Cuma Hutbesi
Tarih: 05-11-2021

يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
َّ ٰ ف أَّضَّ ا ُعوا
الص ََّل َّة َّوا ٰتَّ َّب ُعوا
َّ ََّّفخَّ ل
ٌ ف ِمن بَّ ْع ِد ِهمْ خَّ ْل
َّ ٰ
َّ ات ف ََّّسو
ْف يَّ ْل َّق ْو َّن َّغ ًّيا
ِ الش َّه َّو

َّ َّ اّلل
َّ َّق
ُ ال َّر ُس
اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ َّ ٰ ص ٰلى

 َّو ُك ٰ ُل خَّ مْ ٍر َّح َّرا ٌم,ُك ٰ ُل ُمسْ ِك ٍر خَّ مْ ٌر

BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI
Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır.
İnsanı yeryüzünün halifesi kılmış, bütün mahlukatı
onun emrine vermiştir. Bununla birlikte insan sahip
olduğu her nimetin gerçek sahibi değil emanetçisi ve
kiracısıdır. Dolayısı ile nimetin asıl sahibi olan
Allah’a karşı sorumludur. Elbette her türlü maddi ve
manevi nimetler ile donatılan insan boşu boşuna
yaratılmamıştır. Oyun ve eğlence olsun diye
dünyaya gönderilmemiştir. Rabbimizin sayısız
nimeti ile kuşatılan insan bu engin lütuf ve rahmet
karşısında şükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden
bir kul mu olacağı hususunda imtihan için bu
dünyadadır.
Değerli Müminler!
İnsanın varlık gayesi olan Allah’a kul olma
sınavında önüne birçok engel çıkmaktadır. Bu
engellerden biri de onun ömrünü zayi eden hem
dünyasını hem de ahiretini karartan, yaşama sevinci
ve mutluluğunu yok eden bağımlılık hastalığıdır.
Bağımlılık, kişinin hevâ ve heveslerine, istek ve
arzularına, şehvet ve tutkularına esir olmasıdır.
Nefsanî arzularını tek doğru ve gerçek kabul
etmesidir. Yüce rabbimiz heva ve heveslerinin esiri
olanların akıbetlerini söyle haber vermektedir:
“Onların ardından öyle kötü bir nesil geldi ki
bunlar namazı-niyazı terk ettiler, şehevi arzu ve
isteklerine uydular. Bu yüzden, onlar doğru
yoldan sapmanın bedelini çok ağır ödeyecekler,
cehennemin çukuruna atılacaklar.”1
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Meryem,59.
Nesai, Eşrebe,44.

Muhterem Müslümanlar!
Bağımlılık hastalığının en tehlikelilerinden biri alkol
bağımlılığıdır. Zira alkol ilk başta kişinin aklını
etkisiz hale getirmekte, ardından sinir sistemini
tahrip ederek sağlıklı düşünmesini engellemektedir.
Bunun neticesinde de can ve mal kaybına, intiharlara
ve ailelerin dağılmasına sebep olmaktadır.
Peygamber Efendimiz "içkiden uzak durun. İçki
bütün kötülüklerin anasıdır"2 içki her kötülüğün
anahtarıdır."3 sözleriyle alkol bağımlılığının
tehlikesine dikkat çekmiştir. İnsan hayatında telafisi
mümkün olmayan kayıp ve zararlara sebep olan
bağımlılıklardan biri de uyuşturucu bağımlılığıdır.
Uyuşturucu insanı insan yapan ruhsal ve fiziksel
özelliklerini yok etmektedir. İnsanı intihar ve ölüme
götüren korkunç bir yoldur. Zararsız olduğu
zannedilen ve en yaygın olan bağımlılık türü ise
sigara bağımlılığıdır. İstatistiklere bakıldığında her
yıl yüz binlerce insan sigara yüzünden hayatını
kaybetmektedir. İnsan sağlığına zarar veren her şeyi
kullanmak ve tüketmek caiz değildir. Çağımızda
yeni yeni yüzleştiğimiz diğer bir bağımlılık türü ise
teknoloji bağımlılığıdır. Her geçen gün bireyleri
yalnızlaştırmakta
ve
toplumu
bunalıma
sürüklemektedir.
Değerli Kardeşlerim!
Gelin bir Müslüman olarak teknolojinin esiri olup
imajın ve görselliğin cazibesine kendimizi
kaptırmayalım. Manayı maddeye, baki olanı faniye,
hakikati yalana esir etmeyelim. Çocuklarımızı ve
gençlerimizi eğlendirirken zehirleyen, sahte
zaferlerle saatlerce meşgul eden sigara, alkol,
uyuşturucu, kumar, internet, bilgisayar ve akıllı
telefon gibi bağımlılıklara karşı uyanık olalım.
Uzman
kuruluşlardan
yardım
almaktan
çekinmeyelim. Unutmayalım ki, evlatlarımız bizim
yarınlarımızdır ve neslimiz bize emanettir.
Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadis-i
şerifi ile bitirmek istiyorum: “Kıyamet gününde
hiçbir kul, ömrünü ne için tükettiği, bilgisiyle ne
yaptığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı
ve bedenini neyle yıprattığı konusunda hesaba
çekilmedikçe bir yere ayrılamayacaktır.”4
Hollanda Diyanet Vakfı
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