
İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 

1. Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak: 

- İslam Dini; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı esas 

alır. Bu nedenle insanın aklına, canına, nesline, malına 

ve dinine zarar verecek şeyleri yasaklamıştır.  

- Alkollü içki içmek ve uyuşturucu kullanmak insanın 

aklına ve canına zarar verdiği için haram kılınmıştır.  

- İnsanın aklını ve iradesini kullanmasına engel olan, 

içildiğinde insanı sarhoş eden içeceklere Alkollü İçki 

denir. 

 

 

 

- İnsanın davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında 

anormal değişiklikler meydana getiren tabii ve sentetik 

maddelere Uyuşturucu Maddeler denir.  

- Uyuşturucu Maddeler de insan sağlığına zararlı olduğu 

için dinimizce haramdır.  

- Sayıları pek çok olmakla beraber en çok kullanılan 

uyuşturucu maddeler şunlardır: Afyon, Morfin, Eroin, 

Esrar, Kokain, Bonzai 

- Sigara içmek de yapılması hoş görülmeyen kötü 

alışkanlıklardandır.  

- Sigara kullanmanın kişinin sağlığına, aile ve 

ekonomisine pek çok zararları vardır.  

 

2. Kumar Oynamak: 

- Bir kazanç elde etmek, para veya mal kazanmak için 

oynanan her türlü oyuna Kumar denir. 

- Kumarın temelinde haksız kazanç, zaman kaybı ve insan 

aldatma vardır.  

- Kumar oynamanın birey ve toplum açısından pek çok 

zararları vardır. İnsanı çalışmadan kazanmaya yöneltir. 

Bir çok ailede huzursuzluğa ve kavgalara yol açar. 

- İnsan, doğası gereği kaybetmeyi sevmez. Kumar 

oynayan herkes kazanmak amacındadır. Bu nedenle 

kumar insanlar arasında kin ve düşmanlığa yol açar.  

 

 

3. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor? 

- Kötü Alışkanlıklar: 

 Kötü aile ortamı,  

 Bilgisizlik, 

 Kötü arkadaş çevresi, 

 Kitle iletişim araçlarının etkisi, 

 Başkalarını özenti ve taklit, 

 Merak etme ve idare zayıflığı. 

gibi sebeplerle başlar.  

4. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım? 

- Kötü alışkanlık ve davranışlardan korunabilmek için 

birey, aile ve devlete düşen görevler vardır.  

a. Bireye Düşen Görevler: 

 Arkadaş çevresine dikkat etmek 

 Kötü alışkanlıkların zararlarını öğrenmek 

 Ailenin ve büyüklerin öğütlerini dinlemek 

b. Aileye Düşen Görevler: 

 Çocuklarına iyi bir eğitim vermek 

 Davranışlarıyla örnek olmak 

 Arkadaş çevresini kontrol etmek 

c. Devlete Düşen Görevler:  

 Çocuklara zararlı maddelerin satışını yasaklamak 

 Gençler için spor alanları açmak 

 Eğitim faaliyetlerini artırmak 

 Yeşilayın desteklenmesi 

- Kötü alışkanlıkların dinimizce de haram olduğunu 

bilmek, onlardan korunma konusunda önemlidir.  

 

5. Başkalarında Zarar Vermek: Kul Hakkı 

- Her insanın yaşama, barınma, güvenlik, seyahat, 

çalışma, aile kurma gibi hakları vardır. Bu haklara zarar 

vermek veya engel olmak Kıul Hakkı yemektir. 

- Kul Hakkına giren davranışlar: 

 Hırsızlık 

 Aldatmak 

 Yalan söylemek 

 Hile yapmak 

 İftira atmak 

 Alay etmek 

 Çevreyi kirletmek 

 Ölçü tartıyı bilerek yanlış yapmak 

 Rüşvetle iş yapmak 

 Gıybet etmek 

 Başkalarının özel hayatını araştırmak 

 Doğaya zarar vermek 

Gibi insanlara maddi ve manevi olarak zarar veren kötü 

davranışlardır. 

“Sarhoşluk veren herşey haramdır. Çoğu 

sarhoşluk verenin, azı da haramdır.” (Hadis-i 

Şerif) 



- İnsanların haklarına herhangi bir sebeple zarar veren 

kimse, yaptığı yanlışı anlayınca özür dilemeli, verdiği 

zararı karşılamalı ve karşı taraftan helallik istemelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmail ÇETİN 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmeni.  

Ümmetim içinde müflis (İflas eden kişi) 

şudur:Allah’ın huzuruna namaz, oruç, hac, 

zekat gibi ibadetlerini yapmış olarak gelmekle 

birlikte, bu kişi öyle günahlarla gelir ki kimine 

sövüp saymış, kiminin kanını dökmüş, kiminin 

malını yemiş, kimine iftira etmiştir… 

Sevaplarından alınıp, hakkını ihlal ettiği 

kimselere dağıtılır. Böylece sevapları gitmiş, 

günahları da artmıştır. (Hadis-i Şerif) 


