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İÇKİ VE UYUŞTURUCU KULLANIMI 

 Muhterem Müslümanlar!  

Yüce dinimiz İslâm, insan sağlığına büyük 

önem vermiş, beden ve ruh sağlığımıza zarar 

veren şeylerin yenilmesini, içilmesini, 

kullanılmasını ve hangi yoldan olursa olsun 

vücuda alınmasını kesinlikle yasaklamıştır.  

Bu konuda Kur'ân-ı Kerim'de şöyle 

buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! şarap, 

kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları 

birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak 

durun ki, kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve 

kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin 

sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namaz 

kılmaktan alıkoymak ister. Artık 

(bunlardan) vazgeçmez misiniz?"
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Peygamberimiz (s.a.v) ise “İçkiden 

sakının, çünkü o, bütün kötülüklerin 

anasıdır”
2
 buyurarak pek çok kötülüğün ortaya 

çıkma sebebinin alkollü içecekler olduğunu 

belirtmiştir. Bu sebeple müslüman, içkinin her 

çeşidinden mutlaka sakınmalı ve içkinin içildiği 

ortamlardan kendisini ve çevresini uzak 

tutmalıdır.  

Değerli Mü’minler!  

İçkinin vücudu tahrip ederek birçok 

hastalıklara sebep olduğu, kişide fiziksel ve 

ruhsal bağımlılığa yol açtığı tıbben de tespit 

edilmiş bir gerçektir. Alkollü içecekler, zihnin 
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dengesini bozduğu için insan, kendini kontrol 

edemez, ne yaptığını ve ne söylediğini bilemez 

bir hale gelmektedir.  

Bu yüzden içki, insanlar arasında 

tartışmalara ve kavgalara sebep olabilmekte, 

sarhoşluk yüzünden çıkan kavgalar cinayetle 

bile sonuçlanabilmektedir. Evine sarhoş olarak 

gelip ailesi ile gereksiz yere tartışan ve evde 

huzursuzluk çıkaran kişiler, pek çok ailenin 

boşanmaya varan problemler yaşamasına neden 

olmaktadır. Günümüzde yaşanan birçok trafik 

kazasının nedenleri arasında, içkili araç 

kullanmanın olduğu görülmektedir. Bu 

bakımdan dinimizin alkollü içecekleri 

yasaklamış olması, hem fertlerin sağlığı, hem de 

aile ve toplumun huzuru için son derece 

önemlidir.  

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim!  

Dinimizin yasakladığı hususlardan bir 

tanesi de uyuşturucu kullanımıdır. Ne yazık ki 

yaşadığımız bu çağda, tüm yasaklamalara 

rağmen uyuşturucu kullanımı hızla artmaktadır. 

Özellikle gençler arasında yayılan uyuşturucu 

kullanımı, nice umutların sönmesine ve nice 

hayatların perişan olmasına neden olmaktadır. 

Yapılan araştırmalar, Avrupa Birliği ülkeleri 

içerisinde yaklaşık 83 milyon yetişkinin en 

azından bir defa uyuşturucu madde kullandığını 

göstermektedir.  Geride bıraktığımız 10 yıl 

boyunca, uyuşturucu madde kullanımına bağlı 

ölümlerin iki kart arttığı tespit edilmiştir. Bu 

durum, bölgemizde de hızla yayılan uyuşturucu 

kullanımına karşı son derece uyanık olmamız 

gerektiğini göstermektedir. Evlatlarımızın 

kimlerle arkadaşlık kurduğu ve nasıl ortamlarda 

bulunduğu bu açıdan son derece önemlidir. 

Gerek içkinin, gerekse uyuşturucunun 

toplumumuzdan uzak kalması, sağlıklı nesillerin 

yetişmesi ve sağlıklı ailelerin varlığı için 

gereklidir. Hiç kimse, Allah’ın bir nimet olarak 

bize bahşettiği ruh ve beden sağlığını bozma 

hakkına sahip değildir. Zira ruh ve beden 

sağlığımızı korumak, dinimizin üzerimize 

yüklediği önemli bir vazifedir. 


