم َْ ْ ِ ِ ِن الرحيمِ ِِ َ ْ  

َلذين ٱَھا ُّيَيآ أ َ ُمنآَّ َنمإا ̃وَ ُخمر ْلٱ اَّ ْ َميسر واألْلٱَو َ ُ ِ ْ َصاب وْنَ ُ ِم رجس من عمل الشيطان لَْزألٱَ َ ْ َّْ ِ َ َ ْ ِ ٌ ِ ُ
ْفاجتنبوه لعلكم َُ َّ َ ُ ُ ِ َ ْ َ تفلحونَ ُ ِ ْ ُ  

 
Bismillahirrahmanirrahim 

„Ey iman edenler! İçki ve benzeri (aklı örten) şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları 
ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.’’ 

 
   ◌ُ[Maide suresi, ayet 90] 

 
 

ٌإنه ليس بدواء ولكنه داء َ َُ َُّ َِّ َ ََ ٍَ ِ َ ْ ِ ُقال رسول   ُ َ َ َّ صلي ِهللاَ َ عليه وسلمُهللاَ َّ َ َ ِ ْ َ َ:  
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: ‘‘Sarhoşluk veren şeyler, şifa, ilaç değil, 
bilakis derttir, hastalıktır.’’ 

              [Müslim, Eşribe 3H. No:1984] 
 
Muhterem Müslümanlar! 
 
Yüce dinimiz İslam aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı esas almış, bunları güzelce 
değerlendirmeyi farz kılmış, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de şiddetle 
yasaklamıştır. Dünya ve ahiret mutluluğunu engelleyen kişisel, ailevî ve toplumsal 
huzursuzluklara yol açan başta alkol, uyuşturucu ve kumar olmak üzere bütün zararlı 
alışkanlıkları yasaklamıştır. Zararlı alışkanlıklar; bazen taklit, özenti ve kötü çevre, bazen de 
merak ve kişilik zafiyeti sebebiyle oluşmaktadır. Bundan dolayı gençlerin eğitim, yetişme ve 
çevreden etkilenme dönemlerinde anne babaların çok dikkatli olmaları gerekir. Önemle 
belirtelim ki uyuşturucu ve sigara gibi maddelerin en belirgin özelliklerinden birisi, az 
miktarda kullanılsalar bile, zamanla bağımlılık yapmalarıdır. Alkol ve uyuşturucu batağına 
saplanmış kişilerin, hemen hemen hepsinin zararlı alışkanlıklara bu şekilde başladıkları 
bilinmektedir. 
 
Aziz Müminler! 
 
Ne yazık ki, günümüzde alkol ve uyuşturucu kullanımı her geçen gün biraz daha 
artmaktadır. Kumar hastalığının ilk basamağı niteliğinde olan şans oyunları gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, içki ve uyuşturucu kullanmak insanın akli 
dengesini, beden sağlığını bozar, sinir sistemini alt üst eder. İçki ve uyuşturucu bağımlıları, 
Allah’ın en büyük lütfu olan akıl ve iradelerini kullanamazlar, kendilerine sahip olamazlar. 
Bu duruma düşen kimseler artık günahkâr olmanın ötesinde, ruhen ve bedenen sağlıklarını 
yitirmiş olurlar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘‘İçki her kötülüğün anasıdır.’’ [1] buyurarak 
bizleri uyarmaktadır. Dinimize göre; menfaate dayalı her türlü şans oyunu kumardır. Kumar 
ise, insanın zamanını, sağlığını, aile huzurunu, toplumdaki itibarını ve malını mülkünü yok 
eder. Yüce Allah, Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. ‘‘Ey iman 
edenler! İçki ve benzeri (aklı örten) şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak 
şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve 
kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan 
alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz, değil mi?’’ Peygamberimiz (s.a.v.) de "Sarhoşluk 



[âàux 
 

veren şeylerden sakının. Çünkü sarhoşluk veren şeyler bütün kötülüklerin anasıdır’’ 
[2] "Sarhoşluk veren şeyler şifa , ilaç değil bilakis derttir, hastalıktır.’’ [3]  buyuruyor. Bir 
defa olsun içki içmekten, bir defa olsun kumar oynamaktan, zaten bana çıkmıyor ki, bir defa 
olsun toto, loto, ya da otamatik oynasam şansımı denesem ne olur demeyelim yanlışlar hep 
böyle başlar. 
 
Aziz Müslümanlar! 
 
Gençlerimizi içki, kumar ve uyuşturucu illetinden korumada en önemli görev aile 
büyüklerine düşmektedir. Ana babalar, çocuklarının nerelere girip çıktıklarına, kimlerle 
arkadaşlık yaptıklarına dikkat etmeli, onlarla sağlıklı iletişim kurmalı ve onları mutlaka milli 
ve manevi değerlerine sahip çıkan insanlarla kurumlarla tanıştırmalıdır. Bu anlamda sizlere 
DİTİB derneklerimizi örnek olarak sunabiliriz. Her türlü sosyal, kültürel, sportif ve eğitim 
faliyetlerinin ehil ve yetkin kişilirce verildiği DİTİB derneklerimiz, bütün imkânlarıyla 
vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetindedir. Var olan bir takım eksiklikler de buralara 
sahip çıkmamızla giderilecektir. Buralar ve benzeri kurumların kıymetini ve değerini iyi 
bilmemiz gerekir. Allah bu ve benzeri tüm hayır kurumlarını kuran ve yaşatan 
Müslümanlardan razı olsun. Ölmüşlere rahmet hayatta olanlara sihhat ve afiyet nasip 
eylesin. 
 
Saygı Değer Cemaatım! 
 
Yüce Rabbimizin şiddetle yasakladığı, peygamber efendimizin lanetlediği, insanı 
yaratanından uzaklaştıran, beden ve ruh sağlığını bozan alkol, ve uyuşturuculardan, 
kumardan, haksız kazançtan, şans oyunlarından, kısaca Allah’ın ve resulünün razı olmadığı 
her türlü söz ve davranışlardan kendimizi ve nesillerimizi korumalıyız.  
 
Hubemi bir hadisi şerifile bitirmek istiyorum. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki ‘‘Her 
sarhoş edici madde haramdır, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.’’ [4] Allah bizleri 
her türlü kötü söz ve kötü alışkanlıklardan muhafaza eylesin. 
 
[1] Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i sitte, 7/267.  
[2] Neseî, Eşribe, 44.  
[3] Müslim, Eşribe, 3H. No:1984.  
[4] İbn Mâce, Eşribe, 10. 
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