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 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

َا اْْلَْمُر َو اْلمَ َمُنوا يَا اَي َُّها الَِّذيَن ا   ََا ُُ ِاّنم َْْ ْْ ْيِسُر  َوا
ْيطَاِن َفاجْ  َُْم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ َْز ْْ ُُ َوا ََََّّ ُُوُُ َل ْم ََتِن

 تُ ْفَُِّحُوَن 
[Mâide sûresi, âyet 90] 

Muhterem Kardeşlerim, 

Yüce Allah kainatı büyük bir incelik estetik ve 

zerafet içinde yaratmıştır. Yaratılan tüm nesnelerde 

bir uyum düzen ve güzellik göze çarpar.  Bahar 

ayında bir gelin gibi süslenen tabiat cömert bir 

anne gibi insana kucak açar tüm nimetlerini 

hesapsızca ortaya saçar. Her şey insan içindir. Peki 

insan kimin içindir? Her şeyin en temizi en güzeli 

emrine verilen insandan ne istenmektedir? İşte bu 

sorunun cevabı şu beş temel kuralda verilmiştir. Ey 

insan aklını koru, canını koru, malını koru, neslini 

koru, dinini koru, sana verdiğim nimetlerin hakkını 

ver, zararlı ve haram olanlardan uzak dur 

Aziz Kardeşlerim, 

Üzülerek belirtmek isterim ki insanoğlu içinde 

yaşadığı nimet ve bolluk asrında Allah‘ın kendisine 

sunduğu helal ve temiz şeylerin yanında haram ve 

pis sayılan şeyleri de tüketmektedir. Halbuki Allah 

helal ve temiz olan nimetlerin kullanılmasını 

emretmiş pis ve haram sayılan şeyleri de 

yasaklamıştır. Bu hususta yüce kitabımızda şöyle 

buyrulur ”Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal 

ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden 

yürümeyin çünkü o sizin için apaçık bir 

düşmandır” [1] 

Çok değerli müminler, 

Günümüzde insanlık aleminin en büyük 

düşmanlarından biri olan ve toplumsal hayatı en 

çok bozan zararlılardan birisi de Kuran’da pislik 

olarak sayılan alkol uyuşturucu ve bağımlılık yapan 

maddelerdir. Gencecik yavrularımız alkol ve 

uyuşturucunun acımasız pençelerinde can 

vermekte kavgalar, cinayetler, boşanmalar, 

intiharlar hızla artmaktadır. Alkol şişede durduğu 

gibi durmamaktadır. Öte yandan uyuşturucunun 

esir aldığı masum bedenler aklını ruhunu iradesini 

kaybetmiş birer ceset haline gelmişlerdir. 

Masumiyet kirletilmiş  acımasız bir vahşi 

uyuşturucu sermayesi yeni dünyanın saf ve masum 

kurbanlarını aramaktadır. 

Kardeşlerim, 

Hiç merak ettiniz mi? Sevgili peygamberimiz on 

sene içinde su gibi içki içen bir toplumu içkiden 

nasıl kurtardı? Kur‘an yavaş yavaş iman, irade ahlak 

ve değer eğitimi ile içkinin ve uyuşturucunun 

saltanatına son verdi. Medine sokaklarına dökülen 

şarap su gibi aktı ve toplumu terk etti. Elbette 

kolay olmadı alışkanlıkları bir anda yok etmek, 

fakat iman ağır bastı Hazreti peygamber bütün 

sabrı ve mücadelesiyle eğitti ve kurtardı ümmetini. 

Bugün de Kur‘an kendisine kulak veren imanlı ve 

sağduyulu müttaki müminlere  aynı çağrıyı 

yineliyor „Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya 

mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın 

amelinden birer murdardır pisliktir. Onun için 

bunlardan kaçının.“ [2] 

„Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık 

düşürmek ve sizi Allah’ı anmaktan namaz 

kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil 

mi?“ [3] 

Şerefli Müminler, 

Hayatı boyunca temiz bir toplum ve ümmet 

yetiştirmek için mücadele eden sevgili 

peygamberimiz, alkol uyuşturucu ve insan sağlığını 

tehdit eden her türlü zararlı maddeye savaş 

açmıştır. Hutbemi O’nun şu evrensel mesajlarıyla 

bitirmek istiyorum „Sarhoşluk veren bütün içkiler 

haramdır.’’ [4] „Çoğu sarhoşluk veren içkinin azı da 

haramdır.“ [5] „İçki bütün kötülüklerin anasıdır.“ 

[6] 

[1] Bakara 2/168. [2] Maide, 5/90.  [3] Maide, 5/ 91. 
[4] Müslim, 3/1575. [5] İbn-i Mace es-Sünen 2/124. 
[6] Keşfü’l-Hafa 1/382. 
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