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Madde Bağımlılığı
Kıymetli cemaatim,
Hepimizin malumudur ki madde bağımlılığı, uyuşturucu
kullanımı büyük bir sorundur. Tahribatı en çok da
gençlerimizde, evlatlarımız üzerinde olur. Vicdanlı
merhametli hiçbir yürek pırıl pırıl insanların uyuşturucu
kullanmak suretiyle kendini heder etmesine dayanamaz.
Aziz kardeşlerim,
Uyuşturucu büyük bir beladır. İnsanı en aziz varlık kılan
Rabbimiz onun aklına, dinine, namusuna, malına, izzetine
zarar verecek her türlü kapıyı kapatmıştır. Güzel olan
şeyleri helal, kötü zararlı olanları ise haram kılmıştır.1
Şu güzel insan uyuşturucuya bulaştığında: aklına,
izzetine, dinine nasıl zararlar verdiğini üzülerek görürüz.
Bir iki denemeyle, arkadaş ortamıyla, çevrede görüp
merakla başlanılan bu kötü alışkanlık gün geçtikçe insanı
insanlığından eder bir hale dönüştürür.
Uyuşturucu ‘her türlü kötülüğün anası2’ olduğu
bildirilen en az içki gibi kötüdür. Etkisi daha derindir.
Acısı daha büyüktür. Müptelası olan onu elde edebilmek
için malından, izzetinden, sevdiklerinden hatta
hayatından vazgeçer. Onun sebebiyle yuvalar dağılır.
Çocuklar sağa sola savrulur, Anneler gözyaşı dökerler.

Kimse ben kullanmıyorum, başkalarına, yabancılara
veriyorum diyerek vicdanını rahatlatmasın. Uyuşturucu
bir insanlık suçudur. Dinimiz bir insanı öldüreni bütün
insanlığı öldürmüş3 gibi görür. Dünyaya olan hırsı, kısa
zamanda kolay yoldan paraya ulaşma arzusu onu harama
düşürür. Görüntüde para kazanır, ama ahiretini kaybeder.
O para ona hayır getirmez. İçine, yüreğine dert olur. Ve
sonuçta o kişiyi cehennemlik yapar.
Kıymetli cemaatim,
Eğer bir kardeşiniz madde bağımlısı olduysa, onu
kazanmamız, düştüğü bu çukurdan çıkarmamız, tedavi
ettirmemiz gerekir. Ama önce neden bu hallere düştü
araştırmalıyız. Çevresinde kimler buna sebep oldu,
bakmalıyız. Yeni bir çevreye, güzel insanlara, hayır
duaya ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. İman ve sağlam
irade bu uğraşta en büyük yardımcısı olacaktır.
Sıkıntılarını dinleyip gidermek, ona Allah’ımızın değerli
bir kulu olduğunu hatırlamamız gerekmektedir. Bu arada
çocuklarımızı bu tehlikelerden korumak için onlarla
sağlam bir kontak kurmamızın ne kadar önemli olduğu da
unutulmamalıdır. Çocuklarımızı seveceğiz, onlarla
beraber oyun oynayacağız, ergenlik dönemlerinde de
onları olgun bir adam görüp istişare meclisimize alacağız.
Gönül bağı kuramadığımız çocuklarımız elimizden
kaybolup gidebilir. Rabbim neslimizi muhafaza
buyursun. Bizlere göz aydınlığı, gönül süruru evlatlar
versin. Ve yavrularımızı iyi insanlarla karşılaştırsın.
Âmin.

Hollanda Diyanet Vakfı
Hazırlayan: Yakup ETİK

Değerli müminler
İstatistikler vaziyetin kötü olduğunu ve tedbir alınmazsa
durumun daha da kötüye gideceğini göstermektedir.
Günümüzde uyuşturucu kullanımı çok yaygınlaşmıştır.
Hemen hemen her ailede bir mağdur vardır. Maalesef
Üretimi ve kullanım alanları da gün geçtikçe artmaktadır.
Kullanımda yaş oranları aşağıya tâki ergenlik çağlarına
kadar düşmektedir. Araştırmalar buradan gelen gelirlerin
illegal yapılara, insanlığa zararlı yapı ve kimselere
gittiğini, haksız kazançlar oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Birileri zengin oluyor ama daha çokları ölüyor. Biz de bir
atasözü vardır. ‘Dedenin yediği koruk torunun dişini
kamaştırır.’ Bu işlere koyulmuş, kolay yoldan ve
insanları yok etmek pahasına para kazananlar iyi
bilmelidirler ki en başta kendi ailelerinde bunun bedelini
ödeyeceklerdir. Önce kendi çevrelerinin ciğerleri
yanacaktır. Allah mazlum, mağdur kuluyla arasındaki
perdeyi kaldırmıştır. Mağdur insan
‘Rabbim beni
bu hallere düşürenleri sana havale ediyorum.’ dediğinde
rabbimiz onun duasına icabet eder. Ve bunun acısı
mutlaka çıkar değerli kardeşlerim.
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