
07.01.2022                           AHLAKİ  YOZLAŞMALAR 

 بسم هللا الر حمن الرحیم
ربوا الزِٓنى ِانھ  وال تق
ۜة وسٓاء س۪بیال  احِش ان ف  ك

م ّ  قال رُسول هللاِ صّل هللا علیھ وسل
َْیِھ   َْحیَْیِھ َوَما بَْیَن ِرْجل َمْن یَْضَمْن ِلي َما بَْیَن ل

 َ َّة َھُ اْلَجن َْضَمْن ل  أ
      Aziz Müminler ! 
      Allah’ın koymuş olduğu emir ve yasakların 
birçok hikmeti vardır. Toplumu, bireyleri ve 
özellikle aileyi bozacak olan her türlü ahlaki 
yozlaşmayı Yüce Rabbimiz yasaklamıştır. 
Bunların başında zina gelmektedir. Rabbimiz 
şöyle buyuruyor: “Zinaya yaklaşmayın. 
Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok 
kötü bir yoldur.”1  
        Evlilik dışı ve nikâhsız birliktelik demek 
olan zina; aklın yanlış bulduğu, ahlâkın çirkin 
gördüğü, dinimizin de büyük günah saydığı bir 
fiildir. Yüce dinimiz canı, aklı, dini, malı, nesli 
korumanın farz olduğunu, bu beş hususa zarar 
veren her şeyin de haram kılındığını bütün 
insanlığın dikkatine sunmaktadır. İslam’ın 
haram kıldığında insana zarar, helal kıldığında 
da fayda vardır.  
        Değerli Kardeşlerim ! 
        Nesillerimizi her türlü düşmandan, 
tehlikelerden ve ahlaksızlıklardan korumak 
hepimizin görevidir. Özellikle günümüzde alkol 
ve uyuşturucu madde kullanma yaşının düşmesi,  
bet ve kumar salonlarına giden gençlerin 
çoğalması, deizm, ateizm gibi inanç akımlarının 
gençler arasında yaygınlaşması, çağdaşlık ve 
cinsiyet eşitliği gibi maskelerle cinsi sapkınlık 
olan eşcinselliğin özendirilmeye çalışılması 
hepimizi geleceğimiz ile ilgili endişeye 
düşürmektedir. Lut (a.s)’ın kavminin eşcinsellik 
sapıklıklarının sonucunda azaba 
çarptırıldıklarını Kur’an bizle şöyle bildirir: 
“Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi 
bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi 
beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini 
aşan bir kavimsiniz!”2 Üzerlerine (taş) 
yağmurları yağdırdık. Uyarılanların 
yağmuru ne kötüdür. 3 

     Aziz Müminler! 

     Dinimizin belirlediği sınırlara uyarak 
günahlardan titizlikle kaçınalım. Evlatlarımızı 
her türlü sapık inanç ve ahlaksızlıklardan 
koruyalım. Takva elbisesine bürünüp hayâ ve 
iffeti kuşanalım. Bu can, bu mal ve bu bedenin 
bizlere emanet olarak verildiğini ve bu 
nimetlerden hesaba çekileceğimizi aklımızdan 
çıkarmayalım. Dünyanın aldatıcı renklerine, 
geçici heveslerine kanmayalım. Vahyin 
yolundan giden, imanın gereğini yerine getiren 
bir müminin izzet sahibi olacağını, hevâ ve 
hevesinin peşinden koşanların ise zillete 
düşeceğini asla unutmayalım.  

      Hutbemi Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in 
bir hadisi ile bitirmek istiyorum:  "Kim bana 
iki çenesi arasındaki (dili) ile iki bacağı 
arasındaki (tenasul uzvunu) haramlardan 
koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü 
veririm."4 
 

                                                             
1 İsra Suresi 32 
2 Şuarâ Suresi 165-166 
3 Şuarâ Suresi173 
4 Buhârî, Rikak 23 
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