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İÇKİ VE ŞANS OYUNLARI
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
1
(bunlardan) vazgeçmez misiniz?"
Peygamberimiz (s.a.v) ise “İçkiden
sakının, çünkü o, bütün kötülüklerin
anasıdır”2 buyurarak pek çok kötülüğün ortaya
çıkma sebebinin alkollü içkiler olduğunu
belirtmektedir. 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 tespit
edilmiş bir gerçektir. Alkollü içkiler, zihnin
1
2

Maide, 5/90-91.
Nesai, Eşribe, 44.

dengesini bozduğu için insan, kendini kontrol
edemez, ne yaptığını ve ne söylediğini bilemez
hale gelmektedir.
Bu yüzden içki, yakınlar arasında
tartışmalara ve kavgalara sebep olabilmekte,
sarhoşluk yüzünden çıkan kavgalar cinayetle
sonuçlanabilmektedir. Evine sarhoş olarak gelen
ve ailesi ile gereksiz yere tartışıp, evde
huzursuzluk çıkaran, hatta hanımını ve
çocuklarını döven ve bu yüzden aile yuvasını
yıkanların sayısı hiç de az değildir. Günümüzde
yaşanan pek çok trafik kazasının nedenleri
arasında, içkili araç kullanmanın olduğu
görülmektedir. Bu bakımdan dinimizin alkollü
içkileri yasaklamış olması, hem fertlerin sağlığı,
hem de aile ve toplumun huzuru için son derece
önemlidir.
Aziz Kardeşlerim!
Dinimizin yasakladığı hususlardan bir
tanesi de şans oyunlarıdır. Buna göre,
taraflardan
birisinin
kazanıp
diğerinin
kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans
oyunları, kumar olduğundan haramdır. Piyango
ve benzeri her çeşit şans oyunları, hutbemin
başında okuduğum ayet-i kerime gereği “şans
okları” kapsamına girmektedir ve şeytan işi bir
pislik olduğu ifade edilmektedir. Bu gibi şans
oyunlarından elde edilen kazanç, bizlere sadece
büyük bir vebal yüklemektedir. Böyle bir
kazancın tamamı fakirlere verilmeli, ancak bu
bile bizi vebalden kurtarmaya yetmemektedir.
Bunun yanında, böyle bir günaha bulaştığı için
kişi bir an önce tövbe etmelidir. Bu oyunların az
bir miktar karşılığında oynanması dahi sonucu
değiştirmemektedir.
O halde geliniz, az da olsa, bereketli ve
helal olanı tercih edelim. Çok, ancak haram
olandan da uzak duralım. Peygamberimiz
(s.a.v)’in şu hadisine kulak verelim:
“Hiç
kimse
elinin
emeğiyle
kazandığından daha hayırlı bir rızık asla
yememiştir.”3
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