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 بسم هللا الرحمن الرحيم

يََٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن ٰاَمنَُٓوا اِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْْلَْنَصاُب َواْْلَْزَْلُم 

 ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 

هللا عليه و سلم:قال رسول هللا صلي   

 ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ 
  

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN 

KORUNMAK 

  

Muhterem Müslümanlar!  
 Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah; “Ey 

iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal 

okları ancak, Şeytan işi birer pisliktir. Onlardan 

kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” (1)  

buyurmaktadır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Hz. 

Peygamber (sav); "Her sarhoşluk veren şey 

haramdır”(2) buyurmaktadır. 

Kardeşlerim! 

Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde 

yaratmış ve hayatını devam ettirmesi için ona bir 

beden ihsan etmiştir. İnsanoğluna verilen bu 

emanetin yanlış ve zararlı yollarda kullanılmaması 

emir ve tavsiye edilmiştir. 

Sevgi ve merhamet dini olan İslam; aklı, 

canı, nesli, malı ve dini korumayı esas almış, 

bunları meşru yollarda değerlendirmeyi farz kılmış, 

bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini 

de şiddetle yasaklamıştır. Dünya ve ahiret 

mutluluğunu esas alan dinimiz, ailevi ve toplumsal 

huzursuzluklara yol açan başta alkol ve sigara 

olmak üzere, insanın aklını, kalbini ve bedenini 

tahrip eden bütün zararlı alışkanlıkları 

yasaklamıştır. Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.v) , "Sarhoşluk veren şeyler, deva değil 

bilakis derttir” (3)  buyurarak, konunun önemine 

dikkatimizi çekmiştir. 

Değerli Müminler! 

Gençlerimize bu konuda sahip çıkmalı,  

onların problemlerine çözümler aramalı,  onları 

dinlemeli, onlara değer vermek suretiyle, toplumda 

yeri olduklarını onlara hissettirmeliyiz. Kötü 

alışkanlıkların tehlikelerini, insan sağlığına ne kadar 

zararlı olduğunu anlatmalıyız onlara.  

Gençlik, insan hayatının en önemli 

dönemidir. Yüce dinimiz de, gençken yapılan 

ibadetlerin, iyi amel ve sergilenen güzel ahlakın, 

hayatın diğer zamanlarında yapılanlardan daha 

faziletli olduğunu bildirmiştir. 

 

 

Nitekim Sevgili Peygamberimiz (SAV) bir 

hadis-i şerifte: Yedi sınıf insan vardır. Hiçbir 

gölgenin olmadığı günde onları arşının 

gölgesinde gölgelendirecektir. Onlardan biri de , 

Rabbine ibadet ederek tertemiz bir hayat içinde 

serpilip büyüyen gençtir.3 

Aziz Müminler! 

Yüce Rabbimiz; “Kendi ellerinizle 

kendinizi tehlikeye atmayın”(3)
 buyurarak, 

kendimizi, aile düzenimizi ve toplum huzurunu 

tehlikeye sokacak her türlü zararlı alışkanlıklardan 

korunmaya bizleri davet etmiştir. Zararlı 

alışkanlıklar; bazen taklit, özenti, merak ve kötü 

çevre bazen de kısa yoldan zengin olma hayalleri 

sebebiyle oluşmaktadır. Bu nedenle; gençlerin 

eğitim, yetişme ve çevreden etkilenme çağı olan 

ergenlik dönemlerinde anne babaların çok dikkatli 

olmaları gerekir.  

  Kıymetli Kardeşlerim! 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı 

alışkanlıklardan korumada en önemli görev aileye 

ve eğitim kurumlarına düşmekle birlikte, bilinçli 

her müslüman bu konuda kendisini sorumlu 

hissetmelidir. Nitekim gerçek mümin; bir kötülük 

gördüğünde onu eliyle, eliyle düzeltemezse diliyle, 

diliyle de düzeltemezse kalbiyle buğz edendir. 

Çocuklarımızın ahlaklı ve zararlı alışkanlığı 

olmayan arkadaşlar edinmelerini sağlayalım. 

Onlarla sağlıklı iletişim kuralım. Kendimiz de 

sigara, içki ve uyuşturucu gibi her türlü zararlı 

alışkanlıklardan uzak durarak onlara örnek olalım. 

Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutma 

konusunda onlara yardımcı olmaya özen gösterelim. 

Büyük- küçük demeden bu kötü alışkanlıkların 

pençesine düşmüş olanlara yardımcı olalım. 

Ellerinden tutalım. Onları bu illetlerden kurtaralım. 

Bu hem dini, hem toplumsal hem de ahlaki bir 

görevimizdir.  

Yüce Rabbimden, bizleri, ailemizi, 

çocuklarımızı ve bütün Müslümanları zararlı 

alışkanlıklardan muhafaza etmesini niyaz ederim. 

1- Maide 90-91 

2- Nesaî,Eşribe,23 

3- Müslim, Eşribe, 12 

4-Buhari Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Tirmizi Zühd 53 

5- Bakara,2/195     
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