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Maide 90 Meali: ŞERİF VE İZAHAT 

اَاي َ نُوا ََالَِّذينَ َأ يُّه  اَآم  رََُإِنَّم  م  ي ِسرََُال خ  ال م  األ نص ابََُو  ال مََُو  األ ز  سَ َو  نَ َِرج  َلَِع مَ َم ِ

ت نِبُوهََُالشَّي ط انَِ َالمائدةَسورة09ََتُف ِلُحونَ َل ع لَُّكمَ َف اج   

KELİME MANASI (90) MAİDE 

اَي ا نُوا ََالَِّذينَ َأ يُّه  َآم  Ey iman edenler اَ! رََُإِنَّم  م  َال خ  muhakkak ki şarap ,daha ي ِسرَُ?َ ال م  َو  kumar ,

daha ابَُ?َ األ نص  َو  dikili taşlar ,َ daha األ َ?َ ال مَُو  َز  fal okları ,َ nedir سَ َ? َِرج  birer pisliktir ,öyle pislik 

ki,  َن لََِم ِ َالشَّي ط انََِع م  şeytan amelindendir, yani şeytanın tezyin ve tesvil (süslemesi ve iyi 

göstermesi)nden kaynaklanmaktadır, ت نِبُو َف اج  o halde kaçının ,neden َهَُ?َ ondan  ( o pisliktenَ,)

َل ع لَُّكمَ  umulur ki siz َتُف ِلُحونَ ,  kurtuluşa erersiniz. 

MEALİ ŞERİF 

Ey iman edenler! şarap (içki), kumar, (tapılmak için) dikili taşlar (putlar), fal (ve şans) 

okları ancak birer şeytan işi pisliktir, bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz. 

İZAHAT 

İmam-ı Fahrurrazî (Rahimehullah) ın beyanına göre: "Hamr" kelimesinin neden iştikak 

ettiği (alındığı) hususunda iki açıklama vardır. 

1 - Hamr: Örtmek manasındadır. İçki de, aklı bürüyüp, ona karışarak, onu örtüp gizlediği 

için hamr adını almıştır. 

2 - İbnü'l-Arabî (Rahimehullah) ın beyanına göre, bu tabir; 

تَ َتُِرك تَ  ر  ت م  ف خ   "Bir müddet bırakıldı da, böylece kokusu değişti" deyiminden 

almıştır. 

رَ َابنََِعنَـَ رَ َعنَُعم  لَ :َ"قالَ َُعم  ِريمََُن ز  رََِت ح  م  مَ َال خ  لَ َي و  ِهيَ َن ز  س ةََِِمنَ َو  م  َخ 

ي اء رََِال ِعن بََِِمنَ َ:أش  الت م  ال ع س لََِو  الِحن ط ةََِو  الش ِعيرََِو  رََُو  م  ال خ  اَو  رَ َم  ام  ،َخ   ال ع ق ل 

l- İbni Ömer (Radıyaliahu Anhuma) Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ın şöyle 

buyurduğunu rivayet etmiştir: "(Bu ayet-i celile ile) Şarabın haramiyeti inmiştir. Şarap; arpa, 

buğday, üzüm, hurma ve bal olmak üzere beş şeyden elde edilir. Şarap, aklı örten herşeydir." 

(ibni EbîHatim, No.6742,4/1196; 

Meysir: Kelimesi, arapların kesilecek develer hakkında oynamış oldukları kumarlarıdır. 

Ensâb: Kelimesi, onların dikip de ibadet ettikleri ilâhlarıdır. 

Ezlâm: Kelimesi ise, üzerinde "Hayır" ve "Şer" kelimelerinin yazılı olduğu fal oklarıdır. 

Şu bilinsin ki, hamr ve meysir kelimelerinin manaları, Bakara Suresinin 219. ayet-i 

kerimesinde (Ruhul Furkan: 2/557- 562), yine böylece "Nusub" ve "Ezlâm" kelimelerinin de, 

ne demek oldukları Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinin tefsirinde (Ruhul Furkan: 6/233-

235) zikredilmiştir. Dolayısıyla bu meselelere iyice vakıf olmak isteyen herkes buralara 

müracaat edebilir. 

Görüldüğü üzere, Allah-u Tealâ ayet-i celilede zikredilen dört şeyi şu iki sıfatla 

vasıflamıştır. 

l- Rics: "Pislik, murdar" anlamında olup, arapçada rics kelimesi pis ve çirkin sayılan 

amellere verilen isimdir. Bu kelimenin aslı, (ra) harfinin fethasıyla olan recs رجس 

kelimesindendir ki, bu da şiddetli ses anlamına gelir. Nitekim gök gürültüsünün sesi çok 

şiddetli olduğu zaman: ابَ  اسَ َس ح  جَّ ر   "Gürleyen bulut" denir. Dolayısıyla: "Rics", 

çirkinlikte zirveye ulaşmış ve kötülükte derecesi çok kuvvetli olan amel (iş) manasına 

gelmektedir. 



2 - "Şeytanın amelinden" sıfatı: Bu da onun bir rics (pislik) olması manasını 

tamamlamaktadır, çünkü şeytan kâfir olduğu için necis (pis) tir. 

Kâfir de necistir. Zira Allah-u Tealâ: 

ِرُكونَ ...  اال ُمش  سَ َاِنَّم   ن ج 

"Müşrikler ancak bir neces (pislik) tir."   (Tövbe suresi:28 den) buyurmuştur. Pis olan, 

ancak pis olan şeylere davet eder. Nitekim Mevlâ Tealâ: 

بِيث اتَُ... بِيثِينَ َا ل خ   ...ِلل خ 

"Kötüler (kadınlar veya sözler) kötüleredir" (Nur suresi: 26 dan) buyurmuştur. Ayrıca 

şeytana izafe edilen herşeydeki bu nisbet o şeyin çok aşırı derecede çirkin olduğuna delâlet 

eder, nitekim Mevlâ Tealâ: 

هَُ...ََ ك ز  ل ي هََِف ق ض ىَُموس ىَف و  لََِِمنَ َه ذ اَق الَ َع   ...َالشَّي ط انََِع م 

"Bunun üzerine (Musa (Aleyhisselâm)) ona bir yumruk vurup onu öldürdü ve 'Bu, 

şeytanın işindendir* dedi." (Kasas suresi:15 den) buyurmuştur. 

Mevlâ Tealâ, bu dört şeyi, belirtilen bu iki sıfatla vasfettikten sonra: 

ت نِبُوهَُ   َتُف ِلُحونَ َل ع لَُّكمَ َف اج 
"Ondan kaçının ki felah bulasınız" kavl-i şerifiyle, bu sayılan dört şeyden uzak 

bulununuz ki kurtuluşa eresiniz.  buyurmak istemişti َُت نِبُوه َف اج  emrindeki ََُه zamiri geride 

geçen rics kelimesine râci'dir, bu kelime de, zikredilen dört şeye şâmil olduğundan, "Kaçının" 

emri hepsini içine almış olur. 

َيا:َ}القرآنَفيَالتيَاآليةَهذهَأنَعنهماَهللاَرضيَعمروَبنَهللاَعبدَوعن-

َالشيطانَعملَمنَرجسَواألزالمَواألنصابَوالميسرَالخمرَإنماَآمنواَالذينَأيها

َليذهبَالحقَأنزلَوجلَعزَهللاَإن:َالتوراةَفيَهي:َقال{َتفلحونَلعلكمَفاجتنبوه

َزفوالمعا(َالرقص)َوالزفنَوالزماراتَوالكناراتَاللعبَبهَويبطلَالباطلَبه

َيومَأعطشهَإالَحرمتهاَماَبعدَعبدَيشربهاَالَبيمينَربيَوأقسمَوالشعرَوالمزاهر

َماَبعدَتركهاَومن.)القدسَبحظيرَسقيتهَإالَحرمتهاَماَبعدَيدعهاَوالَالقيامة

متها  (الفردوسَجنةَفيَإياهاَألُسقين هَحر 

Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: Kur'an-ı Kerimdeki bu ayet, 

Tevrat-ı Şerifte aynen şöyledir: 

"Şüphesiz ki Allah-u Tealâ hakkı indirerek batılı gidermiş ve onunla (indirdiği hak 

hükümler vasıtasıyla tavla, satranç gibi) bütün oyunları (ney, kaval, flüt, klarnet, düdük gibi 

nefesle çalınan) çalgı aletlerini, raks (dönerek oynanan dans, bale gibi oyunlar) ı, gitar (davul, 

darbuka, dümbelek gibi elle çalınan çalgılar) ı, def ve tanburları (çalanlar ve dinleyenler için), 

şarkıyı (söyleyenler ve dinleyenler için), şarabı da tadanlar için iptal etmiş (yasaklamış) tır. 

Allah-u Tealâ, yeminine ve izzetine kasem ederek: 'Ben içkiyi haram ettikten sonra, 

herkim onu içerse, elbette kıyamet günü onu susuz bırakacağım, herkim ben onu 

yasakladıktan sonra, onu bırakırsa, elbette Firdevs cennetinde ona onu (cennet şarabını) 

içireceğim. buyurmuştur." (İbni Ebî Hatim, No:6744,4/1196, Süyûtî, Dürrül Mensur, 3/163, 

îbni Kesir: 2/90) 

İmam-ı Taberî (Rahimehullah) bu ayet-i celilede müminlere buyurulmak istenen manayı 

şöyle özetlemiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ashabından keşiş ve ruhbanlara 

benzemek için kadınları, uykuyu ve eti kendilerine haram eden kimseleri, bu yaptıklarından 

engellemek için: 



اَي ا نُوا ََالَِّذينَ َأ يُّه  ُموا ََال ََآم  ر ِ ي ِب اتََِتُح  اَط  لَََّم  ََُأ ح  ال ََل ُكمَ َالل  ت دُوا ََو  َيُِحبََُّال ََلل  َاَإِنَََّت ع 

ت ِدينَ   {}َال ُمع 

"Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı lezzetli şeyleri (kendinize) haram etmeyin 

ve haddi aşmayın, şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez." (Maide suresi:87) ayet-i 

celilesini indirerek, "Benim sınırlarım hususunda haddi aşarak haram ettiğim şeyleri helâl 

etmeyin, zira helâl ettiğim şeyi haram etmeniz caiz olmadığı gibi, haram kıldığım şeyi helâl 

saymanız da sizin için caiz değildir." buyurmak istemiş, Sonra da onlara, evvelce helâl 

sayarak çok alıştıkları ve tüketiminde haddi aştıkları bazı haramları bildirmek üzere bu ayet-i 

celileyi indirerek şöyle buyurmak istemiştir: 

"Ey Allah ve Resulünü tasdik eden kimseler! İçtiğiniz şarap, oynadığınız kumar, yanında 

kurbanlar kestiğiniz dikili taşlar ve kısmet açmak için kullandığınız fal okları, Allah-u 

Tealâ'nın gazap ettiği ve çirkin saydığı günah ve pis olan şeyler olup, bütün bunlar rabbinizin, 

sizin için razı olduğu ve sizi teşvik ettiği amellerden olmayıp bilakis şeytanın süsleyerek, sizi 

kendisine çağırdığı kötü işlerindendir. O halde bunları bırakın ki, böylece rabbiniz katında 

kurtuluşa erişebilesiniz." 

Kurtubî tefsirinde zikredildiğine göre, içkinin haramiyeti Uhud vakasından sonra 

inmiştir. Uhud vakası hicretin üçüncü senesi şevval ayında meydana gelmiştir. Ashab-ı 

Kiram, şarab haram edilmeden evvel içkiye çok düşkün olduklarından şarabın haramiyeti dört 

merhalede tedricen (yavaş yavaş) inmiştir. Bu hususta ilk inen: 

أ لُون كَ  وَ  رََِع نََِي س  م  ي ِسرََِال خ  ال م  اَقُلَ َو  بِيرَ َإِث مَ َفِيِهم  ن افِعََُك  م  اَِللنَّاِسََو  إِث ُمُهم  ب رََُو  َأ ك 

اَِمن  ...نَّف ِعِهم 

"Sana şarap ve kumar (ın hükmün) den sorarlar, de ki: İkisinde de hem büyük günah, 

hem de insanlara (bazı) menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden daha çoktur." 

(Bakara suresi:219 dan) ayet-i kerimesidir. 

Bu ayet-i celile inince, bir takım insanlar: "Kendisinde büyük günah olan şeye bizim 

ihtiyacımız yoktur" diyerek içkiden vazgeçtiler, fakat diğer bir kısmı "Faydasını alırız, 

günahını bırakırız" diyerek içki içmeye devam ettiler, bunun üzerine: 

اأ ََي ا نُوا ََالَِّذينَ َيُّه  بُوا ََال ََآم  أ نتُمَ َالصَّال ة ََت ق ر  ىَو   ...ُسك ار 

"Ey iman edenler! Sarhoş iken namaza yaklaşmayın" (Nisa suresi:43 den) ayet-i 

kerimesi inince bazı insanlar: 

"Bizi namazdan alıkoyan şeye ihtiyacımız yoktur." diyerek içkiyi bıraktılar. Yine de 

namaz vakitleri dışında bir kısımları içmeye devam edince, tefsirinde bulunduğumuz bu ayet-i 

celile inerek, içki bütünüyle haram oldu, o derece ki sahabe-i kiramdan bazısı: "Allah-u Tealâ 

şaraptan daha şiddetli bir şekilde hiçbir şeyi haram kılmamıştır." dediler. 

Ayet-i celilenin iniş sebebi hakkında müfessirler üç görüş üzere ihtilâf etmişlerdir: 

1 - Bu ayet-i celile Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ın duası ve isteği üzerine inmiştir, 

nitekim: 

رَ َعنَـَ ط ابََِبنََُِعم  ا:َ"قالَ َال خ  لَ َل م  ِريمَُت ََن ز  رََِح  م  رََُقالَ َال خ  َل ن اَب ي نَ َالل ُهمَ :َُعم 

رََِفي م  ،َب ي ان ا ََال خ  ل تَ َِشف اء  ةََِفيَال تيَاال يةََُف ن ز  أ لُون كَ :َ}ال ب ق ر  رََِعنَي س  م  ي ِسرََِال خ  ال م  َو 
اَقُلَ  بِيرَ َإث مَ َفِيِهم  رََُف دُِعيَ َاال يةُ،{َك  ل ي ِه،َف قُِرئ تَ َُعم  رََِفيَل ن اَب ي نَ َمَ الل هَُ:َقالَ َع  م  َال خ 

،َب ي انا َ ل تَ َِشف اء  ا}َالن س اءََِفيَال تيَاال يةََُف ن ز  نُواَال ِذينَ َي أ ي ه  بُواَالَآم  أ ن تُمَ َالص ال ة ََت ق ر  َو 

ى ُسولََُِمن اِديَف ك انَ {َُسك ار  تََِإذ اَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَر  َأال َ:َيُن اِديَالص ال ةََُأُقِيم 



انَ َالص ال ة ََب نَ ي ق رَ َال ر  رََُف دُِعيَ .َس ك  ل ي ِه،َف قُِرئ تَ َُعم  رََِفيَل ن اَب ي نَ َالل ُهمَ :َفقالَ َع  م  َالخ 

،َب ي انا َ ل تَ َِشفاء  ت ُهونَ َأن تُمَ َف ه لَ }َاال يةََُه ِذهََِف ن ز  رََُقالَ {َُمن  ن ا:َُعم  ي   ".ان ت ه 

2 - Ömer ibni Şurahbîl ebî Meysere (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre, Ömer 

ibnil Hattab (Radıyallahu Anh): "Ey Allahım! Şarap hakkında bize yeterli bir açıklama yap." 

diye dua etmesi üzerine Bakara süresindeki: "Sana şarap ve kumardan sorarlar." ayet-i celilesi 

indi. 

Bunun üzerine Hazreti Ömer çağrılarak bu ayet-i kerime kendisine okunduysa da, O 

yine: "Ey Allahım! içki hakkında bizi şifaya kavuşturan bir açıklama yap." diye duada 

bulundu. 

O zaman Nisa süresindeki: "Ey iman edenler! Sarhoşken namaza yaklaşmayın." ayet-i 

celilesi indi (bu ayet-i celileden sonra Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in müezzini 

kamet getirirken 'Sarhoş olan namaza yaklaşmasın diye nida ederdi). 

Tekrar Hazreti Ömer çağrılarak bu ayet-i kerime okundu. Sonra O tekrar: "Ey Allahım! 

İçki hakkında bizi tam manasıyla aydınlatan bir beyanda bulun." diye dua etti. 

Bu sefer Maide suresinin: "Şüphesizki şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin 

sokmayı, sizi Allahın zikrinden ve namazdan menetmeyi ister. Artık bunlardan vazgeçmez 

misiniz?" ayet-i kerimesi nazil oldu. 

Yine Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) çağrılarak kendisine bu ayet-i kerime 

okunduğunda O: "Vazgeçtik, vazgeçtik" buyurdu. (Tirmizî,Tefsir:6, No:3049,5/253, Ebû 

Davud, Eşribe:!, No:3670, 2/349, Ahmet ibni Hanbel, Müsned, No:378, 1/118, Beyhakî, 

Sünen-i Kübra, Eşribe:l, No:l 7324,8/495) 

2 - Ayet-i kerime Sa'd İbni Ebî Vakkas (Radıyallahu Anh) hakkında inmiştir. Nitekim: 

أ ت ي تَُ:َق الَ َأنهَأبيه؛َعنَسعدَبنَمصعب ارََِِمنَ َن ف رَ َع ل ىَ َو  ،َاأل ن ص  اِجِرين  ال ُمه  َو 

كَ َت ع الَ :َف ق الُوا ِعم  ِقيكَ َنُط  ن س  رَو  م  ذ ِلكَ .َا َخ  مَ َأ نَ َق ب لَ َو  ر  رََُتُح  م  َفِيَف أ ت ي تُُهمَ :َق الَ .َال خ 

شَ  شَ َح  ال ح  ت انََُو  أ سََُف إِذ اَال بُس  ُزورَ َر  ِويَ َج  ش  ،َم  ِزقَ َِعن د ُهم  رَ َِمنَ َو  م  َف أ ك ل تَُ:َق الَ .َخ 

ش ِرب تَُ ع ُهمَ َو  تَِ:َق الَ .َم  ارََُف ذُِكر  اِجُرونَ َاأل ن ص  ال ُمه  اِجُرونَ :َف قُل تَُ.َهُمَ ِعن د ََو  ي رَ َال ُمه  َخ 

ارََِِمنَ  ذ َ:َق الَ .َاأل ن ص  ُجلَ َف أ خ  د ََر  ي يََِأ ح  أ ِسََل ح  ب نِيَالر  ر  حَ َبِهََِف ض  ر  َف أ ت ي تَُ.َبِأ ن ِفيَف ج 

ُسولَ  ََِر  تُهََُوسلمَعليهَهللاَصلىَالل  ب ر  لَ .َف أ خ  ََُف أ ن ز  لَ َع زَ َالل  ج  َأ نَ شَ َن ف س هََُي ع نِيَفِيَ َو 

رَِ م  ا:َ}ال خ  رََُإِن م  م  ي ِسرََُال خ  ال م  األ ن ص ابََُو  ال مََُو  األ ز  سَ َو  لََِِمنَ َِرج  َ{َ)الش ي ط انََِع م 

 :َ(.اال يةَالمائدة

3 - Mus'ab ibni Sa'd (Radıyallahu Anh) babasının şöyle dediğini rivayet etmiş-tir: 

"Benden sebep Kur'an-ı kerimde bir takım ayetler inmiştir....Bir keresinde ensar ve 

muhacirlerden oluşan bir topluluğa rast geldim. 

Onlar: 'Gel seni yedirelim ve sana şarap içirelim' dediler, bu hadise şarap haram 

edilmeden evveldi. Onların yanına, bir bostan içindeyken vardım. Birde baktım, yanlarında 

kızartılmış bir deve kellesi, bir testi de şarap var, onlarla beraber yedim, içtim..., 

Derken, onların yanında ensarla muhacirlerin lâfı oldu. Ben: "Muhacirler ensardan daha 

hayırlıdır" deyince, bir adam kızartılmış kellenin iki çene kemiğinden birini yakalayıp onunla 

bana vurarak burnumu yaraladı. 

Hemen Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in yanına gelerek bunu haber verdim. 

Bunun üzerine Allah-u Tealâ benim hakkımda şarabın hükmünü (beyan eden): 



اَ رََُإِنَّم  م  ي ِسرََُال خ  ال م  األ نص ابََُو  ال مَُوَ َو  سَ َاأل ز  نَ َِرج  لََِم ِ  َالشَّي ط انََِع م 

"Şarap, kumar, dikili taşlar ve oklar ancak şeytan işi pis şeylerdir." ayet-i 

kerimesini indirdi. 

(Müslim, Fezailü's-Sahabe:5, No:1748,4/1877, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, 

No:1614,1/393) 

3 - Abdullah ibni Abbas (Radıyallahu Anhuma) bu ayet-i kerimenin ensardan iki kabile 

hakkında indiğini söylemiştir, onlar içki içmişler, sarhoş olunca da birbirleriyle şakalaşmışlar 

ve kavga etmişlerdir. 

Ayılınca yüzlerinde ve sakallarında bulunan kötek izlerini gördüklerinde herbiri kendi 

kendine: "Benim kardeşim bana bunu yaptı ha? Şayet o bana karşı esirgeyici ve acıyıcı 

olsaydı bana bunu yapmazdı" diye söylendi. 

Bu kişiler birbirlerine karşı kalplerinde kin taşımayan insanlar iken, bu hadiseden sonra 

birbirlerine karşı kin beslemeye başladılar, bunun üzerine 

bu ayet-i celile nazil oldu. (Taberî, Camiu'l-Beyan, No:12526,5/35) 

Müfessirler, bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü hakkında bir kaç sebep daha 

zikretmişlerse de, bunun iniş sebebi Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ın duası da olabilir, Sa'd 

ibni Ebî Vakkas (Radıyallahu Anh) ın içine düştüğü hadise de olabilir, kumar oynama 

sebebiyle kişinin malını kaybetmesi de olabilir, elimizde buna dair kesin bir delil yoktur. 

Ancak şurası bir gerçektir ki, bu ayetin hükümleri bütün mükellefleri bağlamaktadır, iniş 

sebeblerinin kesin olarak bilinmemesi, kimse için bir özür sebebi sayılmaz, dolayısıyla bu 

ayet-i celileyi öğrenen her mükellefin içki, kumar, tapınmak için dikilen taşlar ve fal 

oklarından kaçınması farzdır. 

Kurtubî tefsirinde zikredildiğine göre, geride zikredilen rivayetler, evvelce şarap içmenin 

mubah olup, insanlar arasında tatbik edilen, kimse tarafından inkâr edilmeyen, hatta 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından bile ikrar edilen bir şey olduğuna delâlet 

etmektedir. Bu konuda hiçbir ihtilâf söz konusu değildir. 

Ancak sarhoş edecek kadar içmenin evvelce mubah olup olmadığı hususunda bir ihtilâf 

varsa da usul âlimlerinin beyanına göre sarhoş olmak her şeriatta haramdır, zira şeriatlar 

kulların faydalarını gözetmektedir, bütün menfaatların aslı ise akıldır, bütün kötülüklerin 

temeli, aklın kaybolması olduğuna göre, aklı giderecek veya bulandıracak her şeyin yasak 

olması icabeder. 

İçki haram edilmeden evvel bazı sahabelerin sarhoş olacak kadar içtikleri hakkında 

rivayetler varsa da muhtemeldir ki, onlar sarhoş olmak için içmemişler, lâkin anlamadan fazla 

kaçırarak içkiye mağlûp olmuş olabilirler. 

Her hâl-u kârda islâm dininde içkinin haram oluşu, ayet-i celilede geçen;َُت نِبُوه  ف ج 
 "Ondan sakının." ifade-i celilesindeki emir sîğasından kesinen anlaşılmakla birlikte, diğer 

bir çok sağlam hadis-i şeriflerin nasları (delilleri) de bu haramiyeti tekidlemiş, ümmetin icmaı 

(görüş birliği) de bu hususta münakid olmuş (karar kılmış) tır. 

Müslümanların âlimleri arasında içkinin haramiyetinin Maide suresinde nazil (inmiş) 

olduğu hususunda hiçbir ihtilâf söz konusu değildir. Çünkü Maide suresi Medine-i 

Münevvere'de son inen surelerdendir. 

Lâşenin, atılan kanın ve domuz etinin haramiyeti Enam suresinin 145. ayet-i kerimesinde 

haber suretiyle bildirilmiş, Maide suresinin bu ayet-i kerimesinde içkinin haramiyeti ise nehy 

ve zecr (engelleme ve yasaklama) yoluyla açıklanmıştır ki, tahrim (yasaklama) ifadelerinin en 

kuvvetlisi de bu yoldur. 

İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) nın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şarabın 

haramiyeti inince Resulullah (SalMlahu Aleyhi ve Sellem) in ashabı birbirlerinin yanına 

gelerek "Şarap haram edildi ve şirke muâdil (benzer) kılındı." dediler. Onlar, bu manayı ayet-i 



celilede şarabın, şirk manasında olan dikili taşlara kurban kesme ile birlikte zikredilmesinden 

çıkarttılar. 

Ayrıca ayet-i celilenin sonunda kurtuluş ümidinin bu haramlardan sakınmaya 

bağlanması da, onların bu anlayışının doğruluğuna delâlet etmektedir. 

Cumhûr-u ulema, şarabın haram edilmesi, şeriatın onu pis sayması ve onun hakkında rics 

ismini kullanması ve ondan sakınılmasını emretmesinden yola çıkarak içkinin necasetine 

hükmettiler. 

Bazıları, sahabe-i kiramın içki haram edildiğinde ellerinde bulunan şarapları Medine-i 

Münevvere sokaklarına dökmelerinden delil alarak şarabın içilmesinin haram, fakat 

kendisinin temiz olduğunu söylemişlerse de, böyle bir istidlal (delil çıkartma) uygun değildir, 

zira o zaman sahabenin şarabı dökecek sarnıçları ve kuyuları yoktu, hatta evlerinde helâ 

çukurları bile yoktu. Nitekim Hazreti Aişe (Radıyallahu Anha) ashab-ı kiramın evlerinde 

kenef ittihaz etmekten iktizar ettiklerini (tiksindiklerini) açıklamıştır. 

O durumda ellerinde bulunan şarapları Medine dışına çıkarmakta büyük külfet ve 

meşakkat bulunduğundan, onlar da bu emri hemen uygulamak istedikleri için sokaklara 

dökmüşlerdir 

Ayrıca Medine sokakları geniş olup, şarap da ırmak gibi bütün yolu kaplamayacağından 

kenardan akan şaraptan sakınmak mümkün olmuştur, üstelik bu, haramiyet hükmünün 

yayılmasına ve içkiden hiç bir şekilde istifade edilemeyip telef edilmesi gerektiği fikrine 

yardımcı olmuştur. Nitekim birbirinden gören insanlar da bu şekilde uygulamada 

bulunmuşlardır. 

Katade (Radıyallahu Anh) ın rivayetine göre bu ayet-i kerime indiğinde Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : 

َوالَيطعمهَفالَشيءَعندهَكانَفمنَالخمرَحرمَقدَهللاَإنَالناسَأيهاَيا"

 َتبيعوها،
4 - "Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah-u Tealâ şarabı haram kılmıştır. Yanında (içkiden) bir 

şey bulunan onu tatmasın ve onu satmayın" buyurmuştur. Bu emir üzerine Medine-i 

Münevvere sokaklarına o kadar şarap dökülmüştür ki, müslümanlar bir süre onun kokusunu 

duymuşlardır. (Süyûtî, Dürrül Mensur, 3/161) 

Şarabın satılmasının hükmü: 

Ayet-i celilede geçen: "Sakınma" ifadesinin mutlak oluşu şaraptan hiçbir surette 

faydalanılamayacağını ifade etmektedir, dolayısıyla içmek, satmak, tedavide kullanmak ve 

başka bir surette faydalanmak caiz değildir. Bu hususta varid olan hadis-i şerifler de bu 

görüşü tekid etmektedir, nitekim: 

ُسولَ َِمع تَُسَ َق الَ َال ُخد ِريَ َس ِعيدَ َأ بِيَع نَ َ ََِر  ُطبََُوسلمَعليهَهللاَصلىَالل  َي خ 

ِدين ةَِ اَي ا:َ"ق الَ َبِال م  ضََُت ع ال ىَ َالل  ََإنَ َالن اسََُأ ي ه  ِر،َيُع ر  م  ل ع لَ َبِال خ  ََِو  يُن ِزلََُالل  اَس  َفِيه 

را ، نَ َأ م  اَِعن د هََُك انَ َف م  ءَ َِمن ه  ت ِفعَ َف ل ي بِع هََُش ي  ل ي ن  ا:َق الَ ".َبِهََِو  ت ىَي ِسيرا ََإال ََل بِث ن اَف م  َق الَ َح 

مَ َت ع ال ىَهللاَإنَ "َوسلمَعليهَهللاَصلىَالن بِيَ  ر  رَ َح  م  نَ َال خ  ت هََُف م  ك  ِعن د هََُاال ي ةََُه ِذهََِأ د ر  َو 

ا ءَ َِمن ه  بَ َف ال ََش ي  ال ََي ش ر  ت ق ب لَ :َق الَ "َي بِعَ َو  اَالن اسََُف اس  اَِعن د هََُك انَ َبِم  َط ِريقََِفِيَ،ِمن ه 

ِدين ِة،  .ف س ف ُكوه اَال م 

5 - Ebû Saidil Hudrî (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Ben Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) in Medine-i Münevvere'de hutbe okurken şöyle buyurduğunu işittim: "Ey 

insanlar! Allah-u Tealâ şaraba tariz (dokundurma) da bulunuyor; galiba onun hakkında 



yakında bir emir indirecek. Binaenaleyh kimde ondan bir şey varsa hemen satsın da 

faydalansın." 

Az bir zaman sonra Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Şüphesiz ki Allah-u Tealâ 

şarabı haram kılmıştır, artık kimin elinde ondan bir şey bulunduğu halde bu ayet kendisine 

ulaşırsa ne içsin ne de satsın." buyurdu. 

Bunun üzerine yanında şarap bulunan bazı kimseler bu emri Medine yolunda duyar 

duymaz derhal şarapları döktüler. (Müslim, Müsâkât:12, No:1578,3/1205) 

نََِع ب دََِع نَ َ م  ح  ل ة ََب نََِالر  ع  ُجلَ )َو  رَ َأ ه لََِِمنَ َر  اءَ َأ ن هَُ(َِمص  ب د ََج  ََِع  ََب نَ َالل  !َع ب اس 

د ث ن اَح ح  الل ف ظَُ)َالط اِهرََِأ بُوَو  ن ا(:َل هََُو  ب ر  ه بَ َاب نََُأ خ  نِي:َو  ب ر  اِلكََُأ خ  غ ي ُرهُ،َأ ن سَب نََُم  َو 
ي دََِع نَ  ل م ،َب نََِز  ب دََِع نَ َأ س  نََِع  م  ح  ل ة ََب نََِالر  ع  رَ َأ ه لََِِمنَ )َالس ب إِيَ َو  َع ب د ََس أ لَ َأ ن هَُ(َِمص 

َِ ََب نََُالل  اَع ب اس  ََاب نَ َف ق الَ َال ِعن ِب؟َِمنَ َيُع ص رََُع م  ُجال ََإنَ :َع ب اس  د ىَ َر  ُسولََِأ ه  ََِِلر  َالل 

اِوي ة ََوسلمَعليهَهللاَصلى ،َر  ر  م  ُسولََُل هََُف ق الَ َخ  ََِر  َه لَ "َوسلمَعليهَهللاَصلىَالل 

تَ  ََِأ نَ َع ِلم  ا؟َق دَ َالل  ه  م  ر  ُسولََُل هََُف ق الَ َإن س انا ،َف س ارَ َال ،:َق الَ "َح  ََِر  َعليهَهللاَصلىَالل 

ت هُ؟َبِمَ "َوسلم ر  تُهَُ:َف ق الَ "َس ار  ر  اَأ م  مَ َال ِذيَإنَ :َ"ف ق الَ .َبِب ي ِعه  ر  اَح  ب ه  مَ َُشر  ر  اَح  َ"ب ي ع ه 

اد ة ََف ت حَ :َق الَ  ز  ت ىَ َال م  اَذ ه بَ َح  اَم   .فِيه 

6 - (Mısır ehlinden) Abdurrahman ibni Va'le es Sebeî (Radıyallahu Anh) bir kere 

Abdullah ibni Abbas (Radıyallahu Anhuma) ya üzümden sıkılan (şarab) ın hükmünü 

sorduğunda İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) şöyle dedi: 

Bir adam Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e bir tulum şarap hediye edince, 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Bilir misin ki Allah-u Tealâ bunu haram kılmıştır." 

buyurdu. Adam, "Hayır" dedi ve hemen birine bir şeyler fısıldadı. 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : "Ona ne fısıldadın?" diye sorunca, O kişi: 

"Şarabı satmasını emrettim." dedi. 

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : "Onun içilmesini haram kılan 

(Allah-u Tealâ) satılmasını da haram kılmıştır." buyurdu. 

O zaman adam tulumu açtı ve içindeki (şarap) akıp gitti. (Müslim, Müsakât:12, 

No:1579,3/1206) 

İşte bu hadis-i şerif şaraptan hiç bir şekilde faydalanmanın caiz olmadığını 

göstermektedir, eğer böyle olmasaydı elbette Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onun 

bir faydasını açıklardı, nitekim lâşe'nin derisinden istifade edilebileceğini beyan etmiştir, 

şöyle ki:  

ََاب نََِع نَََِ رَ َوسلمَعليهَهللاَصلىَالن بِيَ َأ نَ َع ب اس  ال ة ََبِش اة ََم  و  ي ُمون ة ََِلم  :َف ق الَ .َِلم 

تُمَ َأ ال َ" ت ف ع  اَان   ".؟بِإِه ابِه 

7 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edildiğine göre, bir kere Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Meymune (Radıyallahu Anha) validemizin cariyesine ait olan 

(ölmüş de atılmış) bir koyuna rastladığında: "Onun derisi ile neden faydalanmadınız?" 

buyurdu. (Müslim, Hayız:27, No:365,1/277, Ebu Davud, Libas:41, No:4121,2/464, Nesâî, 

Fere':4, No:4248,7/194, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:2003,1/489) 

Bu hadis-i şeriflerin delaletiyle şarabı içmek ve satmak bütün ulemanın ittifakıyla 

haramdır ve Allah-u Tealâ'nın lanetine sebeptir. Nitekim:  



اِلكَ َب نَ َأ ن سَ َس ِمع تََُش بِيب ؛َع نَ َ- دَّث نِيَأ وَ )َم  ُسولََُل ع نَ :َق الَ (َأ ن سَ َح  َصلىَهللاََِر 

رََِفِيَوسلمَعليهَهللا م  ة ََال خ  ه ا،:َع ش ر  ه ا،َع اِصر  ُمع ت ِصر  ة ََو  ع ُصور  ال م  ا،َل هُ،َو  اِمل ه  ح  َو 

ا ُمول ة َو  ح  ا،َل هُ،َل م  ب ائِع ه  ب يُوع ة ََو  ال م  ا،َل هُ،َو  س اقِي ه  ت ق اة ََو  ال ُمس  تَّى.َل هََُو  ة ََع دَََّح  َِمنَ َع ش ر 

بََِهذ ا  َ.الضَّر 

8 - İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Re-sulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:  

"Allah-u Tealâ şaraba, içene, sakisine (içmek isteyenlere sunana), satana, satın alana, 

sıkana (içki yapılmak üzere üzüm veya benzeri bir maddeyi imal edene), sıktırana (imal 

ettirene), taşıyana ve taşıtana lanet etmiştir." (Ebu Davud, Eşribe:2, No:3674,2/350, İbni 

Mace, Eşribe:6, No:3380,2/1121) 

ة ََعنَـَ و  ةََِبنََُِعر  ب ة ََبنََِالُمِغير  ةََِعنَُشع  ب ة ََبنََِالُمِغير  ُسولََُقالَ َقالَ َُشع  َهللاَر 

نَ :َ"وسلمَعليهَهللاَصلى رَ َب اعَ َم  م  ن اِزيرَ َف ل يُش ق ِصََال خ   َ".ال خ 

9 - Muğiyre ibni Şu'be (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de 

Resulullah (Sallallu Aleyhi ve Sellem): "Şarap satan, domuzları parçalasın (domuz kasaplığı 

yapsın, içki satışını helâl gören domuz yemeği de helâl Saysın)." buyurmuştur. (Ebu Davud, 

Büyû':66, No:3489, 2/302, Dârimî, Eşribe:9, No:2027, 1/549, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, 

No:18240,6/343, Beyhakî, Sünen, Büyû':119, No:11046, 6/20)  

َخرجَآخرها،َعنَالبقرةَسورةَآياتَنزلتَلما:َعنهاَهللاَرضيَعائشةَعنَ-َ

 َ(.الخمرَفيَالتجارةَحرمت:َ)فقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَالنبي

10 - Aişe (Radıyallahu Anha) şöyle buyurmuştur: Bakara suresinin son ayetleri (275. -

Alış verişin helal kılınıp, faizin haramiyetiyle ilgili- 281. e kadar) inince, (her türlü ticaret 

helal sayılmasın diye) Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), çıkıp (gelip): "Şarabın ticareti 

haram kılınmıştır." buyurdu. (Buharî, Büyû':.105, No:2113,  

2/775, Ebu Davud, Büyü ':66, No:3490,2/302) 

ابِرََِع نَ َ-َ ب دََِب نََِج  ََِع  ِضيَ َاللَّ ََُر  اَاللَّ ن ُهم  ُسولَ َس ِمعَ َأ نَّهََُع  ََِر  لَّىَاللَّ ََُص  ل ي هََِاللَّ َع 

لَّمَ  س  ف ت حََِع امَ َلَُي قُوَو 
ُهوَ َال  كَّة ََو  ُسول هََُاللَّ ََإِنَََّبِم  ر  مَ َو  رَّ رََِب ي عَ َح  م  ت ةََِال خ  ي  ال م  ال ِخن ِزيرََِو  َو 

ن امَِ األ  ص  ُسولَ َي اَف ِقيلَ َو  ََِر  أ ي تَ َاللَّ ت ةََُِشُحومَ َأ ر  ي  اَال م  ل ىَف إِنَّه  اَيُط  يُد ه نََُالسُّفُنََُبِه  اَو  َبِه 

ي ََال ُجلُودَُ بِحَُو  ت ص  اَس  ََف ق الَ َالنَّاسََُبِه  امَ َُهوَ َال  ر  ُسولََُق الَ َثُمَََّح  ََِر  لَّىَاللَّ ََُص  ل ي هََِاللَّ َع 

لَّمَ  س  ََُق ات لَ َذ ِلكَ َِعن د ََو  ي ُهود ََاللَّ اَاللَّ ََإِنَََّال  مَ َل مَّ رَّ اَح  ه  لُوهََُُشُحوم  م  ن هََُف أ ك لُواَب اُعوهََُثُمَََّج   َ.ث م 

(Radıyallahu Anh), fetih senesi Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in Mekke'de 

şöyle buyurduğunu işitmiştir: "Şüphesiz Allah ve Resulü, şarabın, meytenin, domuzun ve 

putların satışını haram kılmıştır.>  

    Bunun üzerine "Ya Resulallah! Murdar ölen hayvanın iç yağları hakkında ne dersiniz? 

Çünkü onunla gemiler cilalanır, deriler yağlanır ve onunla insanlar (mum yapıp) ışıklanır." 

diye sorulunca, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Hayır! O haramdır." buyurduktan 

sonra, "Allah yahudilere lanet etsin! Allah murdar ölen hayvanın iç yağlarını haram kıldığı 



zaman, onlar bu yağı eritip sattılar da parasını yediler." buyurdu. (Buharî, Büyû':in, No:2121, 

2/779, ibni Mace,Ticaret:11, No:2167,2/732, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:14479,5/71) 

İşte bütün bu hadis-i şerifler, gerek içkinin imali (yapımı), gerekse alım satımı veya 

içilmesiyle ilgilenen kimselerin hepsinin Allah ve resulü tarafından lanetlendiklerini ifade 

etmektedir. Lanetlenmek Allah'ın rahmetinden uzak olma anlamına gelir. 

Şaraptan sirke yapmanın hükmüne gelince; İmam-ı Şafiî, Ahmed ve Malik 

(Rahimehumullah) bunun haram olduğunu söylemişlerdir, ancak kendiliğinden sirkeye 

dönüşen şarap bilittifak temiz ve kullanılması mubahtır. Çünkü o, sarhoş edicilik vasfını 

kaybettiğinden şarap olmaktan çıkıp sirke ismini almıştır. 

İmam-ı Evzâ'î, Leys, İmam-ı Azam ve bir rivayette İmam-ı Malik (Rahimehumullah) 

şaraptan sirke yapmaya cevaz vermişlerdir. Zira: 

 ".الخلَاإِلدامَنعم:َ"قالَوسلمَعليهَاللَ َصلىَالنبيَعنَجابر،َعنَـ

12 - Cabir (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen: "Sirke ne güzel bir katıktır." (Ebu 

Davud, Etime:40, No:3820,2/387, Tirmizi, Etime:35, No:1840,4/278, Nesâî, İman:21, 

No:3805, 7/19, ibni Mace, Etime:33, No:3316,2/1102, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, 

No:14229,5/25) hadis-i şerifinde Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sirkeyi 

methetmiştir. 

Ayrıca şarabı sirke yapmak suretiyle şarabın ifsad edici olan sarhoş edicilik vasfı 

kaybolup, safrayı dindirmek, şehveti kırmak ve gıdalanmak gibi güzel sıfatlar meydana 

çıkmış olur ki, müfsit olan bir şeyi ıslah etmek görüş birliğiyle mubahtır, (îmam-ı Aynî, el 

Binâye fî şerhil Hidaye: 11/456) 

Cumhura göre şarap kapları kırılmaz, tulumları yarılmaz, yalnız içlerindeki şarap 

dökülür, içi sıcak suyla yıkandıktan sonra kullanılabilir. 

İmam-ı Malik (Rahimehullah) in kırılması hakkındaki fetvası ise aynı günaha dönmek 

ihtimali olan kimseleri caydırmak için olabilir. (Kazî İyaz, Şerhu sahih-i Müslim, 5/252) 

Yine yukarda geçen, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e şarap tulumu hediye 

eden kişinin hadisinden anlaşıldığına göre, haram olduğunu bilmeyerek bir masiyet işleyen 

kimseye dünyevî ve uhrevî bir ceza yoktur, ayrıca bir kimsenin bazı sırlarını sormak caizdir, 

sorulan şahıs gizlenmesi icap eden cihetleri gizler, diğerlerini söyler. 
 

 

 

ÜZÜM SATMANIN HÜKMÜ 

َأيامَالعنبَحبسَمن:"وسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَالق:َقالَبريدةَعن-

َعلىَالنارَتقحمَفقدَخمرا ََيتخذهَمنَأوَنصرانيَأوَيهوديَمنَيبيعهَحتىَالقطاف

 ".بصيرة

13 - Abdullah ibni Büreyde'nin babasından (Radıyallahu Anhüma) rivayet ettiği bir 

hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Her kim toplama günlerinde, yahudiye veya hristiyana ya da şarap yapacak bir 

kimseye satmak için üzümü saklarsa, muhakkak ki o, göre göre cehenneme girmiştir." 

(Taberanî, el-Mu'cemü'l-Evsat, No:5352, 6/170, Beyhakî, Şuabu'llman,No:5618,5/17) 

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, üzümü meyva olarak yiyene yahut meşrubat olarak 

içene veya sirke yapmak isteyene ucuz fiatla satmayıp, illâ da şarap yapılması kastıyla 

bekletip yüksek fiata satmak, bütün âlimlerin ittifakı (sözbirliği) ile haramdır. 



Fakat böyle bir kastı olmayıp da, önüne gelene üzüm satmak, İmam-ı Azam Ebu Hanife 

(Rahimehullah) a göre, müşteriler arasında şarap yapmak için satın alan bulunsa bile caizdir, 

çünkü kişinin burada üzümün şarap olmasına dair bir kastı bulunmamaktadır, o sadece üzüm 

satmayı kastetmiştir ki, üzüm satmak masiyet olmayıp, ancak üzümün şaraba dönüştükten 

sonra satışı haramdır. 

Aksi takdirde üzüm aşinalarının, hurma ağaçlarının da fasıklara satılması haram olması 

gerekir, ayrıca fasıklara et ve meyva satmak da onları günaha karşı kuvvetlendireceğinden 

yasak olması gerekir, halbuki hiçbir kimse indinde böyle bir yasaklık söz konusu değildir. 

İmamı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (Rahimehumallah) a göre şarap yapacak 

kimseye üzüm satmak caiz değildir, imameynin sözü daha ihtiyatlı olmakla birlikte İmam-ı 

Azam (Rahimehullah) 'in görüşü kıyasa daha uygundur. Nitekim kendisinden evvel geçmiş 

olan İmam-ı Hasen, İmam-ı Ata (Rahimehumallah) gibi zatlar da bu görüştedirler. 

Devrinde muhaddislerin seyyidi olan Süfyan-ı Sevrî (Rahimehullah) hazretleri de: "Helâl 

olan şeyi dilediğine sat" sözü ile bu görüşünü açıklamıştır, (et-tehânevî, İ'lâü's-Sünen, 14/479) 

Yine de şunu ifade edelim ki: haramdan kaçmak gerektiği gibi, şüpheliden de sakınmak 

insana dünyada rızık, ahirette de saadet kapılarını açar. Nitekim Mevlâ Teala:  

ُزق هََُ ي ر  ي ثََُِمنَ َو  ت ِسبََُال ََح  نَي ح  م  كَّلَ َو  ََِع ل ىَي ت و  بُهََُف ُهوَ َاللَّ س  ِرهََِب اِلغََُاللَّ ََإِنَََّح  َأ م 
ع لَ َق دَ  ََُج  ءَ َِلُكل ََِاللَّ  {}َق د را ََش ي 

"Her kim Allah (-u Tealâ' ya karşı gelmek) den sakınırsa, (Allah) ona 

(sıkıntılardan) çıkış yeri açar, ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır" (Talâk Suresi: 

23 den) kavl-i şerifiyle bu hakikati açıklamıştır.  

َالنبيَلقي:َقالَثقيفَمنَرجلَعنََعنهَهللاَرضيَالصباحَبنَمالكَعن-

َ؟َبضاعتكَوما:َقالَببضاعتيَجئتَهللاَرسولَياَفقالَرجلَوسلمَعليهَهللاَصلى

َبهاَفخرج:َقالَقهاَفأهرَأفواههاَفحلَالبطحاءَإلىَبهاَانطلق:َقال,َالخمر:َقال

,َغيرهاَقاربَوالَهاربَولعياليَماليَهللاَرسولَيا:َفقالَإليهَفرجعَنفسهَفأبت

:َقالَأفواههاَفحلَالبطحاءَإلىَابهَأخرج:َوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَلهَفقال

,َهللاَرسولَياَفعلتَقد:َفقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَإلىَرجعَثمَففعل

َأغنَاللهم:َ"فقالَإبطيهَبياضَرئيَحتىَيديهَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَفرفع

 .بعيرَألفَفيورثَليموتَالبيتَذلكَأهلَمنَالرجلَكانَإن:َقال"َفضلكَمنَفالنا َ

14 - Malik ibni Sabah (Radıyallahu Anh) Sakif kabilesinden bir zatın şöyle anlattığını 

rivayet etmiştir: Bir adam Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e gelerek, "Ya Resulallah! 

Sermayemi getirdim" dedi, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Sermayen nedir?" diye 

sorunca:  

O: "Şaraptır" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Selim): 

"O şarap küplerini sahraya götür, ağızlarını aç ve dök." buyurdu.  

O kişi küpleri alıp giderken nefsi, bu emri tutmak istemeyince, tekrar Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e dönerek: "Ya Resulallah! Benim ve ailemin bu şaraptan başka 

hiç bir malımız yoktur." deyince,  

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona: "Onları sahraya götür ve ağızlarını çöz." 

buyurdu. O kişi gidip şarapları döktükten sonra, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e 

dönerek: "Buyurduğunu yaptım ya Resullallah" deyince,  



Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mübarek koltuk altlarının beyazı görününceye 

kadar ellerini kaldırdı ve: "Ey Allahım! Filânı ve ailesini fazl-u kereminden zengin et." diye 

dua buyurdu.  

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in bu duası sebebiyle, o hane halkından kim 

Ölürse, bin tane deve miras bırakırdı. (İbni Hacer el-Askalânî, el Metâlibu'l-Aliye 

No:1776,2/104) 
 

 

 

İÇKİ İÇENİN ŞERİATTAKİ CEZASI 
Herkim bir damla da olsa gönül rızasıyla şarap içip de yakalandığında kokusu ağzında 

mevcutsa, bu hususta şahitler bulunur veya kendi ikrarda bulunursa, o kişiye had cezası 

uygulanır. 

Bu hususta sarhoş olup olmaması fark etmez, çünkü içki suçu zuhur etmiş, zaman da 

geçmemiştir. İçki kokusu ağzından gidene had cezası uygulanmaz, çünkü bu durumda 

zamanın geçmiş olması cezayı iptal eder. 

Üzüm ve hurma şırasından sarhoş olana had cezası uygulanır, zira sarhoş olmayacak kadar 

içene had cezası olmayacağına dair ittifak vardır. Gerçi sarhoş etmeyecek miktarda şıra 

içmenin helâl veya haram olduğu hususunda ihtilâf varsa da çoğu sarhoş edenin azının da 

haram olduğu görüşü ağır basmaktadır. 

Üzerinde şarap kokusu bulunan veya kusmuğundan şarap kokusu gelen kişiye had cezası 

yoktur, zira koku şüpheli olabileceği gibi kişinin isteği ile içip içmediği de belli değildir. 

Bir kişi sarhoş olarak bulunmakla had cezasına tâbi tutulamaz, tâkî onun şaraptan veya 

şıradan sarhoş olduğu ve bunu isteği ile içtiği anlaşılırsa o zaman cezalandırılır. 

Sarhoş kişi ayılmadan had cezası uygulanmaz, zira cezadan maksat acısını hissederek 

suçtan vazgeçmesidir ki, sarhoş, deli gibi acı hissetmediğinden bu maksat hasıl olmaz. 

Ebu Hanife (Rahimehullah) a göre sarhoş; erkekle-kadını, yerle-göğü birbirinden 

ayıramayacak durumda olandır. 

İmameyn'e göreyse aklı karışarak düzensiz konuşan kimsedir. Ekseri meşayıhın seçtiği 

görüş budur, fetva da buna göredir. 

Bazılarına göre sarhoşluk alâmeti kişinin dengesiz yürümesidir. 

Şarap ve diğer içkilerle sarhoşluğun haddi (cezası) hür olan kimseler hakkında seksen, 

köleler hakkında kırk kamçıdır ki bu kamçılar aynı yere vurulmayıp vücudunun değişik 

yerlerine vurulur. Bu hususta hadis-i şerifler ve sahabe-i kiramın icmaı vardır. Nitekim : 

َالخمرَشربَمن:َ"قالَوسلمَعليهَاللَ َصلىَالنبيَأنَذؤيبَبنَقبيصةَعنَـ

"َفاقتلوهَالرابعةَأوَالثالثةَفيَعادَفإِنَفاجلدوه،َعادَفإِنَفاجلدوه،َعادَفإِن"َفاجلدوه

َبهَأتىَثمَفجلده،َبهَأتيَثمَفجلده،َبهَأتيَثمَفجلده،[َالخمر]َشربَقدَبرجلَفأتي

 .رخصةَوكانتَالقتلَورفعَفجلده،

15 - Kubeysa ibni Züeyb (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şarap içene sopa vurun, 

tekrar içerse sopa vurun, tekrar içerse sopa vurun, üçüncü veya dördüncü defa (aynı 

suça) avdet ederse öldürün." 

Fakat sonra, Resulullah (Sallalliahu Aleyhi ve Sellem) e içki içen bir adam 

getirildiğinde ona sopa vurdu, tekrar getirildiğinde yine sopa vurdu, üçüncü geti 

rilişinde yine sopa vurdu, dördüncü defada yine sopa vurunca öldürülme cezası 

kaldırılmış oldu ve bu, ruhsat (kolaylık) oldu. (Ebu Davud, Hudud:37, No:4485, 2/571, 



Tirmizî, Hudud:15, No:1444, 4/48, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:6205, 2/499, Beyhakî, 

Sünen-i Kübra,No:l 7508,8/545) 

Aslında Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Ebu Bekr (Radıyallahu Anh) ın 

zamanında bu ceza kırk sopa idi, sonra hazreti Ömer (Radıyaliahu Anh) bunu seksene 

tamamladı. Nitekim: 

ت ىَُكنَّاَق الَ َي ِزيد ََب نََِالسَّائِبََِع نَ َ- دََِع ل ىَبِالشَّاِربََِنُؤ  ُسولََِع ه  ََِر  لَّىَاللَّ ََُص  َاللَّ

ل ي هَِ لَّمَ َع  س  إِمَ َو  ةَِو  رَ َأ بِيَر  اَب ك  د ر  ص  ف ةََِِمنَ َو  رَ َِخال  نِع اِلن اَبِأ ي ِدين اَإِل ي هََِف ن قُومََُُعم  َو 

ِدي تِن ا أ ر  تَّىَو  ةََِآِخرََُك انَ َح  ر  رَ َإِم  ل د ََُعم  ب ِعينَ َف ج  تَّىَأ ر  اَإِذ اَح  ت و  ف س قُواَع  ل د ََو  انِينَ َج   .ث م 

16 - Sâib ibni Yezid (Radıyallahu Anh) şöyle anlatıyor: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) in zamanında Ebu Bekr-i Sıddık (Radıyallahu Anh) ın idaresi döneminde ve Hazreti 

Ömer (Radıyallahu Anh) ın hilâfetinin başlangıcında bize getirilen içkicilere, ellerimiz, 

ayakkabılarımız ve elbiselerimizle kalkıp vururduk (tekme tokat girişirdik). 

Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ın hilâfetinin son zamanına kadar o da kırk sopa vururdu, 

sonra insanlar azgınlaşıp fasıklaşınca, Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) Seksen sopa vurdu. 

(Buharî, Hudud:4, No:6397,6/2488) 

Hazreti Ömer (Radıyaliahu Anh) ın bu tatbikatından sonra, sahabe-i kiram (Radıyallahu 

Anhum) hazeratı sarhoşluk haddinin seksen sopa olduğu hususunda ittifak etmişlerdir, Kazî 

İyaz (Rahimehullah) da selefin cumhurunun bu görüşte olduğunu nakletmiştir. 

Şarap içtiğini veya sarhoş olduğunu ikrar edip de sonra vazgeçene had cezası uygulanmaz, 

çünkü bu ceza halis Allah-u Tealâ'nın hakkı olduğundan, itiraf edenin dönüşü itibara alınır. 

Bir kişinin içki içtiği iki erkek şahidin şehadetiyle veya içenin bir kere ikrarı ile sabit olur. 

Had cezalarının hiçbirinde erkeklerle beraber kadınların şehadeti kabul edilmez. (Şeyh 

Abdulğanî el Meydânî, el Lubab fî şerhil kitab, 3/67) 

İçki dışında uyuşturucu maddeler 

kullanmanın hükmü: 

ة ََأُمَ َعنَ- ل م  ُسولََُن ه ى:َ"قال تَ َس  ِكرَ َُكلَ َعنَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَر  س  َم 

ُمف تِرَ   ".و 

17 - Ümmü Seleme (Radıyallahu Anha) dan rivayet edilen: "Resulullah (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) sarhoş eden ve uzuvlara gevşeklik veren herşeyi yasaklamıştır." (Ebu Davud, 

Eşribe:5, No:3686, 2/354, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:26696,10/205) İfadesinden dolayı 

esrar, eroin, afyon gibi bütün uyuşturucular haram kılınmıştır. 

İmam-ı Karâfî (Rahimehullah) bütün uyuşturucuların haram olduğuna dair ulemanın 

icmaını (görüş birliği içinde olduklarını) ve bunları helâl sayanın kâfir olacağını nakletmiştir. 

Dört mezheb imamının bu hususta konuşmamaları, onların zamanında bu gibi şeylerin 

bulunmamasındandır. 

Zira bu uyuşturucuların kullanımı, Tatar devletinin ortaya çıktığı hicrî Altıyüz senelerinin 

sonu ve yediyüz senelerinin başlangıcında zuhur etmiştir. (İbni Hacer-i Heytemî, Ez Zevâcir, 

1/468, Azim âbâdi, Avnu 'l-mabud, 10/127) 

Şerhu'n-Nikâye'de zikredildiğine göre uyuşturucu otlar mayi (sıvı) olmasalar da yenilmek 

suretiyle sarhoşluk verdikleri için haramdırlar. Bazı fıkıh âlimlerinin beyanına göre, bu gibi 

uyuşturuculardan sarhoş olanın talakı vaki olur (boşaması geçerlidir) ve bu iş günümüzde 



insanlar arasında yaygınlaştığı İçin had cezası Uygulanır. (Aliyyül Kâri, Feth'u Babi'l-İnaye, 

3/226, İbnül Humam, Şerh'u Fethi'l-Kadîr, 4/184) 

Gerçi bazı rivayetlerde, had cezasının uygulanması için şaraptan iste yerek sarhoş olma 

şartı konulmuşsa da, günümüzde uyuşturucuların kullanımı diğer içkilerden daha yaygın ve 

daha tehlikeli boyutlara ulaştığından geride naklettiğimiz görüşler daha geçerli sayılmışlardır. 

Ancak şunu belirtelim ki, uyuşturucu maddelerin istimalinin haramiyeti keyiflenmek ve 

sarhoş olmak kastıyla kullanılması halindedir velâkin tedavi için, akıl gidermeyecek şekilde 

kullanılmalarının mubah olduğu hususunda ihtilâf yoktur. 

Dolayısıyla günümüzdeki ağrı kesici ilâçlarda bulunan uyuşturucular aklı giderecek 

safhada olmayıp, bunlan içenin de sarhoş olmak gibi bir niyeti bulunmadığından bu gibi 

ilâçları kullanmak caizdir. 

Zaten uyuşturucu otların kendileri necis (pis) sayılmazlar, sıvı içkilerin pis sayılmaları 

kendilerine özel bir durumdur, yoksa her haram olan şey necis demek değildir. Nitekim 

öldürücü zehir de haramdır, fakat elbiseye sürüldüğü veya üzerinde taşındığı takdirde namaza 

mani değildir. 

Ruhul Beyan tefsirinde Te'vilâtı Necmiyye'den naklen bu ayet-i celilenin işari manası 

şöyledir: "Ey İman edenler! Ey Allah-u Tealâ'nın, inayet kalemiyle kalplerine yazmasıyla 

gerçek imana sahip olanlar. 

Ancak şarap, kumar, dikili taşlar, fal okları: Şaraba gelince o aklı örter, akıl ise, ilk 

yaratılanlardan olan ulvî (yüce), ruhanî bir nurdur. Tabiatı ise itaat, inkiyad (boyun eğmek) ve 

rabbisine karşı tevazudur, dolayısıyla akıl melek gibidir. 

Aklın zıddı olan heva (kötü arzu) ise, en son yaratılanlardan biri olup, süfli (alçak), nefsanî 

ve zulmanî (karanlık) dır. Onun tabiatı da inatçılık, muhalefet (karşı gelmek) ve şeytan gibi 

rabbisine ibadetten kibirlenip kaçınmaktır. 

Şarap akıl nurunu örtünce, o aklın sahibi hak yolu bulamaz hâlde yenik düşer, sonra 

hevanın karanlığı ona galip gelerek nefis kötülüğü emreder ve hevasından da yardım alarak 

süfli arzuları sebebiyle nefsanî bütün şehvetlerin ve hayvani bütün lezzetlerin peşine düşer, 

işte o zaman şeytan kendisine galip gelerek onu bütün muhalefet çukurlarına düşürür. Bundan 

dolayı: 

 َالخبائث،َأمَالخمرَ-
18 - Abdullah ibni Amr ibnil As (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "İçki bütün pisliklerin anasıdır." buyurmuştur 

(Darekutnî, Sünen, Eşribe:4, 4/247, Taberânî, el Mu'cemu'l-evsat, No:3680, 4/401) 

 Çünkü bütün pislikler içkiden doğmuştur. 

Kumar ise: Hırs, cimrilik, kibir, kızgınlık, düşmanlık, nefret, kin, haset ve benzeri, kulu 

dosdoğru yoldan saptıracak bir çok kötü sıfatları tahrik etmektedir. 

Dikili taşlar ise, Allah-u Tealâ'dan gayrı tapınılan putlar anlamına geldiğinden, onlar 

yüzünden kul müşrik durumuna düşer. 

Fal oklarına gelince, bunlar da, Allah-u Tealâ'yı bırakıp hayır ve şerrin, fayda ve zararın 

kendisinden beklendiği saptırıcı şeylerdir. Zira zarar ve fayda veren ancak Allah-u Tealâ dır. 

Sonra Mevlâ Tealâ bunlar hakkında: 

سَ  نَ َِرج  لََِم ِ  َالشَّي ط انََِع م 
"Şeytan işinden birer pisliktir." yani, "Bu şeyler, şeytanın kulları azdırdığı ve hak yoldan 

saptırdığı amellerin en pisleridir. 

ت نِبُوهََُ  َف اج 
'Bunlardan sakının." şeytandan sakının, vesveselerini kabul etmeyin Ve bu pis işleri 

bırakın. 

 َتُف ِلُحونَ َل ع لَُّكمَ 



"Umulur ki felah bulursunuz." Bu sayede şeytanın tuzaklarından ve bu işlerin habasetinden 

kurtulursunuz." buyurmuştur. 

İmam-ı Kuşeyrî (Kuddise Sırruhu) şöyle buyuruyor: Şarap akılları örten şeydir ve bu 

yüzden haramdır, çünkü o, akılları karıştırarak aklın anlayış gücünün tükenmesini artırır, 

gaflet şarabından içenin sarhoşluğu daha çetindir. Çünkü gaflet şarabı hakikatten uzaklaşmayı 

icabeder. 

Dünya şarabından sarhoş olan namazdan memnu (yasaklanmış) olduğu gibi gaflet 

şarabından sarhoş olan da muvasalât (manevî bağlantılar) dan mahcup (perdelenmiş) tir. 

Dünya şarabından içene had cezası gerektiği gibi gaflet şarabından içene de had vardır, 

çünkü ona korku kamçılarıyla vurulur (kötü gidişatının endişesiyle devamlı darbe yer). 

Sarhoş ayılmadıkça had cezasına tabi tutulmayacağı gibi, gafil de vazgeçmedikçe vaaz ona 

tesir etmez. 

Bütün günahların anahtarı şarap içmek olduğu gibi, bütün zelle (ayak kayma) larının aslı 

her türlü zillet (alçaklık) m sebebi ve Allah'tan her türlü uzaklaşmanın başlangıcı da gaflettir.  

Meşayıh buyurmuştur ki: Allah-u Tealâ kalplerin manevî şarabını serbest kılmadan 

dünyada şarabı haram kılmamıştır, yani insanların maddi ve manevi sıkıntılarını unutmak için 

başvurdukları dünya şarabını Allah-u Tealâ yasak ettiyse, onlara teselli bahşedecek manevi 

şarabı (Allah-u Tealâ'nın nurundan ve feyzinden kalbe gelen hâllerin tesirinden meydana 

gelen manevi sarhoşluk neticesinde dünya ve ehline karşı olan duyarsızlığı) serbest etmiştir.  

Dolayısıyla büyük günah olan şarap mahzur (yasak) sa da, isti'nas (Allah-u Tealâ ile 

ünsiyet) şarabı mebzul (bol) dur. Allah dostları kendi iç buluşları hasebince manevî şaraptan 

haz duymuşlardır.  

Şarap nerede varsa orada sarhoşluk mevcuttur, bu manada büyükler şu şiiri inşad 

etmişlerdir:  

َلفظيَمنَفصحُوكَالل باَيسكرَكأسهَلحظَعقارَشرابَملَ َوماَساقيهاَملَ َفما"

 "الشربا ََلكَيبيحَلفظيَمنَوسكركَكلهَالوصلَهوَُ

(O manevi şarabı) ne sunan bıktı, ne içen usandı, O'nun şarap gibi sarhoş eden 

tecellilerinin kâsesi, kalbin özünü sarhoş etmektedir.  

(Ey dost!) Kelâmımdan etkilenip ayılman, bütünüyle vasıl (ulaşmak) tır, Tecellimden 

sarhoş olmansa, sana manevî şarabı serbest kılmaktadır.  

Büyüklerden biri de şöyle söylemiştir:  

 "رويتَوالَالشرابَنفدَفماَكا سَبعدَكأسا ََالحبَشربت"

Sevgiyi kâse kâse içtim,  

Ne şarap tükendi, ne de ben kandım.  

Hafız Sadi (Kuddise Sırruhu) ne güzel söylemiştir:  

 "مشكلهاَفتادهأَوليَأولَنمودَآسانَكعشقَوناولهاَكأساَأدرَالساقيَأيهاَياَأال"

Ey saki! Kâseyi döndür ve uzat,  

Aşk baştan kolay görünür velâkin sonu çok çetindir.  

Bu ifadelerden yanlış anlaşılmamalıdır ki, şeriatta yasak olan şarap, tarikatta mubah 

olamaz, bilakis şeriatta mekruh olan, tarikatta haram gibi sakınılan bir şeydir.  

Dolayısıyla Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, Mevlâna Câmî, Hafız Şirazî gibi tasavvuf 

büyüklerinin eserlerinde ve şiirlerinde yer alan şarap ve sarhoşluk ifadeleri manevî olup, 



Mevlâ Tealâ'nın nurunun kalbi istilasından hasıl olan hissizlik ve şuursuzluk anlamına 

gelmektedir ki, bu manevî şaraptan içen dostlar bu vesile ile dünyanın hiçbir belâsına 

aldırmaz ve hiç bir fitneden etkilenmezler. 
 

 

 

DİKİLİ TAŞLAR VE FAL OKLARININ 

HARAMİYETİ İLE İLGİLİ DİĞER BİR 

AYET-İ KERİME: 
  َََص(َ)َالمائدةَسورة 

تَ ُحر َِ ل ي ُكمََُم  ت ةََُع  ي  ال دَّمََُال م  مََُو  ل ح  اَال ِخن ِزيرََِو  م  ََِِلغ ي رََِأُِهلَََّو  نِق ةََُبِهََِالل  ال ُمن خ  قُوذ ةََُو  و  ال م  َو 

ي ةَُ د ِ ال ُمت ر  ةََُو  النَِّطيح  اَو  م  اَإاِلَََّالسَّبُعََُأ ك لَ َو  اَذ كَّي تُمَ َم  م  أ نَالنُُّصبََِع ل ىَذُبِحَ َو  َو 
ت قَ  ال مََِِسُموا َت س  مَ َفِس قَ َذ ِلُكمَ َبِاأل ز  هُمَ َف ال ََِدينُِكمَ َِمنَك ف ُروا ََالَِّذينَ َي ئِسَ َال ي و  ش و  َت خ 

نَِ ش و  اخ  مَ َو  ي و  ل تََُال  م  تََُِدين ُكمَ َل ُكمَ َأ ك  م  أ ت م  تِيَع ل ي ُكمَ َو  ِضيتََُنِع م  ر  َِدين اَاإِلس ال مَ َل ُكمََُو 

نَِ ُطرَََّف م  صَ َفِيَاض  م  خ  انِفَ َغ ي رَ َةَ م  ث مَ َُمت ج  ِ ِحيمَ َغ فُورَ َالل  ََف إِنَََّإل ِ َ{}َرَّ
"Ölü (kesilmeden kendiliğinden ölen leşin eti), o (atılan) kan, domuz eti, Allahtan başkası 

için kendisi (nin kesimi) ile ses yükseltilen (Allah'tan başkası adına boğazlanan), boğulmuş, 

(taş, ağaç gibi şeylerle) vurul ( up öldürül) müş, (yukardan) yuvarlan (ıp öl) müş, boynuzlan 

(ıp öl) müş (hayvanlar ile), Canavarın yediği (parçalayıp öldürdüğü hayvanlar) - (ölmeden 

yetişip) kestikleriniz müstesna-, dikili taşlar üzerine (putlar adına) boğazlanmış hayvanlar ve 

fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar (geride zikredilen haramlardan 

her hangi birini işlemeniz) büyük bir fısk (büyük bir günah ve Allah'ın taatından masiyetine 

çıkış) tır.  

Bu gün kâfirler dininiz (i iptal etmek) den ümit kesmişlerdir. Artık onlar (ın size galip 

gelmesin) den korkmayın, ben (im emrime karşı geldiğiniz takdirde azabımın sizin üzerinize 

yönelmesin) den korkun. Bu gün sizin için dininiz (in, farzlar, helâl ve haramlarla ilgili 

hükümlerin) i ikmal'ettim (kemale erdirdim) ve sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin 

için din olarak İslama razı oldum (sizin için dinler arasından, Allah indinde tek muteber din 

olan islâmı seçip beğendim).  

Her kim son derece açlık hâlinde çaresiz kalırsa, bir günaha meyletmeksizin (ruhsat 

miktarını geçmeden ve lezzet gayesine yönelmeden haram olan bu etlerden ölmeyecek kadar 

yiyebilir) çünkü Allah ziyade mağfiret eden, çok acıyandır (bundan dolayı dara düşeni, bu 

etlerden yediği için cezaya çarptırmaz)." 
 

 

 

Maide 91 Meali: ŞERİF VE İZAHAT 

Mevlâ Tealâ, dört şeyden sakınmak gerektiğini açıkladıktan sonra bunların kötülüklerini 

beyan etmek üzere şöyle buyuruyor:  

ا   ن ُكمََُيُوقِعَ َأ نَالشَّي ط انَُ يُِريدََُإِنَّم  ة ََب ي  اءَال ع د او  ال ب غ ض  رََِفِيَو  م  ي ِسرََِال خ  ال م  َو 

ي ُصدَُّكمَ  ََِِذك رََِع نَو  ع نََِالل  لَ َالصَّال ةََِو  نت ُهونَ َأ نتُمَف ه   {}َمُّ
KELİME MANASI (Maide 91) 



ا   يُِريدََُإِنَّم   Ancak istiyor, kim? ََُالشَّي ط ان şeytan, neyi? َيُوقِعَ َأ ن sokmayı, nereye? 

َب ي ن ُكمَُ aranıza ,neyi ة َ?َ َال ع د او  düşmanlığı ,daha اء?َ ال ب غ ض  َو  kini ,ne sebebiyle رََِفِي?َ م  َال خ 

içki ,daha ي ِسرَِ?َ ال م  َو  kumar  ( gibi kötü alışkanlıklarَ)sebebiyle ,şeytan daha neyi 

istiyor? ََّي ُصد َو  alıkoymak ,kimi َُكمَ ?َ sizi ,neden ََِِذك رََِع ن?َ َالل  Allah'ın zikrinden ,

daha ع نَِ?َ ََالصَّال ةََِو  namazdan لَ َ, ََأ نتُمَف ه  artık siz نت ُهونَ ,  َمُّ vazgeçiciler misiniz? 

MEALİ ŞERİF 

Şeytan, içki ve kumar sebebiyle ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı 

anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vaz geçtiniz değil mi? 

İZAHAT 

İmam-ı Fahrurrazî ve İmam-ı Alûsî (Rahimehumallah)ın beyanlarına göre, Mevlâ Tealâ bu 

ayet-i celilesinde içki ve kumarda iki türlü kötülüğün bulunduğunu zikretmiştir:  

l- Dünyevî kötülük olup, ayet-i celilede:  

ا ة ََمَُب ي ن كََُيُوقِعَ َأ نَالشَّي ط انََُيُِريدََُإِنَّم  اءَال ع د او  ال ب غ ض  رََِفِيَو  م  ي ِسرََِال خ  ال م   َو 
"Şeytan içkide ve kumarda, ancak aranıza düşmanlık ve kin düşürmek ister" kavl-i 

şerifiyle açıklanmıştır. 

İçki sebebiyle meydana gelecek kin ve düşmanlık şu şekilde izah edilebilir: İçki içen 

kimse, o içkiyi bir grupla birlikte içmekte olup maksadı arkadaşları ile eğlenmek ve onlarla 

sohbet edip neşelenmektir, aslında onun bu beraberlikten gayesi dostluk ve ülfeti 

kuvvetlendirmektir. 

Ancak çoğu kez bu durum tersine döner, çünkü içki aklı giderir, akıl kaybolduğunda ise, 

aklın hiçbir müdafaası (direnci) olmaksızın şehvet, gazap insanı istilâ eder. 

Bu durumda dostlar arasında çekişme ve tartışma meydana gelir ve çoğu kez bu çekişme, 

sövüşmeye, döğüşmeye, hatta ölümlere bile sebebiyet verebilir. Bu da, yıllarca sürecek 

şiddetli bir düşmanlık ve nefret hatta kan davaları meydana getirir. 

İşte bu nedenle şeytan, devamlı, içki içmek için bir araya gelmenin ülfet ve muhabbeti 

kuvvetlendireceği düşüncesini teşvik eder ve güzel gösterir. 

Kumara gelince, bunda muhtaç kimseler için bir genişlik ve zenginlik söz konusu olmasına 

karşılık, zengin kimseler için de mallarını bitirme ve fakirliğe düşme mevzu bahistir. 

Çünkü insan, kumarda bir defa yenildiği zaman bu durum onu: "Artık bundan sonra çoğu 

kez kazanırım" ümidiyle kumar oynamaya sürükler, bazen umduğuna ulaşamayarak elinde hiç 

bir şeyi kalmaz, artık ailesi ve çocukları üzerine kumar oynamaya başlar, şüphe yok ki bundan 

sonra o kimse fakir ve miskin bir hâle düşeceğinden kendisini yenenlere en büyük düşman 

olur, işte böylece içki ve kumarın insanlar arasında düşmanlık ve kini tahrik eden iki büyük 

sebep olduğu ortaya çıkmıştır. 

Aşırı düşmanlık ve kin bazen büyük karışıklıklara ve fitnelere neden olabilir ki, bütün 

bunlar toplumun faydalarına aykırı olan şeylerdir. Nitekim bundan evvelki ayet-i celilenin, 

"Ensar'dan, içki içtikten sonra birbirine saldıran iki kabile" hakkında inişiyle ilgili zikredilen 

rivayet bu ayet-i celilenin nüzulüne de sebep olmuştur. (Beyhakî,Sünen-iKübra,No:17327, 

8/496) 

2 - İçki ve kumarda bulunan dini zararlar: Bu da, 

ي ُصدَُّكمَ َ ََِِذك رََِع نَو  ع نََِالل   َالصَّال ةََِو 
"(Şeytan içki ve kumar yüzünden) Sizi Allahı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister." 

kavl-i şerifiyle anlatılmıştır.  

Bu makamda İmam-ı Âlusî şöyle bir açıklama yapmıştır. İçki içmenin insanı Allahı 

zikretmekten alıkoyduğu hususu açıktır, çünkü içki, bedenî bir neşe ve haz vereceğinden, bu 

lezzetlere dalan nefis Allahı anmayı unutur.  



Kumarın kişiyi Allahın zikrinden ve namazdan alıkoyması da böyledir. Çünkü kişi 

kumarda kazandığı zaman kazanma neşesine dalarak aklına başka hiçbir şey gelmez, bu hâl 

de insanı Allahı anmaktan ve namazdan alıkoyan şeylerdendir.  

Yenildiği takdirde ise kendini kahrederek öyle bir sıkıntıya düşer ki artık yenmek için çare 

aramaktan başka bir düşünce kalbine gelmez olur.  

Nitekim biz satranç oynayanlardan bir çoğunun gaflet ve yalan yeminlerle dolu öyle 

sözlerine şahit olmuşuzdur ki, o sözleri duysa filler kaçar, atlar tökezlenir, en büyük kuşların 

tüyleri dökülür, çirkinliğinden anlayış piyonu hayrete düşer, akıl veziri ızdırap içinde kalır, 

şah mesabesinde olan kalp ölür ve amellerin tablası kararır.  

Ayrıca kumarın yasaklanmasının bir başka sebebi de insanların malını batıl suretlerle 

yemenin yollarından biri olduğundandır. Nitekim Mevlâ Tealâ:  

ال َ ال ُكمَت أ ُكلُوا ََو  و  ن ُكمَأ م  ب اِطلََِب ي   ...بِال 

"Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin." (Bakara suresi: 188 den) kavl-i Şerifiyle 

gayrı meşru surette birbirinin malını almayı yasaklamıştır ki, kumar bunların başında gelir.  

Ayrıca kumar oynayanlar,  

َعنهاَهللاَرضيَاألنصاريةَخولةَعنَنعمان،َواسمهَعياش،َأبيَابنَعنَ-ََ

َهللاَمالَفيَيتخوضونَرجاالَإن:َ)يقولَوسلمَعليهَهللاَصلىَالنبيَسمعت:َقالت

 (.القيامةَيومَالنارَفلهمَحق،َبغير

19 - Havletü'l-Ensariyye (Radıyallahu Anha) dan rivayet edilen: "Şüphesiz ki bir takım 

insanlar Allah'ın malına haksız yere dalarlar (helâl haram demeden Allah'ın insanlara verdiği 

malı hiç bakmadan alırlar). Kıyamet günü onlar için ateş vardır." (Buharı, Humus:7, 

No:2950,3/1135, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:27387,10/371) hadis-i şerifinin tehdidine 

dahildir.  

َمنكم،َحلفَمن:َ)وسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقالَهريرةَأبيَعنَ-

َتعال:َلصاحبهَقالَومنَهللا،َإالَإلهَال:َفليقلَوالعزى،َبالالت:َحلفهَفيَفقال

 (.فليتصدقَأقامرك،

20 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Her kim arkadaşına 'Gel seninle kumar oynayalım' derse, 

sadaka versin." buyurmuştur. (Buharî, Edep:74, No:5756, 5/2264, Müslim, Eyman:2, 

No:1647, 3/1267, Ebu Davud, Eyman:4, No:3247, 2/241, Tirmizî, Nüzûr:17, No:1545, 4/ 116, 

Nesâî, Eyman:11, No:3784, 7/11) 

Hadis-i şerifte beyan edildiği üzere kumarın sözü bile keffaret ve sadaka gerektiriyorsa, ya 

bu işi yapma günahı ne kadar büyüktür? 

 

 

  

TAVLA VE SATRANÇ OYNAMANIN 

ZEMMİ VE HÜKMÜYLE İLGİLİ HADİS-

İ ŞERİF VE RİVAYETLER 



َلعبَمن"َقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَالنبيَأنَأبيه؛َعنَبريدة،َبنَسليمانَعنَ

 ".ودمهَخنزيرَلحمَفيَيدهََصبغَفكأنماَبالنردشير،

21 - Süleyman ibni Büreyde'nin, babasından (Radıyallahu Anhüma) rivayet ettiği bir hadis-

i şerifte Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Tavla oynayan kişi sanki elini domuz eti 

ve kanıyla boyamış gibidir." (Müslim, şiir:1, No:2260,4/1770, İbni Mace, Edep:43, No:3763, 

2/1238, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No: 23040, 9/16) buyurarak, domuzun etine tutmaktan 

bile insanları nefret ettirdiğine göre, ya o domuzun etini yemek ve ondan gıdalanmak 

hakkındaki tehditler nasıl olur? 

ع ِريَ َُموس ىَأ بِيَعنَ ُسولَ َأ نَ َاالش  نَ :َ"قالَ َوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَر  َل ِعبَ َم 

دَِ ُسول هََُهللاَع ص ىَف ق دَ َبالن ر  ر   ".و 

22 - Ebu Musa el-Eşarî (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre; Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Kim, zarla oynarsa şüphesiz Allah'a ve 

Resulüne İsyan etmiş Olur." (Ebu Davud, Edep:64, No:4938, 2/702, îbn-i Mace, Edep:43, 

No:3762,2/1237, Ahmed İbn-i Hanbel, No:19538,7/130, Hakim, Müstedrek, No:160,1/114, 

Sahih îbni Hıbban,No:5842,7/545) 

َثمَالخنزيرَودمَبالقيحَيتوضأَالذيَمثلَيصليَيقومَثمَبالنردَيلعبَالذيَمثلَ

 (.سعيدَأبيَعنَصَق،َع،َالخطمي؛َالرحمنَعبدَأبيَعنَحم.َ)فيصليَيقوم

23 - Musa ibni Abdirrahman (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Tavla oynayıp da sonra 

kalkıp namaz kılanın hâli, irin ve domuz kanı ile abdest alıp da kalkıp kılan gibidir 

(namazı kabul olmaz)." (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:23199, 9/ 50, Ebu Yala, Müsned, 

No:1104,2/355, Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20953,10/364) 

َعنَقَالمالهي،َذمَفيَالدنياَأبيَابن.َ)الغيةَوألسنةَعاملةَوأيدَالهيةَقلوبَ

َقالَبالنردَيلعبونَبقومَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَمر:َقالَكثيرَأبيَبنَيحيى

 (.كرهفذ

24 - Yahya ibni Ebî Kesir (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre, Bir kere 

Resulullah (SaiMiahu Aleyhi ve Sellem) tavla oynayan bir cemaata rastladığında: "Eğlenen 

kalpler, (boşuna) çalışan (yorulan) eller, boş konuşan diller." buyurmuştur. (Beyhakî, Sünen-i 

Kübra, No:20963,10/365) 

َكانَأنهَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَعنَاألشعري،َموسىَأبيَوعنَ

 ".الميسرَمنَفإنهاَزجرا ،َبهاَيزجرَالتيَالموسومةَالكعابَهذهَاجتنبوا:"يقول

25 - Ebu Musa el Eşari (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "O haksız yere nasip çıkaran yazılı 

zarlardan sakının, çünkü onlar (la oynamak) kumardandır (bir rivayette de acem 

kumarıdır)." (İbni Ebî Hatim, No:6745, 4/1196, Ahmed İbni Hanbel, Müsned, No:4263, 



2/156, Beyhakî, Şuabu'l-İman:6501, 5/238, Sünen-i Kübra, No:20954, 10/364, İbni Ebid 

Dünya, Mevsû 'a, Zemmü 'l-Melâhî, 1/81) 

َهذهَمنَكانَوماَوالنردَوالشطرنجَاألزالمَبهذهَيلعبونَالذينَبهؤالءَمررتمَإذاَ

ََََ(.هريرةَأبيَعنَديلميال.َ)عليهمَتردواَفالَعليكمَسلمواَوإنَعليهم،َتسلمواَفال

َيتفقواَحتىَيلعبونَيزالونَفماَبجنودهَالشيطانَجاءهمَواكبواَعليهاَاجتمعواَإذا"

قتَثمَ َبطونهاَملئتَحتىَمنهاَفأكلتَجيفةَ َعلىَاجتمعتَكالكالب  "َتفر 

26 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Fal okları, satranç, tavla ve benzeri 

eğlence aletleriyle oynayanlara rastlarsanız onlara selâm vermeyin, size selâm verirlerse 

de selâmlarını almayın, çünkü onlar toplanıp bu oyunların başına üşüştüklerinde, 

şeytan ordularıyla onlara gelir, tâki onlar oyuna devam edip dağılırken bir leşin başına 

üşüşüp de ondan yiyen, karınları doyduktan sonra dağılan köpekler gibi ayrılırlar." 

(Deylemî, el Firdevs, No:1045,1/269, Ibni Hacer-i Heytemî, Ez Zevacir,2/401,445) 

َبهاَيرحمَنظرةَوستينَثالثمائةَيومَكلَفيَفيهَينظرَلوحَوتعالىَتباركَهللَ

 .نصيبَفيهاَالشاهَألهلَليسَعباده،

َ(.واثلةَعنَاألخالقَمساويَفيَالخرائطي)

27 - Vasile ibnil Eska' (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Allah-u Tealâ Hazretlerinin bir levhası 

vardır ki, hergün ona üçyüzaltmış kere nazar (tecelli) ederek onunla kullarına rahmet 

eder, satranç oynayanların ise bu rahmetten nasibi yoktur." (Ali el Muttakî, Kenzu 'l-

Ummal, No:40657,15/218) 

َفيَوالجبارَجبار،َكلَإالَبهاَيلعبَوالَبها،َيلعبونَزمانَالناسَعلىَيأتيَ

َبعضهمَيقتلَالصغير،َفيهَيرحمَوالَالكبيرَفيهَيوقرَوالَ-َبالشطرنجَيعنيَ-َالنار

َمعروفاَيعرفونَالَالعرب،َألسنةَوألسنتهمَاألعاجمَقلوبَقلوبهمَالدنيا،َعلىَبعضا

َينظرَالَهللا،َخلقَشرارَأولئكَمستخف،َهمفيَالصالحَممشى،َمنكراَينكرونَوال

 (.أنسَعنَالديلمي.َ)القيامةَيومَإليهمَهللا

28 - Hazreti Enes (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek 

ki satranç oynayacaklardır, o oyunu ancak her cebbar (zorba) kişi oynar, zorbalarsa 

ateştedir. O oyunda büyüklere hürmet edilmez, küçüklere acınmaz, dünyadan sebep 

birbirini öldürürler, dilleri arap dili kalpleri ise acem kalbidir. 
Maruf (aklın ve şeriatın kabul ettiği şeyi) tanımazlar, kötü gidişi de reddetmezler, 

onların arasında iyi insanlar küçümsenir, işte onlar Allah'ın yaratıklarının en 

şerlileridir. Kıyamet günü Allah-u Tealâ onlara nazar etmez (rahmetiyle bakmaz)." (Ali 

el Muttaki, Kenzü'l-Ummal, No:40652, 15/217, Deylemî, Müsned-i Firdevs, No:8676,5/440) 



َعنَالديلمي.َ)شاهكَوهللاَقتلت:َيقولونَالذينَالنارَفيَالشاهَأصحابَإنَأالَ

 (.عباسَابن

29 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şunu bilin ki! 'Vallahi senin şahını 

öldürdüm' diyen satranç ashabı şüphesiz ki cehennemdedir. (Deylemî, Müsned-i Firdevs, 

No:488,1/138, Ali el Muttaki, Kenzu'l-Ummal, No/40654, 25/218) 

َوأبوَعبدان.َ)الخنزيرَلحمَكآكلَإليهاَوالناظرَبالشطرنج،َلعبَمنَملعونَ

 (.مسلمَبنَحبةَعنَحزمَوابنَموسى

30 - Habbe ibni Müslim (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Satranç oynayan mel'undur, o oyunu seyreden de hınzır eti 

yiyen gibidir" buyurmuştur. (Ali el Müttakî, Kenzu'l Ummal, No:40636,15/215, Deylemî, 

Müsned-i Firdevs, No:6391,4/126, Münavî, Feyzü'l-Kadir, No:8209,6/7) 

!َالناسَأيهاَيا:َيقولَالمنبرَعلىَوهوَعثمانَسمعَأنهَالصلتَبنَزبيد؟؟َعنَ

َفمنَمنكم،َناسَبيوتَيفَأنهاَعلىَذكرتَقدَفإنهاَ-َالنردَيريدَ-َوالميسرَإياكم

َيا:َالمنبرَعلىَوهوَأخرىَمرةَعثمانَوقالَيكسرها،َأوَفليحرقهاَبيتهَفيَكانت

َآمرَأنَهممتَفلقدَأخرجتموها،َأركمَولمَالنردَهذاَفيَكلمتكمَقدَإني!َالناسَأيها

 (.ق.َ)عليهمَفأحرقهاَبيوتهمَفيَهيَالذينَبيوتَإلىَأرسلَثمَالحطبَبحزم

31 - Zebîd İbni Salt (Radıyallahu Anh), Osman İbni Affan (Radıyallahu Anh) ın minber 

üzerinde şöyle dediğini işitmiştir: "Ey insanlar tavla denen kumardan sakının! Çünkü bana 

anlatıldığına göre içinizden bir takım insanların evlerinde bu alet bulunmaktaymış, artık kimin 

evinde varsa, onu yaksın veya kırsın." 

Hazreti Osman (Radıyallahu Anh) bir kere de minber üzerinde şöyle buyurmuştur: "Ey 

insanlar! Ben sizinle bu tavla hakkında konuşmuştum, fakat yine sizin o aleti evlerinizden 

çıkarttığınızı zannetmiyorum, Vallahi bir odun demeti toplatıp ta evlerinde tavla bulunanlara 

gönderip ocaklarını başlarına yakmayı kastettim." (Beyhakî, Sünen-i Kübra, 

No:20956,10/364) 

Aişe (Radıyallahu Anha) validemiz kendisine ait olan evde oturan bir hane halkının 

yanlarında bir tavla bulunduğunu işitince onlara: "Eğer onu çıkartmazsanız ben elbette sizi 

evimden çıkartacağım." diye haber yollamıştır. (Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20960,10/365) 

Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Tavla ile kumar oynayan, 

domuz eti yemiş gibidir, kumar olmaksızın oynayan ise domuz yağı İle yağlanmış gibidir." 

(Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20961,10/365) 

İbni Zübeyr (Radıyallahu Anh) Mekke-i Mükerreme'de şöyle bir hutbe okumuştur: "Ey 

Mekke halkı! Bana ulaşan habere göre Kureyş'ten bir takım erkekler tavla oynuyorlarmış, 

şüphesiz ki Allah-u Tealâ kitabında: "Ey iman edenler! şarap (içki), kumar, (tapılmak 

için) dikili taşlar (putlar), fal (ve şans) okları ancak birer şeytan işi pisliktir, bunlardan 

uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz." , "Şeytan, içki ve kumar sebebiyle ancak aranıza 

düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık 

(bunlardan) vaz geçtiniz değil mi?" buyurmaktadır. 



Ben Allah-u Tealâ'ya yemin ederim ki, bu oyunu oynayan bir kişi bana getirilirse, mutlaka 

onu tüylerinde ve derisinde (döverek) cezalandırırım, üzerindekileri (mallarını) da bana 

getirene veririm." 

İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) ya satrancın hükmü sorulduğunda: "O, tavladan daha 

şerlidir." buyurdu. 

Ebu Cafer (Radıyallahu Anh) a aynı soru sorulduğunda: "O mecusîliktir, onunla 

oynamayın." buyurdu. 

Abdulmelik ibni Umeyr (Rahimehullah) şöyle demiştir: Şam ehlinden bir zat zuhuratta 

şöyle görmüştür, her müminin her gün oniki defa günahları mağfiret olunur, ancak satranç 

oynayanlar müstesna." (ibni Ebid Dünya, Mevsû'a, Zemmü'l-Melâhi, 1/83, Süyûtî, Dürrül 

Mensur, 3/169) 

َالتيَالتماثيلَهذهَما:َ)فقالَبالشطرنجَيلعبونَبقومَمرَأنهَعليَعنَ-

َش،.َ)يمسهاَأنَمنَلهَخيرَيطفأَحتىَجمراَأحدكمَيمسَلئن(!َعاكفونَلهاَأنتم

 (.قَحاتم،َأبيَوابنَمنذر،الَوابنَالمالهي،َذمَفيَالدنياَأبيَوابنَحميد،َبنَوعبد

32 - Bir kere Hazreti Ali (Radıyallahu Anh) satranç oynayan bir kavme rastladığında 

onlara: "Oynadığınız bu heykeller nedir? Sizin birinizin bir ateş közünü sönünceye 

kadar tutması bu heykellere tutmasından onun için daha hayırlıdır. Vallahi siz bu 

oyunlar için yaratılmadınız, vallahi âdet olacağından korkmasaydım bunu suratınıza 

vururdum." buyurdu. (Beyhatf, Sünen-i Kübra, No:20930,32,10/358) 

" "َقتلَوماَقتلتَأحدهمَيقولَالناسَأكذبَالشطرنجَصاحب  

33 - Hazreti Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Satranç oynayan, insanların en 

yalancısıdır, onlardan biri öldürmediği hâlde 'Öldürdüm' der." (Beyhakî, Sünen-i Kübra, 

No:20931,10/358) 

İbni Şihap (Rahimehullah) a satranç sorulduğunda: "O batıldandır, Allah ise batili 

sevmez" diye Cevap verdi. (Beyhakî, Sünen, No:20939,10/359) 

İshak ibni Râhûye (Rahimehullah) a: "Satrançta bir beis görüyor musun?" diye 

sorulduğunda O: "Bütün beisler ondadır." buyurdu. 

Bunun üzerine ona: "Askerler harp taktiğini öğrenmek için onunla oynuyorlar." 

denildiğinde, "O facirliktir." buyurdu. 

Muhammed ibni Ka'b el Kurazî (Rahimehullah) a satranç oyunu sorulduğunda: "O oyunun 

en az zararı kıyamet günü onunla oynayanlar batıl ashabı ile haşrolunurlar." buyurdu. 

İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) ya sorulduğunda ise: "O kumardan daha beterdir." 

buyurdu. 

İmam-ı Malik (Radıyallahu Anh) a sorulduğunda ise: "O, tavladan da şerlidir." buyurdu. 

Bunun izahı iki yöndendir: 

1- Tavla oyunu satranç kadar kalbi meşgul etmez, zira satranç uzun düşünmek 

gerektirdiğinden çok vakit zayiatına sebep olur. 

2- Tavlacılar arasında santranç oynayanlar kadar çekişme olmaz, zira santranç 

oyuncularının fuzuli konuşmaları daha fazla, mücadeleleri daha şiddetlidir, üstelik insanların 

satranca olan meyilleri daha kuvvetli olduğundan bu oyun daha kötü görülmüştür. 

Bütün bu hadis-i şerif ve rivayetlerden yola çıkarak dört mezhep imamı tavla oynamanın 

kumar olsun olmasın haram olduğu hususunda icma' etmiş (görüş birliğine varmış) lardır. 

Satranç oyunu kumar olmasa da üç mezhep imamına göre haram sayılmış, İmam-ı Şafiî 

(Rahimehullah) ise mekruh görmüştür. Ancak kumar olduğu veya bir farzın zayi olmasına 

sebebiyet verdiği takdirde İmam-ı Şafiî (Rahimehullah) a göre de haramdır. Nitekim İmam-ı 

Nevevî, "Fetâvâ" sında bunu böylece beyan etmiştir. 



Bu oyunlarla oynayanın şahitliği geçerli sayılmaz. İmamü'l-Haremeyn (Rahimehullah) m 

fetvasına göre, bu oyunlar en büyük günahlardandır. 

Rivayete göre İbni Abbas (Radıyaliahu Anhuma) bir yetimin babasının bıraktığı mallar 

içinde rastladığı satranç takımını yakmıştır. Eğer onunla oynamak helâl olsaydı yetim malı 

olduğu için onu yakmak caiz olmazdı. Nitekim yetim malında bulunan şarabın da dökülmesi 

gerekir, (ibni Hacer el Heytemî, ez Zevacir, 2/397-404, Feyzû'l-Kadir, 6/7, İbni Kesir, 2/86) 

Kurtubî tefsirinde zikredildiğine göre, bu ayet-i celile kumar olsun olmasın tavla ve satranç 

gibi oyunların haramiyetine delâlet etmektedir. Çünkü Allah-u Tealâ içki ve kumarın haram 

oluşunun sebebini beyan ederken, şeytanın bu suretle insanlar arasına kin v e nefret soktuğunu 

ve zikirle namazdan insanları alıkoyduğunu açıklamaktadır. 

Dolayısıyla insanlara alışkanlık veren, aralarına düşmanlık ve nefret sokan ve onları 

zikirden ve namazdan alıkoyan her eğlencenin içki gibi haram olması gerekmektedir. 

Eğer burada: "İçki içmek insanı sarhoş edeceğinden, insanı namazdan meneder, fakat tavla 

ve satranç oyununda böyle bir şey söz konusu değildir" denecek olursa, buna karşı şöyle 

denilir: 

"Allah-u Tealâ haramlık hususunda içki ile kumarı birleştirmiş ve ikisini de insanlar 

arasına kin ve düşmanlık sokmak ve onları zikirle namazdan menetmekle vasıflamıştır. 

İçki insanı sarhoş ederse de kumarın sarhoş etmeyeceği herkesçe malûmdur, yine de 

ikisinde bulunan ortak vasıftan dolayı Allah-u Tealâ haramlık hususunda onları birbirinden 

ayırmamıştır. Yine böylece tavla ve satranç oyunu sarhoş etmediği gibi şarabın azı da sarhoş 

etmediği hâlde çoğu gibi haram kılınmıştır. 

O hâlde sarhoş etmese de içkinin bir damlası haram olduğu gibi tavla ve satranç oyununun 

haram olması inkâr edilemez, ayrıca bu oyunlara başlamak insana gaflet getireceğinden bu 

gaflet te aynı sarhoşluk yerine geçer, şarap sarhoş ettiğinden namaza engel olduğu gibi bu 

oyunlar da verecekleri gaflet yüzünden namaza manidirler. 

Nitekim silsilemizin büyüklerinden, Ebu Bekr-i Sıddık (Radıyallahu Anh) ın torunu 

Medine-i Münevvere fukahasının ulularından Kasım ibni Muhammed (Radıyallahu Anh) a: 

"Tavlayı yasaklıyorsun, satrancın durumu nedir?" diye sorulduğunda: 

"Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoyan herşey kumardandır." diye cevap buyurması da 

bu görüşün doğruluğunun en açık delillerindendir. (Süyûtî, Dürrül Mensur, 3/168, İbni 

EbîHatim, No:6750,4/1197, Kurtubî, 6/275-76) 

Bu beyanlardan da anlaşıldığı üzere ayet-i celilede geçen meysir sadece kumar manasında 

anlaşılmayıp, insanı zikirden ve namazdan gafil eden her oyun, eğlence ve fuzulî işler olarak 

tanımlanabilir. Nitekim: 

َبالحمامَوالصفيرَبالكعاب،َوالضربَالقمار،:َالميسرَمنَثالثَ-َ

(َبالصفير)َدعاؤها":َبالحمامَوالصفير.َ"بالنردَاللعب":َبالكعابَوالضرب]"

َالتيميَشريحَبنَيزيدَعنَلهمراسيَفيَداودَأبو(:َمفصال)َالتخريجَـ[بهاَليلعب

 حسن:َالسيوطيَتصحيح

34 - Yezid ibni Şüreyh eş Şamî (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen: "Üç şey 

meysirdendir, (bunlar da) kumar, zar atmak ve güvercine ıslık çalmak." (Ebu Davud, Merasil, 

No:518, Sh.350) hadis-i şerifi de bunun en açık delillerindendir. 

َرجال ََرأىَوسلمَعليهَاللَ َصلىَاللَ َرسولَأنَهريرةَأبيَعنَسلمة،َأبيَعنَ

 ".شيطانة ََيتبعَشيطانَ :َ"فقالَحمامة،َيتبع



35 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre, Resulullah 

(Saiialiahu Aleyhi ve Sellem) güvercinin peşine düşen (onunla oynayan) bir adam 

gördüğünde: "(Şu adam) şeytanı takibeden bir şeytandır." buyurdu. (Ebu Davud, 

Edep:65, No:4940, 2/703, İbni Mace, Edep:44, No:3765, 2/1238, Beyhakî, Sünen-i Kübra, 

Şehâdât:54, No:20941,10/360, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:8551,3/252) 

Bu hadis-i şerifte güvercinin arkasından giderek onunla oynayan kişiye şeytan denilmesi; 

faydasız şeyle meşgul olup hak yoldan uzaklaşmasındandır. Kuşa ve güvercine şeytan 

denilmesinin sebebi ise, güzel sureti ve tatlı namesiyle insanı peşine düşürtüp, gafletine ve 

Allahı anmaktan uzaklaşmasına vasıta olmasıdır. (Ahmed Abdurrahman el Bennân, el Fethu 

'r-Rabbanî, 17/228) 

Rivayete göre Firavn hanedanının oyunları kuşlarla idi. 

İbrahim (Rahimehullah) buyurmuştur ki: Güvercinle oynayan fakirlik tadını tatmadan 

ölmez. İmam-ı Şurayh (Rahimehullah) güvercin uçurtanlara yerini kiraya vermezdi. 

İmam-1 Mücahid (Rahimehullah) :  

 َت ع ب ثُونَ َآي ة ََِريع ََبُِكل ََِأ ت ب نُونَ 

"Siz her yüksek yerde bir alâmet bina edip eğlenir misiniz?" (Şuara Suresi:128) ayet-i 

celilesinin tefsirinde "Zemmedilen yüksek yerlerde yapılan binaların güvercin binaları 

olduğu" nu Söylemiştir. (Taberî, Camiu'l-Beyan, No:26700, 9/461, İbni Ebid Dünya, 

Mevsû'a, 1/84) 

Bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere ulema, güvercin uçurtmayı ve onunla oynamayı mekruh 

görmüşlerdir, hele kumar oynamak için güvercin edinmek kesinlikle haramdır, böyle yapanın 

şahitliği kabul edilmez, şayet yumurtası ve yavrulaması gibi meşru bir maksatla olursa 

caizdir.  

İmamı Atâ, Tavus ve Mücahid (Rahimehumullah) buyurmuşlardır ki: Kendisinde kumar 

bulunan herşey meysirdendir, hatta çocukların aşık kemikleriyle, cevizlerle ve yumurtalarla 

oynaması bile buna dahildir.  

İbni Şîrîn (Rahimehullah) m beyanına göre: Kendisinde kumar veya ayağa kalkıp oynamak 

yahut bağırmak yada her hangi bir şer bulunan her oyun "Meysir" dendir.  

Bu rivayetlerden de anlaşılacağı üzere "Meysir" sadece kumar manasına gelmeyip yasak 

olan bütün eğlencelerdir. Meysir hakkında daha geniş malûmat Ruhul Furkan tefsirimizin 

2/561 de mevcuttur.  

Burada şunu da ifade edelim ki bu gibi haram olan eğlencelere devam etmek son nefeste 

insanın imanını tehlikeye sokabilir, nitekim İmam-ı Mücahid (Rahimehullah) şöyle 

buyurmuştur: Ölüm döşeğinde bulunan herkese mutlaka dünyada düşüp kalktığı insanlar 

gösterilir.  

Satranç oynayan bir adam vefat edeceği zaman ona: "Lâilâheillellah" telkin edilince o, 

"Şah" deyip öldü. Böylece sağlığında satranç oynarken söylediği söz diline galip geldi ve 

dünyadan son sözü kelime-i tevhid olup cennete gireceği yerde bu batıl sözle, kötü hâlde öldü.  

Yine böylece içki içenlerle düşüp kalkan bir adam vefat ederken ona şehadet telkin 

edilince, kendisine telkin yapana: "Sen iç bana da ver." diyerek öldü. İşte bütün bunlar:  

 (:مفصال)َالتخريج.َعليهَماتَماَعلىَعبدَكلَيبعثَ

36 - Cabir (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen: "(Her insan yaşadığı hâl üzere 

Ölür) ve her kul Öldüğü hâl Üzere diriltilir." (Müslim, Cennet:l9, No:2878,4/2206. İbni 

Hacer-i Heytemî, ez Zevatir, 2/402) hadis-i şerifinin doğruluğunu gösteren rivayetlerdir. 



Tefsiri Kebir'de zikredildiğine göre, içki ve kumar kelimeleri önceki ayet-i kerimede dikili 

taşlar ve fal okları ile beraber zikredilmiş, bu ayet-i kerimede ise sadece ikisi zikredilmiştir, 

çünkü önceki ayet-i celileden maksat insanları içki ve kumardan nehyetmek ve bu dört şeyin 

çirkinlik ve kötülüğünü ortaya koymaktır. Bu ayet-i celileden maksat ise özellikle içki ve 

kumarın çirkinliğini belirtmektir. 

Mevlâ Tealâ içki ve kumarın dini bakımdan böylesi büyük kötülüklerini beyan ettikten 

sonra:  َل نت ُهونَ َأ نتُمَف ه  "ََمُّ Artık vazgeçtiniz değil mi "?buyurmuştur. 

Rivayete göre bu ayet-i celile indiğinde Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh), istifham 

suretiyle gelen bu cümle-i celilenin, emir sığasıyla "Vazgeçin" buyurulmasından daha şiddetli 

olduğunu anlayarak "Vazgeçtik" buyurmuştur.  

اِلكَ َب نََِأ ن ِسََع نَ َ ِم،َس اقِيَ َُكن تَُ:َق الَ َم  مَ َال ق و  تََِي و  م  ُر،َُحر  م  َأ بِيَب ي تََِفِيَال خ 

ة َ ا.َط ل ح  م  ابُُهمَ َو  رَُ:َال ف ِضيخََُإاِل ََش ر  رََُال بُس  الت م  ُرجَ :َف ق الَ .َيُن اِديَُمن ادَ َف إِذ ا.َو  .َف ان ُظرَ َاخ 

تَُ ج  ر  رَ َإنَ َأ ال َ:َيُن اِديَُمن ادَ َف إذ اَف خ  م  تَ َق دَ َال خ  م  تَ َق الَ .َُحر  ر  ِدين ةََِِسك كََِفِيَف ج   .ال م 

37 - Enes (Radıyallhu Anh) şöyle buyurdu: Şarap haram edildiği gün ben Ebû Talha 

(Radıyallahu Anh) ın evinde bulunan topluluğun sâkîsi (şarap sunucusu) idim. O zaman 

onların şarabı hurmadan yapılan bir içkiydi. Bir de bir münadi bağırdı. Ebû Talha, "Çık bak" 

dedi. Çıktığımda bu münadinin: "Agâh olun! Şüphesiz ki şarap haram edilmiştir." diye 

seslendiğini işittim. Bunun üzerine (müminler şarap küplerini kırıp döktüler). Böylece Medine 

sokaklarında (sel gibi) şarap aktı . (Beyhakî,Sünen-

iKübra,Eşribe:l,No:17328,8/496,Kurtubî,6/276) 

Şu bilinsin ki, ayet-i celilenin sonunda geçen: "Artık vazgeçtiniz değil mi?" ifade-i celilesi, 

İstifham (soru) şeklinde olmakla birlikte, gerçekte bundan maksat nehiy (yasaklama) dır. 

Bu şekilde bir mecaz çok yerinde ve güzeldir, çünkü Allah-u Tealâ bu fiilleri zemmetmiş 

(kınamış) ve muhataba bunların kötülüğünü açıklamıştır. Bundan sonra ise, bu kötü işleri terk 

etme hususunda böyle bir soru sorulunca, muhatabın o işleri terk ettiğini söylemekten başka 

bir şekilde cevap vermeye gücü kalmamıştır. 

Buna göre sanki muhataba: "Bu günahların böylesine çirkin ve kötü olduğu ortaya 

çıktıktan sonra, sen onu yine de yapacak mısın?" denmek istenmiştir. 

Dolayısıyla ayet-i celiledeki: "Artık siz vazgeçtiniz değil mi?" ifade-i celilesi, bu 

günahlardan vazgeçmenin, mükellefin de onları terk etmenin farz olduğunu kabul etmesiyle 

birlikte zikredilmek suretiyle Allah-u Tealâ'nın ilâhi bir beyanı yerine geçmektedir. 

 

 

  

İÇKİNİN ZEMMİYLE İLGİLİ HADİS-İ 

ŞERİF VE RİVAYETLER 

َوكل.َخمرَمسكرَكل)َوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقال.َعمرَابنَعنَ

َفيَيشربهاَلمَيتب،َلمَيدمنها،َوهوَفماتَالدنياَفيَالخمرَشربَومن.َحرامَمسكر

 (.اآلخرة

38 - Abdullah ibni Ömer (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kim dünyada şarap içer de 



sonra tövbe etmezse, ahirette ondan (cennet şarabından) mahrum olur." (Buharı, Eşribe, 

No:5253,5/2119, Müslim, Eşribe:?, No:2003,3/1587) 

İmam-ı Beğavî (Rahimehullah) Şerhü's-Sünne de buyurmuştur ki: "Bu hadis-i şerif bu 

kişinin cennete giremeyeceğine dair bir tehdittir, çünkü cennet ehlinin içeceği şaraptır, ancak 

sarhoş etmez ve baş ağrıtmaz, cennete girense şarabından mahrum olmaz." 

Ancak bu görüşte bir düşünce payı vardır, zira imanla ölenin cezasını çektikten sonra 

cennete gireceği malûmdur, dolayısıyla bu kişi cennete girsede içki günahından tövbe 

etmeden öldüğü için cennet şarabından mahrum olabilir. Nitekim diğer bir rivayette: "Cennete 

girse de içemez." buyurulmuştur. (İbni Hacer Heytemî, ez Zevacir, 2/302) 

 (شرَكلَمفتاحَفإنها(َ)الخمرَاجتنبوا(َ)عباسَابنَعن)

39 - İbni Abbas (Radıyaliahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Şaraptan sakının, çünkü o bütün şerlerin anahtarıdır." 

buyurmuştur. (Beyhaki, Şuabu'l-îman,No:5588,5/10,No:7231,4/162) 

َيزنيَحينَالزانيَيزنيَال:َ"قالَموسلَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَإن:َهريرةَأبوَ

َحينَالخمرَيشربَوال.َمؤمنَوهوَيسرقَحينَالسارقَيسرقَوال.َمؤمنَوهو

َبنَبكرَأبيَبنَعبدالملكَفأخبرني:َشهابَابنَقال".َمؤمنَوهوَيشربها

َأبوَوكان:َيقولَثم.َهريرةَأبيَعنَهؤالءَيحدثهمَكانَبكرَأباَأنَعبدالرحمن؛

َأبصارهم،َفيهاَإليهَالناسَيرفعَشرف،َذاتَنهبةَينهبَوال"َمعهنَيلحقَهريرة

 ".مؤمنَوهوَينتهبها،َحين

40 - Ebu Hureyre (Radıyaliahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur. "Zina eden, zina ederken mümin olarak zina 

etmez, şarap içen, içerken mümin olarak içmez, hırsız çalarken, mümin olarak çalmaz, halkın 

gözleri önünde kıymetli bir şeyi zorla yağma ederken de mümin olarak yağma etmez." 

(Buharı, Mezalimdi, No:2343, 2/875, Müslim, İman:24, No:57, 1/76, Ebu Davud, Sünnet:16, 

No:4689, 2/633, Nesâî, Sârikıl, No:4885,8/435, Tirmizî, lman:ll, No/2625,5/15) 

Nesâî'nin rivayetinde burada şöyle bir ilâve vardır:  

 ."عليهَهللاَتابَتابَفإنَعنقه،َمنَاإلسالمَربقةَخلعَذلكَفعلَفإذا"

"Bu günahları yapan islâm ipini boynundan çıkarmış olur, tövbe ederse, Allah-u 

Tealâ tövbesini kabul eder." (Nesâî, sâriki, No:4887,8/436) 

َمنَالقميصَاإلنسانَيخلعَكماَاإليمانَمنهَهللاَنزعَالخمرَشربَأوَزنىَمنَ

:َالسيوطيَتصحيحَهريرةَأبيَعنَالمستدركَفيَالحاكم(:َمفصال)َالتخريجَرأسه

 صحيح

41 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kim zina eder ve içki içerse, insan 

gömleği başından çıkarttığı gibi, Allah-u Tealâ ondan imanı Soyup alır." (Hakim, 

Müstedrek, No:57,1/73) 



َإنَوكذلكَيمسيَحتىَباهللَكالمشركَكانَصباحاَرالخمَشربَمنَ-

َلهَهللاَيقبلَلمَيسكرَحتىَشربهاَومنَيصبح،َحتىَباهللَكالمشركَكانَليالَشربها

َت.َ)جاهليةَميتةَماتَشيءَمنهاَعروقهَوفيَماتَومنَصباحا،َأربعينَصالة

َولكنَأرهَلمَالمصنفَعزاهَكماَالترمذيَلسننَالرجوعَلدى)َمرسال(َالمنكدرَعن

 (.ص.َمرسالَالمنكدرَابنَعن(َعب(َ)/)َالمنتخبَفيَعزوهَكرذ

42 - Muhammed ibni Münkedir (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Sabahleyin şarap içen, akşama 

kadar Allah'a ortak koşmuş gibi olur, gece içen ise sabaha kadar aynı durumdadır. Sarhoş 

oluncaya kadar içenin Allah-u Tealâ kırk sabah namazını kabul etmez, damarlarında içkiden 

bir şey bulunarak Ölen cahiliyyet Ölümü İle Ölmüştür." (Abdürrezzak, Musannef, 

No:17071,9/239) 

و؛َب نََِهللاََِع ب دََِنَ عَ ََ ر  ُسولََُق الَ :َق الَ َع م  نَ :َ)وسلمَعليهَهللاَصلىَهللاََِر  َش ِربَ َم 

رَ  م  ،َال خ  ب ِعينَ َصالة ََل هََُتُق ب لَ َل مَ َِوس ِكر  ب احا ََأ ر  إِنَ .َص  اتَ َو  لَ َم  َت ابَ َت ابَ َف إِنَ .َالنَّارَ َد خ 

ل ي هََِهللاَُ إِنَ .َع  ،َف ش ِربَ َع ادََِو  ب ِعينَ َصالة ََل هََُتُق ب لَ َمَ ل ََف س ِكر  ب احا ََأ ر  اتَ َف إِنَ .َص  لَ َم  َد خ 

ل ي هََِهللاََُت ابَ َت ابَ َف إِنَ .َالنَّارَ  إِنَ .َع  ،َف ش ِربَ َع اد ََو  ب ِعينَ َصالة ََل هََُتُق ب لَ َل مَ َف س ِكر  َأ ر 

ب احا َ اتَ َف إِنَ .َص  لَ َم  ل ي هََِهللاََُت ابَ َت ابَ َف إِنَ .َالنَّارَ َد خ  ق ا ََك انَ َع ادََِإِنَ وَ .َع  َأ نَ َهللاََِع ل ىَح 

ِقي هَُ د غ ةََِِمنَ َي س  ب الََِر  مَ َال خ  ةََِي و  ِقي ام  ُسولَ َي ا:َق الُوا(َال  ا!َهللاََِر  م  د غ ةََُو  ب اِل؟َر  َق الَ َال خ 

ةَُ) ار   (.النَّارََِأ ه لََُِعص 

43 - Esma binti Yezid (Radıyaliahu Anha) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şarap içenden Allah-u Tealâ kırk gece razı 

olmaz, ölürse kâfir olarak ölür, tövbe ederse Allah-u Tealâ tövbesini kabul eder, tekrar 

dönerse, Allah-u Tealâ'nın onu Tıynetü'l-Habâl'den içirmesi Allah-u Tealâ üzerine bir hak 

olur." 

Bunun üzerine ben Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e: "Tıynetü'l-Habâl nedir?" 

diye sorduğumda, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "Cehennem ehlinin (akan) kan ve 

İrinleridir." buyurdu. (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:27674, 10/443, Taberanî, el Mu 'cemü 

'l-Kebir, No:428,24/168) 

Bu manada bir çok hadis-i şerifler mevcuttur, fakat ulema bunların manası hakkında ihtilâf 

etmişlerdir. 

Hasan-ı Basrî ve imam-ı Taberî (Rahimehumallah) a göre bu kişilerin imanı baki kalmakla 

beraber imanlarından dolayı övülecek bir şeyleri kalmaz demektir. 

Diğer bir takımları, bu günahları helâl kabul ederek yapanın dinden çıkacağını 

söylemişlerdir. 

İmam-ı Buhari'ye göre böylelerinden imanın nuru alınır. Bu mana İbni Abbas (Radıyallahu 

Anhuma) dan da rivayet edilmiştir. Bazılarına göre Allah-u Tealâ'ya taat hususunda basiretleri 

kapanır. Bütün bu teviller ihtimal dahilinde olmakla birlikte muhakkik âlimlere göre hadis-i 

şeriflerin en doğru manası, zikredilen günahı işleyenlerde imanın kemali kalmaz demektir. 

Zira: 



كَ َأ نَي غ ِفرََُال ََالل  ََإِنََّ ر  ي غ ِفرََُبِهََِيُش  اَو  نَذ ِلكَ َدُونَ َم  نَي ش اءََُِلم  م  ََِيُش ِركَ َو  َف ق دَ َبِالل 
لََّ  {}ب ِعيدا ََض ال ال ََض 

"Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını mağfire etmez, onun dışındakiler! ise 

diledikleri için bağışlar." (Nisa suresi:117 den) ayet-i celilesi şirkin dışındaki günahları 

işlemekle insanın kâfir olmayacağını açıklamaktadır. 

Bu yüzden ehli sünnet uleması, büyük günah işleyenlerin günahları sebebiyle dinden 

çıkmadıklarına, bunların mümin fakat imanlarının noksan olduğuna ittifak etmişlerdir. Şayet 

tövbe ederlerse cezaları düşer, büyük günahlara devam ederlerken ölürlerse işleri Allaha kalır; 

dilerse onları affederek doğrudan cennetine koyar. Dilerse cezaları nisbetinde azabettikten 

sonra cennetine nail kılar. Ayrıca: 

ََِع نَ - ه ِري  نِي:َق الَ َالزُّ ب ر  ََِع ائِذََُإِد ِريسَ َأ بُوَأ خ  ب دََِب نََُاللَّ ََِع  َب نَ َُعب اد ة ََأ نَََّاللَّ

اِمتَِ ِضيَ -َالصَّ ََُر  ن هََُاللَّ ك انَ -َع  ا،َش ِهد ََو  ُهوَ َب د ر  دََُو  ل ة ََالنُّق ب اءََِأ ح  ُسولَ َأ نََّ-َل ع ق ب ةَِاَل ي  َر 

َِ لَّى-َاللَّ ََُص  ل ي هََِاللَّ لَّمَ َع  س  ل هَُ:َق الَ -َو  و  ح  اب ة ََو  ابِهََِِمنَ َِعص  ح  ََأ نَ َع ل ىَب ايِعُونِي"ََأ ص  َال 

ِرُكوا ََِتُش  ئ ا،َبِاللَّ ََش ي  ال  ِرقُوا،َو  ََت س  ال  نُوا،َو  ََت ز  ال  ،َت ق تُلُواَو  د ُكم  ال  ََأ و  ال  ت انَ بََِت أ تُواَو  َبُه 

ت ُرون هَُ ،َأ ي ِديُكمَ َب ي نَ َت ف  ُجِلُكم  أ ر  ََو  ال  ،َفِيَت ع ُصواَو  ع ُروف  نَ َم  ف ىَف م  ُرهََُِمن ُكمَ َو  َع ل ىَف أ ج 

،ِ نَ َاللَّ م  ابَ َو  ئ اَذ ِلكَ َِمنَ َأ ص  ي  ي اَفِيَف عُوقِبَ َش  ة ََف ُهوَ َالدُّن  نَ َل هُ،َك فَّار  م  ابَ َو  َذ ِلكَ َِمنَ َأ ص 

ئ ا ي  هََُثُمَََّش  ََُس ت ر  ََِإِل ىَف ُهوَ َاللَّ إِنَ َع ن هُ،َع ف اَش اءَ َإِنَ :َاللَّ ن اهَُ"ََع اق ب هََُش اءَ َو  َع ل ىَف ب اي ع 

 .ذ ِلك

44 - Birinci Akabe gecesindeki on iki nakibden biri olan ve Bedir harbinde bulunmuş olan 

Ubade ibni Sâmit (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır: 

Bir kere Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), etrafında Sahabe-i kiramdan bir cemaat 

bulunduğu hâlde onlardan, "Çalmamak, zina etmemek ve asî olmamak" gibi sözler aldıktan 

sonra: "... Her kim sözünde durursa, onun ecri Allahın üzerindedir (sevabını vermek Allah'a 

aittir). 

Herkim bunlardan birini yapıp da, bu sebeple dünyada cezalandırılırsa bu ceza ona 

keffarettir. Bunlardan bir şey yapıp da Allah bunu örterse (işi mahkemeye intikal etmeyip 

ceza görmezse), işi Allah'a kalır, isterse affeder, isterse ona azabeder." buyurdu. (Buhari, 

iman:9, No:18, 1/15, Müslim, Hudud:10, No:170, 9/43-44, 3/1333, Ibni Mace, Hudud:33, 

No:2603, 2/868, Nesaî,Bey'at:18, No:4192, 7/168, Tirmizî, îman:11, No:2625,5/16) 

buyurmuştur. 

İşte bu hadis-i şeriften dolayı geride zikredilen hadis-i şerifleri te'vil etme zarureti hasıl 

olmuştur. Zaten bir meselede zahiren birbirine muarız (görünüşte çelişen) iki hadis bulunursa 

yapılacak iş onların aralarını bulmaktır.  

İbni Battal (Rahimehullah) ın beyanına göre: Bu hadis-i şerifler içki hususunda varid olan 

en şiddetli delillerdir. Ulema bu hadis-i şeriflerde bütün masiyet çeşitlerine ve onlardan 

sakınmaya tenbih bulunduğunu söylemektedirler.  

Zinayı zikretmekle bütün şehvetlere, şarapla Allah yolundan saptıran ve gaflete sürükleyen 

bütün eğlencelere, hırsızlıkla dünyaya dalmaya ve harama meyletmeye, yağmacılıkla da 

kulları hiçe sayarak utanmadan onlarla alay etmenin kötülüğüne dikkat çekilmiştir.  



َهبَالدنياَأبيَابن.َ)الكبائرَأبوابَمنَباباَأتىَفقدَبعقلهَيذهبَشراباَشربَمنَ

 .موقوفا(َعنهَطب(َ)عباسَابنَعنَلنجاراَوابن

45 - Ibni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herkim aklını giderecek bir içki içerse, 

muhakkak ki büyük günahlardan birini işlemiştir." (Beyhakî, Şuabu'l-İman, 

No:5599,5/13, Ebu Yâ'lâ,Müsned, No:2348,4/235) 

َاآلخرَواليومَباللَ َيؤمنَكانَمن:َ"قالَوسلمَعليهَاللَ َصلىَالنبيَأنَجابرَعنَ

َبغيرَالحمامَيدخلَفالَاآلخرَواليومَباللَ َيؤمنَكانَومنَالحمام،َحليلتهَيدخلَفال

".َالخمرَعليهمَيدارَمائدةَعلىَيجلسَفالَوآلخرَواليومَباللَ َيؤمنَكانَومنَازار،

.َالوجهَهذاَمنَاالَجابرَعنَطاؤسَحديثَمنَنعرفهَالَغريبَحسنَحديثَهذا

:َمحمدَوقالَالشيءَفيَيهمَوربماَصدوقَسليمَأبيَبنَليثَاسماعيلَبنَمحمدَقال

 .بحديثهَيفرحَالَليثَحنبلَبنَأحمدَقال

46 - Cabir (Radıyaliahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herkim Allaha ve ahiret gününe iman ediyorsa, 

üzerinde şarap (kadehleri) döndürülen bir sofraya oturmasın." (Tirmizî, Edep: 

No:2801,5/113, Taberânî, el Mu 'cemü 'l-Evsat, No:8210,9/100) 

دََِعنَ-َ مَّ ََِعنَع لي  ََبنََِعمرَبنََُِمح  ُسولََُق الَ :َقالَطالبَ َأبيَبنََِع لي  َر 

َِ لَّىَاللَّ ََُص  تيَف ع لتَ َإذا)َوس لَّمَع ِليهََِاللَّ صل ة ََعش رة ََخمسَ َأُمَّ َبِها[ََص]َحلَََّخ 

َوالزكاةََُمغنما ََواألمان ةََُدوال ََالمغنمََُنَ كاَإذاَقالَهللاََِرسولَ َياَهيَوماَقيلَ َالبالءَُ

غرما َ جلََُوأطاعَ َم  ت هََُالرَّ هََُوعقَََّزوج  َاألصواتََُوارت ف عتََِأباهََُوجفاَصديق هََُوبرَََّأُم ِ

جلََُوأكرمَ َأرذل ُهمَالقومََِزعيمََُوكانَالمساجدََِفي هََِمخاف ة ََالرَّ َالُخمورََُوُشربتََِشر ِ

ةََِهذهََِآخرََُول ع نَ َوالمعازفََُالقيانََُواتُّخذتَ َالحريرََُولُبسَ  لهاَاألمَّ ت قبُواَأوَّ َعند ََفلير 

سفا ََأوَحمراءَ َريحا ََذلكَ  َع لي  ََحديثََِمنَنعرفهََُالَغريبَ َحديثَ َهذا(َ.َمسخا ََأوَخ 

جهََِهذاَمنَإالََّ ََِسعيدَ َبنََِيحيىَعنَالحديثَ َهذاَروىَأحدا ََنعلمََُوالَالو  َاألنصاري 

الة ََبنََِالف رجََِغيرَ  َوقدَحفظهََِقِب لََِمنَوضعَّفهََُالحديثََِأهلََِبعضََُفيهََِتكلَّمَ َوقدَف ض 

وى  .األئمةََِمنَواحدَ َوغيُرَوكيعَ َعنهََُر 

47 - Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Ümmetim onbeş haslet (kötü şey) işlediği 

vakitte kendisine belâ iner." Bunun üzerine: "Ya Resulallah! Onlar nelerdir?" denince, 

Buyurdu ki: 

"Ganimet (devlet malı veya harp ganimetleri) muayyen kişiler arasında devrettiği 

(zenginler ve rütbe sahipleri fakirlerin haklarını gasbettiği), Emanet, ganimet, zekât ta ziyan 

sayıldığı (insanlar ganimet bulmuş gibi birbirlerinin emanetlerini alıp götürdüğü ve zekât 

vermekten zorlandığı) vakit, kişi karısına (Allah'ın emirlerine muhalif olan isteklerinde) itaat 

edip, annesine, (meşru isteklerinde) isyan ettiğinde, arkadaşına iyi davranıp, babasına eziyet 

ettiği zaman. 



Camilerde (kavga gürültü, alış-veriş, eğlence ve benzeri) sesler yükseldiği, aşağılık bir 

adamın millete lider olduğu, şerrinden korkularak kişiye ikram edildiği, şaraplar (sarhoş edici 

bütün maddeler çokça ve açıkça) içildiği, (erkekler tarafından zaruret olmaksızın) ipek 

giyildiği, şarkıcı kızlar edinilip çalgı aletleri çalındığı ve bu ümmetin sonu evveline lanet 

okuduğu (sonrakiler öncekilerin iyiliklerine uyacakları yerde, geçmiş büyüklerin aleyhinde 

konuştuğu) zaman ; 

İşte o zaman bir kızıl rüzgâr veya yere batma ve şekil değiştirilmesi (insan kılığından 

çıkarılıp başka bir surete sokulma gibi bir belâ) beklesinler." (Tirmizf, Fiten:38, 

No:2210,4/494, parantez içi şerhler "Tuhfetu'l-Ahvezî" den alınmıştır 6/377) 

Diğer bir rivayette: "Zelzele, batma, dönüşme, taşlanma, ve ipi kopmuş balya demeti 

gibi peşpeşe gelen ayetleri (tehditleri ve musibetleri) beklesinler." buyurulmuştur. (Tirmizî, 

Fiten:38, No:2211,4/495) 

َبيدهَمحمدَنفسَوالذي-:َقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَعنَعباسَبناَعن

َوخنازيرَقردةَفيصبحواَولهوَولعبَوبطرَأشرَعلىَأمتيَمنَناسَليبيتن

 .الحريرَولبسهمَالرباَوأكلهمَالخمرَوشربهمَوالقيناتَالمحارمَباستحاللهم

48 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Muhammed'in canı (kudret) elinde olan 

Allah'a yemin ederim ki, elbette ümmetimden bir takımları aşırı sevinç, taşkınlık, 

azgınlık, oyun ve eğlence ile geceleyip sonra, haramları, çalgıcı kadınları helâl 

görmeleri, içki içmeleri, faiz yemeleri ve ipek giymeleri yüzünden sabaha maymunlar ve 

domuzlar şeklinde çıkacaklardır." (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:22854, 8/423, Hafız 

Münzirî, Tergib ve Terhib, No:3520,3/259, İbni Ebiddünya, Zemmü'l-Melâhî, Mevsû'a, 1/67) 

اِلكَ َأ بِيَع نَ َ ِ؛َم  ع ِري  ُسولََُق الَ :َق الَ َاأل ش  ب نََّ)َوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاََِر  َن اسَ َل ي ش ر 
تِيَِمنَ  رَ َأُمَّ م  ا.َال خ  ون ه  اَبِغ ي رََِيُس مُّ ِمه  فَُ.َاس  ع اِزفََُِرُءِوِسِهمَ َع ل ىَيُع ز  ال ُمغ ن ي اِت،َبِال م  َو 
ضَ َبِِهمََُهللاََُِسفَُي خَ  ع لَُ.َاأل ر  ي ج  د ة ََِمن ُهمََُو  ن اِزيِرَ َال ِقر  ال خ  َعلىَيعزف)َ-َش(.]و 

َوغيرهاَالدفوفَوهيَبالمعازف،َاللعبَالعزف:َالنهايةَفي(َبالمعازفَرؤوسهم

 .[يضربَمما

49 - Ebu Malik el Eşarî (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Ümmetimden bir takımları muhakkak ki şarap içip ona adından başka isim 

takacaklar, baş uçlarında çalgılar çalınıp, şarkıcı kadınlar şarkı (türkü) söyleyecekler, 

Allah (-u Tealâ) onları yere batıracak ve onlardan maymunlar ve domuzlar yapacaktır." 

(Ibni Mace, Fiten:22, No:4020, 2/1333, Beyhakî, Sünen-i Kübra, No:20989, 10/373, 

Taberanî, el Mu'cemu'l-Kebir, No:3419, 3/283, Buharı, Tarih-i Kebir, No:967, 1/305, İbni 

Hibban, No:6758,15/160) 

َبدأَاألمرَهذاَإنَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقالَقاالَعبيدةَوأبيَمعاذَعن

َوجبريةَعتواَكائنَثمَعضوضاَملكاَكائنَثمَوخالفةَرحمةَيكونَثمَونبوةَرحمة

َذلكَعلىَيرزقونَوالخمورَوالفروجَالحريرَيستحلونَاألرضَفيَوفسادا

 (/َ)َوجلَعزَهللاَيلقواَحتىَوينصرون



50 - Muaz ve Ebu Ubeyde (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki bu iş rahmet ve 

nübüvvet olarak başlamıştır. Sonra rahmet ve hilâfet devam edecek, sonra zalim 

idareler zuhur edecek, sonunda da azgınlıklar, harpler ve fesatlar çıkacaktır. 

(O zamanda insanlar) İpeği (n erkekler tarafından giyilmesini), şarapları (n 

içilmesini) ve fercleri (zinayı) helâl görecekler, yine de Allah'a kavuşuncaya kadar rızık 

ve yardım görecekler (se de ahirette en büyük azaba düşecekler) dir." (Beyhakî, Şuabu'l-

İman, No:5616, 5/16, Hatîb-i Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, No:5375, 3/150, Dârimî, Eşribe:8, 

No:2026,1/549, Ebu Davud Tayalisî, Müsned, No:228, Sh.31, Taberanî, el Mu 'cemül-Kebir, 

No:91,92,20/53, Ebu Yâ'lâ, Müsned, No:873,2/177) 

Bu hadis-i şerifle önceki hadis-i şerifler arasında zıddiyet yoktur, zira geride zikredilen 

hadis-i şeriflerde geçtiği üzere, âhir zamanda içki ve diğer haramlar yüzünden azaba düşecek 

kavimler olacaksa da, diğer bir takım toplumlara da istidrac olarak dünya azabı 

gönderilmeyebilir, dolayısıyla dünyada azap olunmamaktan, ahirette azap olunmayacağı gibi 

bir mana çıkarılamaz.  

َصلىَهللاَرسولَسمعت"ََعائشةَعنَالقاسمَطريقَمنَلينَبسندَوللدارمي"َ

:َقيلَالخمر،َكفءَاإلناءَيكفأَكماَاإلسالمَيكفأَماَأولَإن:َيقولَوسلمَعليهَهللا

 "َفيستحلونهاَاسمهاَبغيرَيسمونها:َقالَهللا؟َرسولَياَذاكَوكيف

51 - Aişe (Radıyallahu Anha) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki (islâmda) tersine döndürülecek ilk 

hüküm, kabın tersine döndürülmesi (kadeh dikilerek içki içilmesi) dir." Yani İslâmda 

hükmü haramlıktan helâllığa tam manasıyla döndürülecek ilk şey şarab olacaktır. İnsanlar su 

içmeye cesaret ettikleri gibi onu içeceklerdir. 

Bunun üzerine: "Ya Resulallah! Allah içki hakkında bu kadar beyanat yapmış iken bu 

nasıl olur?" denilince, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Ona isminden başka 

isimler takarak onu helâl sayacaklar." buyurdu. (Darimî, Eşribe:8, No:2025, 1/548, İbni 

Ebî Şeyhe, Musannef, Eşribe:1, No:39, 5/474, İbni Hacer, el Metalibu'l-Aliye, No:1794,2/109, 

EbuYâ'lâ,Müsned,No:4731,8/177)  

َمدمنَالجنةَيدخلونَالَثالثة:"قالَوسلمَعليهَهللاَصلىَالنبيَعنَموسىَأبيَعن

َنهرَمنَهللاَسقاهَخمرَمدمنَماتَبسحر،ومنَرحم،ومصدقَخمر،وقاطع

َالمومسات،يؤذيَقروحَمنَيجريَنهر:َ"قالَالغوطة؟َنهرَوما:َقيل".َالغوطة

َوأبيَأحمدَورجالَوالطبرانيَيعلىَوأبوَأحمدَرواه".َفروجهمَبريحَالنارَأهل

 .ص.َثقاتَيعلى

52 - Ebu Musa el Eşarî (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Üç kimse cennete giremez (bunlar da): İçki içmeğe devam 

eden, akraba ilişkilerini kesen ve sihri tasdikleyen (yapan, yaptıran, birde Allah'ın izni 

olmadan tesir ettiğine inanan). Şaraba devam ederek (tövbesiz) öleni Allah-u Tealâ guta 

nehrinden içirir." 
Bunun üzerine "Guta nehri nedir?" diye sorulduğunda, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem): "Zina eden kadınların ferclerinden (tenasül uzuvlarından) akan bir ırmaktır. 

Onların ferclerinin kokusu cehennem ehline eziyet 



Verir." buyurdu. (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:19586, 7/139, Ebu Yala, Müsned, 

No:5556, 9/408, İbni Hibban, No:5322, 7/366. Hakim, Müstedrek, No:7234,4/163) 

َإنَالخمرَمدمن-:َوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقالَأنهَعباسَابنَعن

 .وثنَكعابدَهللاَلقيَمات

53 - İbni Abbas (RadıyallahuAnhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şaraba devam eden (tövbesiz) Ölürse, 

Allah'a, puta tapan gibi kavuşur." (Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No: 2453, 1/583, Sahîh 

İbni Hibban, No:5323,7/367, Buharî,Tarih-i Kebir, 1/129, Beyhakî, Şuabu'l-İman, 

No:5597,5/12)  

َصالةَلهمَتقبلَالَثالثة:َ"وسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقالَجابرَعنَ

َعليهاَالساخطَوالمرأةَمواليه،َإلىَيرجعَحتىَاآلبقَالعبد:َحسنةَلهمَتصعدَوال

 ".يصحوَحتىَوالسكرانَزوجها،

54 - Cabir (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) şöyle buyurdu: Kaçak köle ağalarına dönüp elini ellerine koyuncaya (teslim 

oluncaya) kadar, kocası kendisine kızgın olan kadın (onu razı edinceye kadar), birde 

sarhoş ayılıncaya kadar, işte bu üç kişinin, hiç bir namazı kabul edilmez ve 

iyiliklerinden hiç biri (semaya) yükseltilmez. (Beyhakî, Şuabul iman, No:8727,6/417) 

َالجنةَريحَيراح:َ"وسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقالَهريرةَأبيَوعنََ

".َخمرَمدمنَوالَعاق،َوالَبعمله،َمنانَريحهاَيجدَوالَعامَخمسمائةَمسيرةَمن

 .متروكَوهوَبدرَبنَالربيعَوفيهَالصغير،َفيَالطبرانيَرواه

55 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Cennetin kokusu beşyüz senelik yoldan 

duyulur, fakat yaptığını başa kakan, içki içmeğe devam eden ve ana-babasına isyan eden 

onun kokusunu bulamaz (duyamaz)." (Taberanî, el-Mu'cemü's-Sağîr, No:409, Sh.174, el-

Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, No:13435,8/271, el- Münzirî, et-Terğîb, No:3501,3/254) 

َعبدَبنَبكرَأبيَعنَالزهري،َعنَمعمر،َعنَهللاَعبدَأنبأنا:َقالَسويدَأخبرنا

َاجتنبوا-:يقولَعنهَهللاَرضيَعثمانَسمعت:َقالَأبيهَعنَالحارث،َبنَالرحمن

َفأرسلتَغويةَامرأةَفعلقتهَتعبدَقبلكمَممنَرجلَكانَإنهَالخبائث،َأمَفإنهاَالخمر

َباباَدخلَكلماَفطفقتَاريتهاجَمعَفانطلقَللشهادةَندعوكَإنا:َلهَفقالتَجاريتهاَإليه

َإني:َفقالتَخمر،َوباطيةَغالمَعندهاَوضيئةَامرأةَإلىَأفضىَحتىَدونهَأغلقته

َأوَساَكأَالخمرةَهذهَمنَتشربَأوَعليَلتقعَدعوتكَولكنَللشهادةَدعوتكَماَوهللا

َفلمَزيدوني:َقالَكأسا،َفسقتهَكأساَالخمرَهذاَمنَفاسقني:َقالَالغالم،َهذاَتقتل

َاإليمانَيجتمعَالَوهللاَفإنهاَالخمرَفاجتنبواَالنفس،َوقتلَعليها،َقعوَحتىَيرم

 .صاحبهَأحدهماَيخرجَأنَليوشكَإالَالخمرَوإدمان



56 - Hazreti Osman (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Pisliklerin anasından sakının, çünkü 

sizden önce geçenler içersinde ibadete devam edip kadınlardan uzak duran bir adam 

vardı. Zinakâr bir kadın onu görüp (ona aşık olup) hizmetçisini göndererek 'Bir hususta 

şahitlik için seni davet ediyoruz' dedi.  

Bunun üzerine o kişi (hizmetçinin peşinden gidip, gösterdiği eve) girince, o hizmetçi 

her girdiği kapıyı arkasından kapattı, neticede o kişi çok güzel bir kadının yanına vardı. 

O kadın oturmuş, yanında da bir çocuk ve içinde şarap bulunan bir kap vardı.  

Kadın o zata: 'Ben aslında seni bir şahitlik için çağırmadım velâkin seni çağırdım ki, 

ya bu çocuğu öldüresin ya benimle zina edesin veya bu şaraptan bir kâse içesin, 

bunlardan birini yapmadığın takdirde bağırıp seni rezil ederim' dedi.  

O kişi başka çaresi olmadığını anlayarak, 'Bari bana şu şaraptan bir kâse içir' 

deyince, kadın ona şaraptan bir kâse sundu, sonra o,'Yine ver' diye şarap içmeğe devam 

etti. Neticede kadınla zina etti ve çocuğu öldürdü.  

O hâlde şaraptan sakının, çünkü bir kişinin göğsünde iman ile şarap içmeğe devam 

etmek vallahi asla birleşmez. Onlardan birinin diğerini çıkarması yakındır." (Beyhakî, 

Şuabu'l-iman, No:5586, 5/10, Nesâî, Eşribe:44, No:5682, 8/718, İbni Hıbban, Mevâridü 'z-

Zam 'ân, No:1375,4/342, Abdürrezzak, Musannef, No:l 7060, 9/236)  

َمدمنَكلَوعلىَمشركَكلَعلىَوحظرهاَبيده،َالفردوسَبنىَتعالىَهللاَإنَ

 َ(.عباسَابنَعنَ-َهب.َ)سكيرَالخمر

57 - Enes ibni Malik (Radıyaliahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki Allah-u Tealâ Firdevs 

cennetini (kudret) eliyle bina etmiş, ve onu her müşrik ve içkiye devam eden, her ziyade 

sarhoş kimseye yasak etmiştir." (Beyhakî, Şuabu'l-îman, No:5590,5/11, Ebu Nuaym, 

Hilyetü'l-Evliya, 3/95) 

َلمَالدنياَفيَالخمرَبشرَومنَاآلخرة،َفيَيلبسهَلمَالدنياَفيَالحريرَلبسَمنَ

َاآلخرة؛َفيَبهاَيشربَلمَوالفضةَالذهبَآنيةَفيَشربَومنَاآلخرة؛َفيَيشربه

 (هريرةَأبيَعنَكرَك،.َ)الجنةَأهلَوآنيةَالجنةَأهلَوشرابَالجنةَأهلَلباس

58 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Dünyada ipek giyen (erkek) kimse, 

ahirette onu giyemez, dünyada içki içen, ahirette onu (cennet şarabını) içemez, dünyada 

altın ve gümüş kaplarda (yeyip) içen, ahirette onlarla içemez."  
Sonra buyurdu ki: "(Çünkü bunlar) Cennet ehlinin elbisesi, Cennet ehlinin içeceği ve 

Cennet ehlinin kaplarıdır." (Hakim, Müstedrek, No:7216,4/157) 

َمنَوناسا ََالخطابَبنَوعمرَعنهَهللاَرضيَالصديقَبكرَأباَأنَعمرَابنَوعن

َهعليَهللاَصلىَهللاَرسولَوفاةَبعدَجلسواَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَأصحاب

َبنَهللاَعبدَإلىَعلم،فأرسلونيَفيهاَعندهمَيكنَالكبائر،فلمَأعظمَفذكرواَوسلم

َفأخبرتهمَالخمر،فأتيتهمَشربَالكبائرَأعظمَأنَذلك،فأخبرنيَعنَأسألهَعمرو

:َقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَأنَفأخبرهمَجميعا ََإليهَذلك،ووثبواَفأنكروا

َصبيا ،أوَيقتلَالخمر،أوَيشربَأنَبينَخيرهفَرجال ََأخذَإسرائيلَبنيَمنَملكا ََإن"



َيمتنعَلمَشربَلماَالخمر،وأنهَيشربَأنَفاختارَأبىَإنَيقتلوهَخنزير،أوَلحمَيأكل

َمنَما:َ"حينئذَلناَقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَوأن".َمنهَأرادوهَشئَمن

َالشيء،إَمنهاَمثانتهَوفيَيموتَليلة،والَأربعينَصالةَلهَفتقبلَيشربهاَأحد

َفيَالطبرانيَرواه".َجاهليةَميتةَماتَاألربعينَفيَماتَالجنة،وإنَعليهَحرمت

 .ثقةَوهوَالتمارَداودَبنَصالحَخالَالصحيحَرجالَورجالهَاألوسط

59 - Salim ibni Abdillah ibni Amr babasının (Radıyallahu Anhum) şöyle dediğini rivayet 

etmiştir, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in vefatından sonra, Ebu Bekr-i Sıddık, 

Ömer ibnil Hattab ve Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ashabından bir takımları 

(Radıyallahu Anhum) bir yerde oturup günahların en büyüğünün ne olduğunu müzakere 

ettiler. 

Fakat yanlarında bu hususta müracaat edecekleri bir bilgi bulunmadığından beni bu 

hususta sormam için Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh) a (babama) gönderdiler. 

O bana, büyük günahların en büyüğünün içki içmek olduğunu bildirince, ben de gelip bunu 

onlara haber verdiğimde bu görüşü kabullenmeyerek hep birden onun yanına gitmek üzere 

fırladılar ve böylece onun evine vardığımızda, O onlara Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) in şöyle buyurduğunu haber verdi: 

"Benî İsrailin meliklerinden bir hükümdar bir adamı yakalayarak onu, içki içmek, adam 

öldürmek, zina etmek, domuz eti yemek, bunların hiçbirini yapmadığı takdirde ise öldürülmek 

arasında muhayyer bıraktı. O kişi içki içmeyi tercih etti ve içer içmez istedikleri hiçbir şeyi 

yapmaktan geri kalmadı." 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hususta bize şöyle buyurdu: "Her hangi bir 

kimse onu içerse, Allah-u Tealâ onun namazını kırk gece kabul etmez, mesanesinde ondan bir 

zerre bulunarak (tövbesiz) ölene mutlaka o sebeble cennet haram edilir, kırk gece içinde 

(tövbesiz) ölürse, cahiliyyet Ölümü İle Ölür." (Hakim, Müstedrek, No:7236,4/163, Heysemî, 

Mecmeu 'z-Zevâid, No:8173,5/104) 

رَ َاب نََِع نَِ رََِع نََُِسئِلَ َاِنَّهََُع م  م  ئ ل تََُـَف ق الَ َال خ  اَس  ن ه  ُسولَع  َاكبرَِهىَـَف قالَـَاللَََّر 

َوخالتهَامهَعلىَووقعَالصألةَتركَالخمرَشربَمن,َالفواحشَامَو,َالكبائر

 وعمته

60 - İbni Amr (Radıyallahu Anh) a, içki içmenin hükmü sorulduğunda şöyle dedi: Ben onu 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize sorduğumda: "O, büyük günahların en 

büyüğüdür ve çirkinliklerin anasıdır, içki içen, namazı terk eder ve anasıyla, teyzesiyle, 

halasıyla bile zina eder." buyurdu. (İbni EbîHatim, No:5197,3/930, Heysemî, Mecmeu'z-

Zevaid, 5/68) 

:َالمالئكةَتقربهمَالَثالثة:َ"قالَوسلمَعليهَهللاَصلىَالنبيَعنَعباسَابنَوعن

 ".بالخلوقَوالمتضمخَوالسكرانَالجنب

61 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Üç kimseye melekler yaklaşmaz (bunlar da): 

Cünüp, sarhoş ve safranlı kokuyu çokça sürünen (kadın kokusunu sürmekle onlara benzemeye 

çalışan) kimselerdir." (Ibni Hacer-i Askalânî, Müsned-i Bezzâr, No:1128,1/628) 



َزيادة.َثقةَوهوَطالبَأبيَبنَالعباسَخالَالصحيحَرجالَورجالهَالبزارَرواه

 المنتثرةَوالدررَالسيوطي،َلإلمامَالصغيرَالجامع

َوإياكَقدمكَتحتَالجاهليةَضغائنَواقذفَفدعهاَمعصيةَعلىَحلفتَإذاَ-

َ.ثوبانَعن(َك.َ)شاربهاَيقدسَلمَهللاَفإنَالخمرَوشرب

62 - Sevban (Radıyallahu Anh) şöyle rivayet etmiştir: Bir kere Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) bana: "Bir günah (ı işlemek) üzerine yemin ettiğin zaman onu terket (yemin 

kefareti vererek onu boz), cahiliyyet kinlerini ayağının altına at ve içki içmekten sakın, çünkü 

Allah-u Tealâ onu içeni mukaddes kılmaz (kutsamaz)." buyurdu. (Hakim, Müstedrek, 

No:6037,3/548) 

َشربَمن:َ"يقولَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَسمعت:َقالَعباسَابنَوعن

َشربَ.صَعدال ،ومنَوالَصرفا ََأيامَثالثةَمنهَهللاَيقبلَملَخمرَمنَحسوة

َنهرَمنَيسقيهَأنَهللاَعلىَحقَالخمرَصباحا ،والمدمنَأربعينَمنهَهللاَيقبلَلمَكأسا َ

َرواه".النارَأهلَصديد:َ"قالَالخبال؟َنهرَوماَهللاَرسولَيا:َقيل".َالخبال

 .وغيرهَعينمَابنَوثقهَوقدَضعيفَوهوَنافعَبنَحكيمَوفيهَالطبراني

63 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Bir yudum şarap içenin Allah-u Tealâ ne 

farzını, ne de nafilesini üç gün kabul etmez, bir kâse içenin amellerini kırk sabah kabul etmez, 

şaraba devam edeni, "Habal ırmağın" dan içirmesi Allah-u Tealâ üzerine bir haktır."  

Bunun üzerine "Ya Resulallah! Habal ırmağı nedir?" diye sorulduğunda Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Cehennem ehlinin irinleridir." buyurdu. (Taberanî,el-Mu-

cemü'l-Kebir,No:11465,ll/192) 

َسكران،َقبرهَمنَويبعثَسكران،َالقبرَيدخلَسكران،َوهوَالدنياَفارقَمن

َمنهاَيجريَعينَفيهَسكرانَلهَيقالَحبلَإلىَبهَويؤمرَسكران،َالنارَفيَويزج

َبذلكَأخبرَكماَواألرض،َالسمواتَمادامتَوشرابهم،َطعامهمَوهوَوالصديدَالقيح

ُسول ََِر  لىَاللَّ ََُص  لَّمَ َع ل ي هََِاللَّ س  َالترغيبَشرحَمنَملخص)َالشريفَالحديثَفيَو 

 (.والترهيب

64 - Enes (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Dünyadan sarhoş olarak ayrılan, kabre sarhoş olarak 

sokulur, kabrinden sarhoş olarak diriltilip, sekran (sarhoş) olarak cehennemdeki sekran isimli 

dağa (çıkması) emredilir, o dağda bir göze vardır ki, ondan kan ve irin akar. (Ahiretin) gökler 

ve yer (i devam ettiği sürece) o (kan ve irin) onların yiyeceği ve içeceğidir." (İbni Hacer, el 

Askalânî, el Metalibu 'l-Aliye, No:1783,2/106, Busayrî, İthâfu 'l-Hıyeret 'il-Mehere, 

No:5157,5/453) 

َتركَمنَقالَأنهَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَعنَعمروَبنَهللاَعبدَعن

َالصالةَتركَومنَفسلبهاَعليهاَوماَالدنياَلهَنتكاَفكانماَواحدةَمرةَسكراَالصالة



َوماَقيلَالخبالَطينةَمنَيسقيهَأنَوجلَعزَهللاَعلىَحقاَكانَمراتَأربعَسكرا

 .جهنمَأهلَعصارةَقالَهللاَرسولَياَالخبالَطينة

65 - Abdullah ibni Amr (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Sarhoş olduğu için bir kere namazı 

terkeden kimse , sanki bütün dünya ve üzerindekiler onun iken elinden alınmış gibidir. 

Sarhoşluk nedeniyle dört kere namazı terkeden kimseyi Tıynetü'l-Habal'den içirmesi 

Allah üzerine bir hak olur."  
Bunun üzerine "Tıynetül-habal nedir? Ya Resulallah!" denildiğinde: "Cehennem 

ehlinin usaresi (yanmaktan dolayı vücudundan çıkan) dır." buyurdu. (Ahmed ibni Hanbel, 

Müsned, No:6671, 2/593, Hakim, Müstedrek, No:7233,4/162, Beyhakî, Sünen, 

No:17338,8/499) 

َمسخواَقدَفيصبحونَوحبَولهوَوشربَطعمَعلىَاألمةَهذهَمنَقومَيبيتَ

َخسف:َفيقولونَالناسَيصبحَحتىَوقذفَومسخَخسفَليصيبنهمَوخنازير،َقردة

َحجارةَحاصبَعليهمَوليرسلنَخواص؛َفالنَبدارَالليلةَوخسفَفالن،َببنيَالليلة

َوليرسلنَفيها،َدورَوعلىَفيها،َقبائلَوعلىَلوطَقومَعلىَأرسلتَكماَالسماءَمن

َالخمر،َبشربهمَدورهم،َوعلىَفيهاَقبائلَعلىَعاداَأهلكتَالتيَالعقيمَالريحَعليهم

َعم،َط،.َ)الرحمَوقطيعتهمَالربا،َوأكلهمَالقينات،َواتخاذهمَالحرير،َولبسهم

َسعيدَعنَ-َطَأمامة؛َأبيَعنَ-َهبَك،َاألخالق؛َمساويَفيَوالخرائطيَوسمويه

 (.الصامتَبنَعبادةَعنَ-َعمَمرسال؛َلمسيباَبن

66 - Ebu Umame (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Bu ümmetten bir topluluk yiyip-içip 

eğlenerek geceleyip, sabaha maymunlar ve domuzlar olarak çıkacaklardır. Ve elbette 

onlara yere batırılma ve gökten taşlanma gibi cezalar isabet edecektir. 

Neticede insanlar sabaha çıktıklarında özel bir takım bilinen kimseler için: 'Bu gece 

filân oğulları batırıldı, bu gece filânın evi yerin dibine battı' diyeceklerdir. Ve elbette 

Allah-u Tealâ onlar içinde bulunan bir takım kabileler ve mahallelere Lût kavmine 

gönderildiği gibi gökten taş yağdıran bir kasırga gönderecektir. 

Ve yine muhakkak ki Allah-u Tealâ onların bir takım aşiret ve ocaklarına Ad 

kavmini helak eden, kısır rüzgâr (ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga) 

gönderecektir. (Bütün bunlar) onların içki içmeleri, ipek giymeleri, şarkıcı kadınlar 

oynatmaları, faiz yemeleri ve akraba ile ilişkileri kesmeleri yüzündendir." 
Burada bir haslet daha vardır ki, Cafer isimli ravî onu unutmuştur.(Beyhakî Şuabu'l-İman, 

No:5614, 5/16, Hakim Müstedrek, No:85724/560, İbni Ebid-Dünya, Mevsûa', Zemmü'l-

Melâhî, 1/68, Ebu Davud, et-Tayalisî, No:1137, Sh.155, Harâitî, Mesâvi'l-Ahlâk, No:284, 

Sh.136) 

ة ََأ بِيَع نَ  ي ر  ِضيَ َُهر  ََُر  ن هََُاللَّ ُسولََُق الَ َق الَ َع  ََِر  لَّىَاللَّ ََُص  ل ي هََِاللَّ لَّمَ َع  س  ل ة ََو  َل ي 

ِريَ  أ ي تََُبِيَأُس  إِذ اَُموس ىَر  ُجلَ َُهوَ َو  بَ َر  ِجلَ َض ر  أ نَّهََُر  الََِِمنَ َك  ة ََِرج  أ ي تََُش نُوء  ر  َو 

ُجلَ َُهوَ َف إِذ اَِعيس ى رََُب ع ة َرَ َر  م  اَأ ح  أ نَّم  جَ َك  ر  ََِمنَ َخ  اس  أ ن اَِديم  ب هََُو  ل دََِأ ش  اِهيمَ َو  َإِب ر 

لَّى ََُص  ل ي هََِاللَّ س لَّمَ َع  ي نََِأُتِيتََُثُمَََّبِهََِو  اَفِيَبِإِن اء  ِدِهم  فِيَل ب نَ َأ ح  رََِو  خ  رَ َاآل  م  َف ق الَ َخ 



بَ  ر  اَاش  ذ تََُِشئ تَ َأ يَُّهم  ذ تَ َف ِقيلَ َِرب تُهَُف شَ َاللَّب نَ َف أ خ  ة ََأ خ  ر  اَال ِفط  ذ تَ َل وَ َإِنَّكَ َأ م  رَ َأ خ  م  َال خ 
تَ  تُكَ َغ و   أُمَّ

67 - Ebu Hureyre (Radıyaliahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Seliem) şöyle buyurmuştur: "Geceleyin yürütüldüğüm zaman, Musa 

(Aleyhisselâm) ı gördüm baktım ki O, Yemenin şenûe kabilesinin erkeklerinden biri gibi uzun 

boylu, fazla şişman olmayıp dolgun vücutlu, saçı ne kıvırcık, ne de düz bir zattı. 

İsa (Aleyhisselâm) ı da gördüm, baktım ki O, orta yapılı, sanki hamamdan çıkmış gibi 

pembe beyazdı. (İbrahim (Aleyhisselâm) ı da gördüm, baktım ki) Çocukları içinde İbrahim 

(Aleyhisselâm) a en çok benzeyeni benim, sonra bana birinin içinde süt, diğerinde şarap 

bulunan iki kap getirildi, Cibril (Aleyhisselâm) bana 'Bunlardan hangisini istersen iç' dedi. 

Ben sütü alıp onu içince bana 'Fıtratı (kolay, lezzetli, faydalı olduğu için islâm dinine 

işaret olan sütü) aldın, eğer sen şarabı almış olsaydın elbette Ümmetin azgın olurdu.' 

denildi." (Buharı, Enbiya:26, No:3214, 3/1243, Müslim, İman:74, No:168,1/154, Tirmizî, 

Tefsir.18, No:3130,5/300, Nesâî, Eşribe:41, No:5673,8/715, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, 

No:10652,3/590, Beyhakî, Şuabu'l-îman, No:5568,5/4) 

:َفيقولَسكرانَوهوَيلقاهَحينَالقيامةَيومَالخمرَشاربَهللاَيلقىَ-

َبهَفيؤمرَبلى،:َفيقولَعليك؟َأحرمهاَألم:َفيقولَالخمر،:َلفيقوَشربت؟َماَويلك

 .مرسال(َالحسنَعنَأبانَعنَمعمرَعنَعب.َ)النارَإلى

68 - Hasen (Radıyaliahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "içki içen kıyamet günü sarhoş olarak Allah-u Tealâ ile 

karşılaştığında ona, 'Yazık sana! Ne içtin?' diye sorunca, 

O: 'Şarap' diye cevap verir. Bunun üzerine Mevlâ Tealâ 'Ben onu sana haram etmemiş 

miydim?' buyurur, O: 'Evet' diye suçunu itiraf edince, cehenneme gönderilmesi emrolunur. 

(Abdürrezzak,Musannef,No:17061, 9/237) 

اِهدََُحد ثناَ- ِليدََُحد ثنا.َُموسىَب نََُُمج  د ق ة ََع نَ َال و  ي دََِع نَ َُمع اِوي ة ،َأ بِيَص  َز 

،َب نَِ اقِد  اِلدََِع نَ َو  ب دََِب نََِخ  ة ؛َأ بِيَع نَ َهللاِ،َع  ي ر  َوسلمَعليهَهللاَصلىَالنَّبِيََُّأُتِيَ :َق الَ َُهر 

ر َ َبِيذَِبِن  ِربَ :َ)ف ق الَ َي نِشََُّج  ائِطَ َبِهذ ا،َاض  ابََُهذ اَف إِنََّ.َال ح  نَ َش ر  ِمنََُم  مََِبِاهللََِال يُؤ  ي و  ال  َو 

:َيقال.َغالَإذاَأيَتشرب،َفالَالشرابَنشَإذا:َالنهايةَفي(َينش)َ-َش(.َ]اآلِخرَِ

 .[نشيشاَتنشيَالخمرَنش ت

69 - Ebu Hureyre (Radıyaliahu Anh) şöyle demiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem) e bir cer (topraktan mamul büyük testi) getirildi. Şıra kabarıp kaynıyordu, bunun 

üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana: "Bunu bahçeye dök çünkü bu, Allah'a 

ve ahiret gününe inanmayanın içkisidir." buyurdu, (İbni Mace, Eşribe:15, No/3409,2/1128, 

Ebu Davud, Eşribe:12, No:3716,2/361, Nesâi, Eşribe:25, No:5626,8/700) 

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre bozulup şarap hâline dönüşen şıra, ister topraktan 

mamul testi içinde olsun, ister kuru kabaktan yapılmış kapta olsun haramdır, dökülmesi 

gerekir. 



َإقباالَالدينَلهذاَإنَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقالَقالَأمامةَأبيَعن

َالفاسقَإالَيبقىَالَحتىَبأسرهاَالقبيلةَتفقهَأنَالدينَهذاَإقبالَمنَوإنَأالَوإدبارا

َتجفوَأنَالدينَهذاَإدبارَمنَوإنَواضطهداَقهراَتكلماَإنَفيهاَذليالنَوالفاسقان

َواضطهداَقهراَتكلماَإنَذليالنَفهماَوالفقيهانَالفقيهَإالَيبقىَفالَبأسرهاَالقبيلة

َتمرَحتىَعالنيةَالخمرَيشربواَحتىَاللعنةَحلتَوعليهمَأالَأولهاَاألمةَآخرَويلعن

َقوليَفقائلَالنعجةَبذنبَيرفعَكماَبذيلهاَفيرفعَبعضهمَإليهاَفيقومَبالقومَالمرأة

َأمرَفمنَفيكمَوعمرَبكرَأبيَمثلَفيهمَيومئذَفهوَالحائطَوراءَمنهاَوارَأالَيومئذ

َوأطاعنيَبيَوآمنَرآنيَممنَخمسينَأجرَفلهَالمنكرَعنَونهىَبالمعروفَيومئذ

 (/َ)َوتابعني

70 - Ebû Umame (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki bu din için bir ilerleme, bir de 

gerileme vardır. Agâh olun ki! Bir kabilenin bütünüyle dinini bilmesi, içlerinde ancak 

zelil duruma düşmüş bir veya iki fasık bulunup, onlar da (yanlış bir şey) konuşmak 

istediklerinde yenik duruma düşüp susturulmaları şüphesiz ki bu dinin 

ilerlemesindendir. 

Şu da muhakkak ki, bir kabilenin bütünüyle cahil kalıp, içlerinde bir veya iki âlimin 

zelil durumda bulunup konuşmak istediklerinde horlanıp susturulmaları elbette ki dinin 

gerilemesindendir. (İşte o zaman) bu ümmetin sonda gelenleri öncekilerine lanet 

edecektir ki, dikkat edin! (O vakit) Onlar üzerine lanet yağar. 

(O devirde insanlar o kadar bozulacak ki) Açıkça şarap içecekler, bir kadın bir 

topluluğun yanından geçerken, biri kalkıp koyunun kuyruğunu kaldırdığı gibi kadının 

eteğini kaldıracak da (ona, 'Ne yapıyorsun' diye soran olmayacak); 

O gün, (o adama) 'Şu kadını (hiç olmassa) duvarın arkasına götür' diyen kimse, o 

devirde bulunanlar içersinde, sizin içerinizde bulunan Ebû Bekr ve Ömer gibidir. İşte o 

günde iyiliği emredip kötülükten nehyeden kimseye, beni görüp de bana iman eden, 

bana itaat edip bana tâbi olan elli kişinin ecri vardır." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebir, 

No:7807, 8/198, No:7863, 8/214, Heysemî, Mecmeu 'z-Zevâid, No:12109,7/517) 

َأنَلهَفليسَلسانيَعلىَتعالىَهللاَحرمهاَأنَبعدَالخمرَشربَمنَ-

َأمانة،َعلىَيؤتمنَوالَحدثَإذاَيصدقَوالَشفع،َإذاَيشفعَوالَخطب،َإذاَيزوج

َيحلفَوالَيأجرهَأنَهللاَعلىَلصاحبهاَفليسَاستأكلها،َأوَفأكلهاَأمانةَاؤتمنَفإن

 َ(.عليَعنَرالنجاَابن.َ)عليه

71 - Ali (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Allah-u Tealâ benim lisanımla şarabı yasak ettikten sonra onu içen, kız isterse 

evlendirilmez, şefaat (herhangi bir işte aracılık) isterse şefaat edilmez (işi görülmez), (bir şey) 

söylerse tasdik edilmez, kendisine bir emanet teslim edilmez, eğer ona bir şey emanet edilip 

de onu yer veya yedirirse, o emanetin sahibi ne Allah'tan bir sevap alabilir, ne de Allah ona 

emanetini geri verir." (Ali el-Müttakî, Kenzü'l-Ummal, No:13231,5/361) 



َشربهاَفإذاَالخمر؛َيشربَلمَماَدينهَمنَفسحةَفيَالعبدَيزالَالَ-

َكلَإلىَيسوقهَورجلهَوبصرهَوسمعهَوليهَالشيطانَوكانَستره،َعنهَهللاَخرق

 (.عياشَبنَقتادةَعنَطب.َ)خيرَكلَعنَويصرفهَشر،

72 - Katade ibni Ayaş (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Kişi, içki içmedikçe dini hususunda bir genişlik içersinde olmakta daim olur. içki 

içtiğinde ise, Allah-u Tealâ onun perdesini yırtar (dosta düşmana rüsvay eder), artık şeytan 

onun velisi (dostu) kulağı, gözü ve ayağı olup, onu her şerre çeker, her hayırdan engeller." 

(Ali el-Müttakî, Kenzü'l-Ummal, No:13165,5/346) 

 .ارالنَإلىَقادهاَفكأنماَالخمرَيشربَممنَأهلهَمنَواحدةَأوَابنتهَزوجَمنَ

َ(.عباسَابنَعنَالديلمي)

73 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur. "Kızını veya ailesinden birini içki içen 

biriyle evlendiren, sanki onu cehenneme sürüklemiştir." (İmam-ı Zebîdî, İthaf, 5/350, Ali el-

Müttakî, Kenzü'l-Ummal, No:13219,5/357) 

َأستقرَالَفإنيَعليَتدخلهَالَباهللَاإليمانَناشدهَبيدهَالخمرَكأسَالعبدَتناولَإذاَ

َأربعينَإليهَيعودَلنَنفرةَمنهَاإليمانَنفرَوشربهَأبىَفإنَواحد،َوعاءَفيَوهوَأنا

 .أبداَإليهَيعودَالَشيئاَعقلهَمنَوسلبهَعليهَهللاَتابَتابَفإنَصباحا

َ(.هريرةَأبيَعنَالديلمي)

74 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kul şarap kâsesini eliyle tuttuğu zaman, 

imanı ona Allah adı vererek 'Onu benim üzerime sokma, çünkü o ve ben bir kapta duramayız' 

der, Eğer o, imanın bu çağrısına kulak vermeyip içerse, iman ondan öyle bir kaçışla 

kaçar ki, kırk sabah ona dönmez, tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder, yine de onun 

aklından öyle bir parçayı alır ki ebediyyen ona dönmez." (Deylemî, Müsned-i Firdevs, 

No:1151,1/292) 

َهللاَإن:َ"قالَمكةَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَفتحَلما:َقالَعباسَابنَوعن

َوحرمَوثمنهاَالميتةَأكلَعليكمَوحرمَوثمنهاَالخمرَشربَعليكمَحرمَورسوله

َفيَتمشواَوالَاللحىَوأعفواَالشواربَوقصواَوثمنهاَهاوأكلَالخنازيرَعليكم

َبطولهَرواه".َغيرناَسنةَعملَمنَمناَليسَإنهَاإلزارَوعليكمَإالَاألسواق

َحبانَابنَوثقهَميمونَبنَيوسفَوفيهَباختصارَوالكبيرَاألوسطَفيَالطبراني

 .وغيرهَأحمدَاألئمةَوضعفه

75 - İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) Mekke-i Mükerreme'yi fethettiğinde şöyle buyurmuştur: 



"Şüphesiz ki Allah ve Resulü içki içmeyi ve parasını size haram kılmıştır, lâşeyi 

yemeği ve parasını size yasaklamıştır, domuzlan, onları yemeği ve parasını da size 

haram etmiştir. Bıyıklan kısaltıp sakalları salıverin, peştemalsız sokaklarda gezinmeyin, 

bir başkasının âdetini yapan şüphesiz ki bizden değildir." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 

No:4922,10/194) 

َمالحاةَوعنَالخمر،َشربَوعنَ،األوثانَعبادةَعن:َربيَنهانيَماَأولَ

 .صحيحَوسندهَمرسال،َرويمَبنَعروةَعن(َحب.َ)الرجال

76 - Muaz (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallalhhu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki putlara tapmaktan sonra Rabbimin 

bana yasak ettiği ilk şey, şarap içmek ve insanlarla kavga etmektir." (Bezzar, Müsned, 

No:1115, 1/622, Taberânî, el-Mu'cemü'l-Kebir, No:157, 20/83, Beyhakî, Şuöim 'l-İman, 

No:8440,6/342) 

َدخلتَعملتهَماَإذاَعمالَعلمنيَهللاَرسولَياَقالَرجالَأنَجبلَبنَمعاذَعن

َوالَمالكَمنَأخرجاكَوإنَوالديكَوأطعَحرقتَوإنَشيئاَباهللَتشركَالَلقاَالجنة

َالصالةَتركَمنَفإنهَمتعمداَالصالةَتتركنَالَشرَكلَمفتاحَفإنهاَالخمرَتشرب

َمنَأهلكَعلىَأنفقَلكَأنَرأيتَوإنَأهلهَاألمرَتنازعَالَهللاَذمةَمنهَبرئتَمتعمدا

 (/َ)َالزحفَمنَتفرَالَغللتَالَهللاَفيَأخفهمَعنهمَالعصاَترفعَوالَطولك

77 - Muaz ibni Cebel (Radıyaliahu Anh)dan rivayet edildiğine göre bir adam 'Ya 

Resulallah! Bana bir amel öğret ki onu yaparsam cennete gireyim' dediğinde Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

"Yakılsan da Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. Seni bütün malından çıkarsalarda ana-

babana itaat et. Şarap içme, çünkü o bütün serlerin anahtarıdır, kasten namazı sakın 

terketme, çünkü namazı kasten terkedenden Allah'ın zimmeti berî olur (azap etmeme 

teminatı kalkar). 

İdare makamının sana lâyık olduğunu bilsen de, yetkililerle münazaa etme (çekişme), 

lütfundan ailene infakta bulun, fakat onlardan sopayı kaldırma, Allah yolunda onları 

korkut. Ganimet malında hainlik yapma ve harpten kaçma." (Taberânî, el-Mu'cemü'l-

Kebir, No:156, 20/82, Ahmed ibni Hanbel, Müsned, No:22136,8/249, Müsnedü'ş-Şâmiyyîn, 

No:2204,3/256, İbni Mace, Fiten:23, No:4034,2/1339) 

َذهبَمنَولبنةَفضةَمنَبناهاَثمَبيدهَالفردوسَجنةَعرصةَكنسَتعالىَهللاَإنَ

َوفجرَالريحان،َوطيبَالفاكهةَجيدَمنَفيهاَوغرسَمدراءَمسكَمنَولبنةَمصفى،

َمدمنَيدخلكَالَوعزتي:َفقالَإليهاَفنظرَعرشهَإلىَربناَأتىَثمَأنهارها،َفيها

َلهَيصحَالَوقال(َ*َسالمةَعنَالمعرفةَفيَنعيمَأبو.َ)الزناَعلىَمصرَوالَخمر،

 .صحبة

78 - Selâme (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Şüphesiz ki Allah-u Tealâ Firdevs cennetinin arsasını kendi (kudret) eliyle 

süpürmüş, sonra onu gümüşten, bir tuğla som altından, bir tuğla halis misk'ten (olmak 



üzere) bina etmiştir. En güzel meyveleri, hoş kokulu bitkileri oraya ekip ırmaklarını 

fışkırtmıştır. 
Sonra Rabbimiz (mekândan ve şekilden münezzeh olduğu hâlde) Arşına gelerek oradan 

cennete bakıp ona hitaben 'İzzetim hakkı için şarap içmeye devam eden ve zinaya ısrar 

eden sana giremez' buyurmuştur." (Ali el-Müttakî, Kenzü'l-Ummal, No:13216,5/356, İbni 

Hacer el-Askalânî, el-İsabe, No:3337,3/111) 

َعنَهريرةَأبيَعنَوضعفهَالشعبَفيَوالبيهقيَوالحاكمَعديَابنَوأخرجَ

َيقعَحتىَالدنياَهذهَتنقضيَالَبالحقَبعثنيَوالذي"َقالَوسلمَعليهَهللاَصلىَالنبي

َالنساءَرأيتمَإذا:َقالَهللا؟َرسولَياَذاكَومتى:َقالوا.َوالقذفَوالمسخَالخسفَبهم

َالَالخمرَوشربتَالزور،َشهاداتَوفشتَالمعازف،َوكثرتَالسروج،َركبن

َواستغنىَوالفضة،َالذهبَمنَالشركَأهلَآنيةَفيَالمصلونَوشربتَبه،َيستخفى

َالقذفَواتقواَواستعدوا،َفاستدفرواَذلكَرأيتمَفإذاَبالرجال،َوالرجالَبالنساءَالنساء

 ".السماءَمن

79 - Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"Beni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, Hasf (yere batmalar), Mesh (maymun ve 

domuza dönüşme), ve kazf (gökten taş yağması) ümmetim hakkında vuku bulmadan bu dünya 

sona ermez" 

Bunun üzerine: "Ey Allahın peygamberi! (Bunlar ne zaman olacak?" dendiğinde, 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): 

"Kadınların eğerli atlara bindiğini (erkeklere benzediğini) gördüğünüzde, çalgı aletleri 

çoğalıp, yalan şahitlikler yayıldığında, içki gizlenilmeyerek (açıkça) içildiğinde, namaz 

kılanlar şirk ehlinin kapları olan gümüş ve altın tabaklarda (yeyip) içtiğinde, kadınlar 

kadınlarla, erkekler de erkeklerle (cinsi yönden) müstağni (tatmin) olduğunda, işte bunu 

gördüğünüzde felaketi bekleyin, (belalara) hazırlanın ve gökten taşlanmaktan sakının." 

buyurdu. (Süyûtî, Dürrü'l-Mensûr, 3/179, Beyhakî, Şuabu'l-îman, No:5466, 4/376, Hakim, 

Müstedrek, No:8349,4/483, Taberânî, el-Mu'cemü'1-Evsat, No:5057, 6/28, îbni Adiyy, el-

Kâmil fi'z-Zu'afâ, 3/276, Bezzar, Müsned,No:1661,2/185) 

َمنَآيةَصدرهَفيَكانَمن:َ"قالَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَعنَروىَ-

َحتىَبناصيتهَفيأخذَاآليةَتلكَمنَحرفَكلَيجئَالخمرَعليهاَوصبَهللاَكتاب

َخصمهَالقرآنَكانَلمنَفالويل,َِصمخََُالقرآنَفيخاصمهَتعالىَهللاَيدىَبينَيوقفه

 "القيامةَيوم
00 - Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

"Kimin göğsünde Allahın kitabından bir ayet bulunup da onun üzerine şarap dökerse 

(içki içerse) o ayetin her bir harfi (kıyamet günü) gelip o kişinin perçeminden tutarak onu 

Allah-u Tealâ'nın huzurunda durdurarak onunla çekişir, Kur'an kiminle çekişirse o 

yenik düşer, kıyamet günü Kur'an gibi bir hasmı olanın vay hâline." (İbni Hacer, el-

Heytemî, ez-Zevacir, 2/316) 

َعلىَاجتمعواَقومَمنَما:َ"قالَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَولرسَعنَروىَ-

َيقولَيتالومونَبعضَعلىَبعضهمَفيقبلَالنارَفيَهللاَجمعهمَإال ََالدنياَفيَمسكرَ 



َالمورودَهذاَأوردتنيَالذيَفأنتَخيرا ََعنيَجزكاهللَالَفالنَيا:َلألخرَأحدهم

 "ذلكَمثلَاألخرَلهَفيقول
81 - Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Her 

hangi bir topluluk dünyada sarhoş edici bir şey içmek için toplanırlarsa, Allah-u Tealâ 

mutlaka onları ateşte cemeder, onlar birbirini tenkid ederek 'Ey filân! Allah benden 

sebep sana hayır vermesin, beni buraya sen soktun' der, diğeri de ona aynısını söyler." 

(ibni Hacer, el-Heytemî, ez-Zevadr, 2/316. Bu manada rivayet edilen diğer bir hadis-i şerif 

için bak: Taberânî, el-Mu 'cemü 'l-Evsat, No:3756,4/447) 

َالدنياَفيَالخمرَشربَمن:َ"لقاَوسلمَعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَعنَروىَ-

َأنَقبلَاإلناءََِفيَوجههَلحمَتساقطَشربهَإذاَالعقاربَوسمَ َاألساودَسمَ َمنَهللاَسقاه

مهَتفسخَشربهاَفإذا,َيشربها َأنَقبلَماتَومن,َالموقفَأهلَبهَيتأذىَكالجيفةَلح 

َالدنياَفيَشربهاَجرعةَبكلَيسقيهَأنَهللاَعلىَحقا ََكانَالخمرَشربَمنَيتوب

 "َجهنمَصديدَمنَشربة

82 - Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

"Dünyada şarap içene, Allah-u Tealâ siyah yılanların ve akreplerin zehirinden öyle bir şerbet 

içirir ki, içmeden evvel yüzünün etleri (içtiği) kaba düşer, içtiğinde ise, etleri leş gibi kokuşur, 

mahşer halkı ondan eziyet duyar. 

Şarap içmekten tövbe etmeden ölene, dünyada içtiği her yuduma karşılık cehennem 

irininden bir şerbet içirmesi Allah üzerine bir hak olur." (İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu 'l-Beyan, 

2/436, Ibni Hacer el-Heytemt, ez-Zevacir, 2/316) 

َعليهَهللاَصلىَهللاَرسولَقال:َقالَعنهماَهللاَرضىَعمرَابنَعنَ-

َفإنَجنائزهمَتشهدواَوالَمرضاهمَتعودواَوال,َالخمرَشربةَتجالسواَال:"وسلم

َلعابهَيسيل,َصدرهَعلىَلسانهَمدلعا ََوجههَمسودا ََالقيامةَيومَيجئََُالخمرَشارب

 "رآهَمنَكلَيقذرهَهبطنَعلى
83 - İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 

"İçki içenlerle oturmayın, hastalarını ziyaret etmeyin, cenazelerinde bulunmayın, şüphesiz 

ki içki içen kıyamet günü yüzü karartılmış, dili göğsüne sarkıtılmış, salyası karnı üzerinde 

akarak gelecektir, her gören Ondan tiksinecektir." (Ibni Adiyy, el-Kâmil, 2/214, Abdürrezzak, 

el-Musannef, No:17074,9/240) 

İbni Mesud (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "içki içen öldüğü zaman onu gömün, 

onu gömdükten sonra beni bir dar ağacına asın, sonra onun kabrini açıp bakın, eğer yüzü 

kıbleden dönmüş görmezseniz, beni asılı olarak bırakın." 

Rivayete göre kötü yoldan dönen bir kimseye tövbesinin sebebi sorulduğunda: "Ben kefen 

soyucu idim, açtığım kabirlerde yüzleri kıbleden döndürülmüş bir takım ölüler gördüm, 

ailelerine onların durumunu sorduğumda 'Onların, dünyada içki içtiklerini ve tövbesiz 

öldüklerini' söylediler. 

Salihlerden biri şöyle buyurdu: "Bir çocuğum ölmüştü, bir zaman sonra onu rüyamda başı 

beyazlamış gördüğümde 'Ey oğlum! Ben seni küçük yaşta defnettim, seni ihtiyarlatan ne 

oldu?' diye sordum, 

O da: 'Babacığım sen beni gömdükten sonra yanıma dünyada içki içen bir adam gömüldü, 

onun kabre girişiyle cehennem öyle bir gürledi ki, bütün çocukların başı o sesten beyaz oldu' 

dedi." 



Rivayete göre şarap içenler sırat köprüsüne vardığında zebaniler onları kapıp Habal 

ırmağına götürürler, eğer o ırmağın bir damlası gökten dökülecek olsa elbette onun 

sıcaklığından yedi kat gökler yanardı. 

İmam-ı Gazali (Rahimehullah) "Minhacu'l-Abidîn" isimli eserinde naklettiğine göre, 

Fudayl ibni lyaz (Rahimehullah) in bir talebesi vefat ederken, Fudayl (Rahimehullah) onun 

yanma girip, baş ucuna oturarak yâsîn suresini okumaya başlayınca, o: "Ey Üstad! Bunu 

okuma" deyip sustu. Sonra Fudayl hazretleri ona tevhid telkin edince, O,"Ben bu sözü 

söylemiyorum, çünkü ben ondan beriyim." deyip bu hâl üzere öldü. 

Bunun üzerine Fudayl hazretleri kırk gün evinden çıkmayarak ağladı. Sonra, onu rüyasında 

cehenneme doğru götürülürken görüp, "sen benim en bilgili talebem iken Allah-u Tealâ ne 

sebeple senden marifeti (imanı) söküp aldı?" diye sorunca, 

O, "üç şey sebebiyle; Birincisi: Nemime (söz taşır lak), çünkü ben arkadaşlarıma sana 

dediğimin tersini söylerdim. 

İkincisi: Arkadaşlarımı kıskanırdım. 

Üçüncüsü: Bir kere hasta olduğumda doktora gidip ilâç sorduğum zaman O, her sene bir 

kadeh şarap içeceksin, böyle yapmazsan bu hastalık sende kalır dedi, ben de onun dediği gibi 

yapardım" diye cevap verdi. 

Allah-u Tealâ'nın dayanamayacağımız gazabından yine O'na sığınırız. 

(Minhacü'l-Abidin, Sh.324, İbni Hacer, el-Heytemî, ez-Zevâcir: 2/316-317) 

Abdullah ibni Amr (Radıyaliahu Anh) şöyle buyurmuştur: "İçki içenlere Selâm 

vermeyin." (Buharî,îsti'zan:21,5/2308) 

Ulemanın beyanına göre, içki içen fasık ve mel'undur. Üzümü alıp kendi şarap yaparsa iki 

kere lanete uğrar, başkasına içirdiğinde ise üç kere mel'un olur. Bundan dolayı tövbe 

etmedikleri sürece bu kişilerin hastalandıklarında ziyaret edilmeleri ve kendilerine selâm 

verilmesi yasaklanmıştır. Tövbe edenin ise Allah-u Tealâ tövbesini kabul eder. 

Bütün bu hadis-i şeriflerin ve rivayetlerin sarahati ve delaletiyle anlaşılmaktadır ki, bir 

damla da olsa şarap içmek günah-ı kebair'dendir. 

Yine böylece şarabın dışındaki diğer bütün sarhoş edici sıvı veya esrar, eroin gibi katı 

maddelerden her hangi birini içmek veya kullanmak aynen haramdır ve büyük 

günahlardandır. 

Zira bu ayet-i celilede ve hadis-i şeriflerde zikredilen, "İnsanlar arasına kin ve nefret 

sokmak, zikirden ve namazdan alıkoymak, hanımını kıskanmamak, aklı kaybetmek, Lût 

kavminin ameline düşmek gibi zemmedilen sıfatlar, diğer uyuşturucularda da mevcuttur. 

Bu husustaki diğer hadis-i şerif ve malûmat Ruhu'l-Furkan tefsirimizin 2/553-565 de 

mevcuttur. Mütâleasında faydalar vardır. 

Sigaradan kurtulmak için yaşanmış 
başarılı bir deneyim 

Son Sigarayı İşte Böyle Söndürdüm 

Ahmed Salim Bâduveylân 
Çeviri: İsmail Yaşar 

Önsöz 



Allah’a hamdolsun. O’ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü 
amellerimizden Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa 
ona hidayet verecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah‘dan başka ilah yoktur ve Muhammed O’nun kulu 
ve rasulüdür. Allah O’na çokça salât ve selam eylesin. 

Bundan sonra... Kardeşlerim! Bu benim sigaradan kurtuluş tecrübemdir. Bu hayra beni, izzet ve 
celâlet sahibi Rabbim yöneltti. Beni bir çok hayıra sevkettiği için O’na hamd ve senalar olsun.  Beni, 
yirmi yıl süren acı bir mücadelenin ardından bir beladan kurtararak, onu yenmemi sağladı. Sıhhatim 
bozuldu, ruhi ve mali bir yıkım yaşadım. Evime, aileme ve sevdiklerime rahatsızlık verdim. 
Müslümanlardan hiçbirinin ona müptela olmamasını ve müptela olanların da hemen ondan 
kurtulmasını Allah’dan dilerim. Şüphesiz O, bizlere yakındır ve dualara cevap verir. 

 Ey sigara tiryakisi kardeşim! 
 İyi biliyorum ki şöyle diyeceksin: Tekrar tekrar ve bir çok kere onu bırakmaya çalıştın ve başarılı 

olamadın... Ben de diyorum ki: Bu benim de başıma geldi. Şimdi sana yaşadığım tecrübeyi ayrıntısıyla 
anlatacağım. Fakat senden, bu kitapçığı okurken ciddi olmanı ve hayatımın yirmi sene süren kara 
dönemini atlayarak, yaşadığım tecrübeyi denemeni istiyorum. 

Allah şahittir ki, bunu burada günahla övünmek ve onu meşhur etmek için anlatmıyorum. Bilakis, 
sigaradan kurtulma konusunda Allah’ın bana bağışladığı büyük bir lütuf dolayısıyla O’na hamd ve 
senada bulunmak için anlatıyorum. Belki sigara müptelası olan bu tecrübeden faydalanır; kendisi için 
hidayet yazılır ve bu kitapçığın son sayfasıyla birlikte hayatındaki son sigarayı da söndürür diye onu 
ayrıntısıyla zikrediyorum. 

İlk sigara 
Sigarayla olan hazin serüvenim, yirmi yıl önce ortaokulda öğrenciyken, sınav günlerinde başladı. 

Bazı arkadaşlarımla bizim evin terasında ders çalışmak için toplanıyorduk. Aramıza, sigara müptelası 
kötü bir arkadaş da katılmıştı. Biz kendisini azarlamadan ve ayıplamadan sigara içebilmek için bizi de 
kendisi ile sigara içmeye çekmeye çalıştı. Bize, sigara içmenin düşünceyi toplamaya ve anlamaya 
yardımcı olduğunu ve kendisinin bunu denediğini söyledi. Bunu tecrübe etmemizi, bir sonuç 
alamazsak bırakmamızı istedi. Biz de tecrübeye giriştik. Arkadaşlarımla birlikte ilk sigarayı yaktım. 
Başımın vücudumdan daha ağır olduğunu ve eşyaların etrafımda döndüğünü hissettim. Vücudumda 
bir uyuşukluk yayılmaya başladı. O kötü arkadaşa “Bu hissettiğim nedir?” dedim. Dedi ki: “Bu ilk 
sigara, sana olan normal bir şey. İkinciyi iç, uyuşukluk ve baş dönmesi gider.” İkinciyi, üçüncüyü, 
dördüncüyü içtim. İlk kez bakkala giderek en kötü ve en zararlısından bir paket sigara aldım. Çünkü o, 
en ucuzuydu.  

İşte böyle aldığım her kuruşu sigara için ayırmaya başladım ve günde yirmi sigara içer oldum. 
Yirmi yıl boyunca günlük içtiğim sigara sayısı daha da arttı. Öyle ki, Allah’ın lütfu ile sigarayı 
bırakmadan önce günde seksen sigaraya ulaşmıştı.  

Bu utanç verici sigaraya başlangıcı, çocukları sigara alışkanlığı gibi istenmeyen sonuçlara 
düşmesinler diye velilere bazı uyarılarda bulunmak için anlattığımı belirtmek isterim. Bu uyarılardan 
bazıları şu şekildedir:  

-Çocuğunun, senin kontrolün olmadan arkadaşlarıyla birlikte gezip dolaşmasından sakın. 
-Ders çalışmak için çocuğunun, bir arkadaşı ile yetinmesini sağlamaya çalış. Bu arkadaşı da 

senin tanıdığın ve güvendiğin, doğruluğuyla tanınan bir arkadaşı olsun. 
-Çocuğunu, senin ya da annesinin gözlerinden uzakta ders çalışmaya bırakma. 
-Çocuğuna çok para verme. Fazla para onu sigara satın almaya sevkedebilir. Para yerine ona 

ihtiyacı olan şekerleme, tatlı, meyve suyu ve benzeri şeyleri sağla. 
-Sigara içen bir arkadaşın varsa, evinde onun sigara içmesine müsade etme. Bunu yapamazsan, 

çocuğunu yanınıza girmekten alıkoy. 
-Onlara güvensen dahi, çocuğunun arkadaşlarıyla birlikte evden uzak yerlere gitmesinden sakın. 
Ey veliler! Dikkatli olun!. Çünkü küçük yaşta sigaraya alışmak ondan ayrılmayı ve bırakmayı 

zorlaştırır. Bu kötü alışkanlık, Rabbim merhamet edip hidayet etmezse, ömür boyu kişiyi bırakmaz.  

Başarısız deneyimler 
“Sigara içtiğim yirmi yıl boyunca yüz kereden fazla onu bırakmaya çalıştım” dersem bir sırrımı 

sizden gizlememiş olurum. Fakat başarısız oluyordum. Sigarayı bırakmam bir ya da iki günü 
geçmiyordu. Ve her bırakmaya çalıştığımda kararsız kalıyordum: Günlük içtiğim sigara sayısını yavaş 
yavaş azaltarak mı bırakayım, yoksa bir kerede bırakıp oracıkta sigara paketini parçalayayım mı? 

Sigarayı bırakmaya çalıştığım her seferde pis şeytan, vesvese ile bana birinci yolu sevdirirdi. 
Sigarayı aniden terkedersem ve sigara paketini parçalarsam yirmi dört saatten önce ona döneceğimi 
söyleyerek korkuturdu. Şeytan ve avâneleri, işte böyle sigarayı yavaş yavaş bırakmam gerektiğini 
fısıldarlardı. Bu şekilde, sigara içmeye yeniden başlardım ve bu durum bir müddet daha böyle sürerdi. 
Bir başka seferde sigarayı yavaş yavaş azaltarak bırakmayı düşününce şeytan gelir ve bir kerede 



bırakmanın daha iyi olacağını fısıldardı. Her seferinde bir veya iki gün hariç sigarayı bırakamadan işte 
böyle sürüp gitti.  

Şu gerçeği sizden gizlemeyeceğim: Sigarayı bırakmayı başaramamamın nedeni, her bırakmayı 
düşündüğümde onu bırakmaya iten faktörün ya toplumun sigaraya bakışı, ya sıhhatim ya da para 
biriktirme isteği olmasıdır. Biraz sonra anlatacağım başarılı deneyimime kadar, sigarayı bırakmayı 
başaramadığım deneyimlerimde Allah için bırakmayı, O’ndan yardım isteyip O’na tevekkül etmeyi hiç 
düşünmedim. 

Doğruyu bulmadan önce 
Fazilet ve ihsan sahibi Allah beni sigarayı bırakmaya yöneltmeden önce canlı ve hareket eden 

bir bacaya dönüşmüştüm. Büyük bir iştahla sigara içiyordum. Öyleki günde dört paket  -yani seksen 
sigara- içer oldum.  Hatta bazen sigara içmek  için uykumdan kalkar, sonra yine uykuya dönerdim.  

İşyerinde olsun evde  ya da arkadaşların yanında olsun oturduğum odayı ben oradayken 
dumandan yoğun bir sis bulutu kaplardı. Halsizlik ve tembellik sürekli başımdaydı. Siyah bir balgam ve 
hiç bir tedavinin işe yaramadığı sürekli öksürük... Simsiyah dudaklar, kızarmış gözler ve asık bir 
surat... Hangi sebeple olursa olsun sigara içemediğim mekanı hemen terkederdim. Sigara içebilmek 
için namazları çabucak kılardım.  

Ramazan’da, bazen hurmadan önce sigarayla iftar ederdim... Yürürken ağır adımlarla yürürdüm 
ve ağzım kururdu. Çayı ve suyu çokça, büyük bir özlemle içerdim... Ne dostu ne de düşmanı 
sevindiren üzücü bir durum... Başarısız olduğum bir çok girişimden sonra sigarayı bırakmak için 
önümdeki bütün yollar yüzüme kapanmıştı. Öyle ki, bir daha sigarayı bırakmayı denememeye karar 
verdim. Cesaretim tamemen kırılmış ve ümitsizliğe kapılmıştım. “Ölürken ağzımda sigarayla öleceğim” 
diye hayal eder oldum.  

Kesin karar anı 
Allah Teâlâ şöyle buyurur: (De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın 

rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O, çokça bağışlayan ve 
merhamet edendir.) (39/ez-Zümer/53) Ve şöyle buyurur: (Allah kime hidayet ederse işte o, hakka 
ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın.) 
(18/el-Kehf/17)  

Hicri 1412 yılının Ramazan ayının son on gününün mübarek gecelerinin birinde, benim gibi 
sigara içen kardeşimle birlikte Riyad’da, Nasıriyye mahallesinin camilerinden birinde gece namazı 
kılıyorduk. Genellikle gece namazı kılanlar dördüncü rekattan sonra, namaza tekrar başlamadan önce 
su, kahve ya da çay içmek  için biraz dinlenirler. Benim de aklıma bir sigara için camiden çıkmak, 
sonra dönüp namaza devam etmek geldi. Kötülüğü emreden nefsimin aklıma getirdiği bu düşünceyi 
kardeşime de açtım. Cevabı şöyle oldu: “Sigara içmeye gitmek yerine sigarayı bırakmaya yardım 
etmesi için Allah’a dua etmeye ne dersin? Azabından korkarak  ve rahmetini umarak Allah için sigarayı 
bırakalım. Gece namazı bitinceye kadar bol bol dua edelim. Allah’dan bu gece bizi, umutlarımızı boşa 
çıkararak göndermemesini, bize hidayet ihsan etmesini dileyelim.”  

Onun bu sözleri bende güzel bir etki bıraktı ve gönlümde kabul gördü. Gece namazına devam 
ettik. Namaz bittikten sonra ben de, kardeşim de cebimizde kalan sigaraları çıkarttık ve caminin 
önünde parçaladık. O mübarek geceden sonra bir daha sigara içmemeye ve ikimiz de, yeniden içmeyi 
aklına getirdikçe sigarayı bırakması için diğerine yardım etmeye söz verdik. Allah’a hamdolsun, bu, 
hayatımızda kesin bir karar anı oldu. Allah’ın yardımıyla o andan sonra bir daha sigara içmedik.  

Şimdi ben de, kardeşim de iki yıldır bir sigara bile yakmadık. Yüzümüze yeniden kan geldi. 
Göğüs hastalıklarına, balgama ve öksürüğe veda ettik. Benim için yirmi yıl süren bir işkence yolculuğu 
bitmiş oldu. Ailem ve arkadaşlarım yaptığımıza sevindi. Lütfu ile salih ameller tamamlanan Allah’a 
hamdolsun.  

Sigara içmenin hükmü 
Sünnet-i Mutahhara, bizi her sarhoş edici ve uyuşukluk verici şeyden meneder. Yine bize 

rahmetinden ve lütfundan dolayı, gereksiz ve boş yere para harcamaktan bizi meneder. 
Alimler; dini ve dünyevi, toplumsal ve sıhhi zararları nedeniyle sigara içmenin haramlığına 

hükmetmişlerdir. Bu zararlarından dolayı sigara, Kur’an’ın haram kıldığı pis şeylerden sayılır. Allah 
Teâlâ şöyle buyurur: ((Peygamber) onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar.) (7/el-
A’râf/157) 

Sigara, sadece sigara içenlere eziyet vermekle kalmaz, çevresindekilere de eziyet verir. Allah 
Subhanehu ve Teâlâ müslüman kardeşlerimize eziyet vermeyi bizlere yasaklamıştır. Şöyle buyurur: 
(Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir 
iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.) (33/el-Ahzâb/58) Sigara içmek hattı zatında malı boşa 
harcamak, israf etmek ve saçıp savurmaktır. Allah ise, israf edenleri sevmez. 



İnsanın malını heder etmesinden, bedenine ve sıhhatine zarar vermesinin yanında onu 
gözlerinin önünde yakmasından daha büyük bir israf ve malı boşa harcama olabilir mi!? Allah insana 
bilgi, akıl ve irade kuvveti vermiştir. Sigaranın zararlarını ve haramlığını öğrenince mutlaka onu 
bırakmaya karar vermek gerekir. Kim Allah için bir şeyi terkederse Allah da ona, ondan daha 
hayırlısını verir. Yapılan işin  karşılığı daima kendi türünden olur. Ey müslüman! Sigaranın zararlarını 
öğrenince onu samimi bir şekilde bırakmaya, ondan uzak durmaya ve sigara içenlerle oturup-
kalkmamaya karar vermelisin.  

Hicri 1402 yılında Medine-i Münevvere’de toplanan İslam Konferansı’nın içki ve uyuşturucuyla 
savaş kapsamında aldığı kararlar; dini ve dünyevi, sıhhi ve toplumsal zararları dolayısıyle, her çeşit 
tütün içiminin, aynı şekilde alımının ve satımının haram olduğu yönünde alimlerin verdiği fetvayı 
destekler niteliktedir. Bu kararlar şu şekildedir:  

-Sigara, ne besleyen, ne de açlığı gideren bir şeydir; sadece bir dumandır.  
-Sigara sağlığa zarar vericidir.  
-Uyuşturucudur ve uyuşukluk vericidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk veren 

şeyi yasaklamıştır.  
-Sigara, Kur’an-ı Kerim’in ifadesi ile haram olan  pis şeylerdendir. Allah Teâlâ, peygamberi 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i tanımlarken şöyle buyurur: (Onlara temiz şeyleri helal kılar, 
pis şeyleri haram kılar.) (7/el-A’râf/157) 

-Sigara kokusu, sigara içmeyen insanlara eziyet verir. Hatta meleklere de eziyet verir.  
-Sigaraya para vermek israftır, malı boşa harcamaktır. Allah ise, israf edenleri sevmez. Allah 

Teâlâ şöyle buyurur: (Gereksiz yere saçıp savurma! Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların 
dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.) (17/el-İsrâ/26-27)  

 Kısa ve öz gerçekler 
-Dünyada her yıl sigaradan ölenlerin sayısı 2,5 milyona ulaşmıştır. Bu, yıllık toplam ölü sayısının 

%5’idir. Oysa Uluslararası Sağlık Örgütü (WHO)’nun sigarayla savaş için bütçesinden ayırdığı pay 
sadece %1’dir.  

-Araştırmalar ve bilimsel incelemeler, toplam kalp hastalıklarının yaklaşık %90’ından sigaranın 
sorumlu olduğunu tesbit etmiştir. Akciğer kanserinde ve diğer birçok kanser çeşitinde de durum aynı 
şekildedir.  

-Sigaranın, uyuşturucu kullanımında ilk durak olduğu bilimsel olarak belirlenmiştir. Uyuşturucu 
bağımlılarından %90’ının, geçmişte aşırı şekilde sigara içtikleri görülmüştür.  

-Araştırmalar, tütünün ve tütünle doldurulmuş ürünlerin yakılması sonucu ortaya çıkan 400 ayrı 
madde belirlemiştir.  

-Sigara içenlerin bronşite yakalanma ihtimali daha çoktur.  
-Sigara içmek, bronşlarda kronik tıkanıklığa neden olmaktadır. 

 Sonuç 
Sigara tiryakisi kardeşim!..  
Bu, sigarayı bırakman için kalpten kalbe yönelen samimi bir çağrıdır...  
Diyeceksin ki sen bunu birçok kez denedin.  
Fakat bu kez, onu sağlığın için bırakma!  
Toplum ve insanlar için bırakma! 
Paranı korumak için de bırakma!  
Bilakis onu Allah için bırak... Allah da, sigarayı bırakman için sana yardım edecektir.  
Allah’ın seni sigarayı bırakma konusunda başarılı kılmasını dileriz. Şüphesiz O, doğru yola 

iletendir.  
Allah seni her türlü kötülükten korusun. 

Sigara ve diğerleri 

Bu bölüm tefsirden değildir. 

UYUŞTURUCU MADDELER: 

Esrar, afyon, eroin, kokain, morfin, L.S.D. gibi uyuşturucu maddeler aklı gidermek, insan 

vücuduna zarar vermek bakımından tesiri alkollü içkilerden daha fazladır. 



Bu bakımdan uyuşturucu kullanmak tıpkı içki kullanmak gibidir. Hattâ bâzı hususlarda ondan 

da kötüdür. İslâm âlimleri, uyuşturucu maddelerin haram olduğu hususunda müttefiktirler. a İ- 
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SİGARA: 

Tütün, 15. asırdan sonra, İslâm ülkelerine girmiştir. O zamandan beri, İslâm uleması onu 

içmenin hükmü üzerinde durmuşlardır. Şöyle ki: 

a. Bâzı âlimler, tütünün mübah olduğunu söylemişlerdir. Bunu söyleyenler, tütünün zararı 

olmadığını ve Şâri' tarafından men'edilmediğini ileri sürmüşlerdir. 

Halbuki, bugün tütünün zararları ilmen kesin şekilde ortaya çıkmıştır. Zararsız olduğu 

söylenemez. Şâri'nin men'etmediğini söylemek de doğru olmasa gerektir. Zira Şâri', her 

haramı ismen tek tek zikretmemiştir. Hüküm, sadece sarih ve hususî naslarla değil, naslarda 

geçenlerin haram kılınış illetlerine bakarak yapılan kıyas ve istidlâl yollarıyla da 

verilebilmektedir. Bu bakımdan hakkında sarih nas olmayan bir nesne hakkında kıyas ve 

istidlâl yoluyla bir hüküm verilmesinde hiçbir mâni yoktur. 

b. Bâzıları da sigara içmek mekruhtur, demişlerdir. Bunlar, kıyasla sâbit bir hükme, haram 

demekten çekinmeleri ve sigaranın zararları hakkında kesin bilgi sâhibi olmamaları yüzünden 

bu hükmü vermişlerdir. 

c. Bâzıları da sigara içmek, özellikle tiryakisi olmak haramdır, demişlerdir. Bunların mesnedi 

ise, sigaranın vücuda zarar vermesi, israf olması ve nafaka mükellefiyetinde darlığa yol 

açması gibi sebeblerdir. 

Bu 3 sebebden biri gerçekleştiği yer ve durumda, sigara içmek haramdır. Bunlar gerçekleşmez 

ise, mekruhtur. l İ- 532  

ALKOLÜN ZARARLARI 

Alkolün zararı o kadar çoktur ki, burada hepsinin anlatılması imkânsızdır. Başlıcaları 

şöyledir: 

1- İçki içen kimsede, ilk önce neş’e denilen hafiflik görülür. Sırası ile, baş ağrısı, gözlerin 

süzülmesi, şuur kontrolsüzlüğü, yürüme güçlüğü, denge bozukluğu, yere düşme ve sızma 

şeklinde devam eder. En sonunda da komaya girer. 

2- Maddi zararları yanında, vücudun hastalıklara karşı dayanma gücü azalır. Alkoliklerde, 

din,âile, çocuk, vatan, millet... sevgisi çok zayıftır. Utanma hissi kaybolacağından, en 

namuslu bilinen insanlar bile ahlâksızlık yaparlar. 

3- Alkol içmek, çok günahtır. 

4- Vücudun, başta beyin, sinirler, karaciğer, adaleler, dokular... olmak üzere bütün organları 

tahrip olur. Akıl azalır ve anormalleşir. 

5- Alkol tüketimi ile birlikte, bununla orantılı olarak evlilik dışı münâsebetler ve zührevî 

hastalıklar da artar. 

6- Sarhoşlukta zarar görmeyen organ hattâ hücre kalmaz. Beyin kabuğunu uyuşturduğu için 

alt tabakadaki yarı vahşi merkezler meydanı boş bulup, idâre insanın elinden çıkıp, içkinin 

eline geçer. 

ALKOL VE GERÇEKLER 



 Alkol ve uyuşturucuların hepsi zehirlidir. Şifâ tesiri düşünülemez. 

 Alkol ve uyuşturucular, beyin ve merkezî sinir sisteminin azılı düşmanıdır. 

 İçki, akılla irâdeyi kilitler. 

 Zararlı alışkanlıklar ilk adım ve ilk tadımla başlar. 

 Bir kadeh bir fıçının, tek sigara bir paketin anahtarı. 

 En büyük tuzak; “Bir defâ denemekten ne çıkar?” diye düşünmektir. 

 Özürlülerin %80 sebebi, alkolik anne ve babalardır. 

 Alkol, kansere yakalanma sebeplerinin başında gelir. 

 Alkoliklerin çocukları aptal, saralı, alkolik.. olur. 

 İçki tavsiyesi, insanlığın ve medeniyetin düşmanıdır. 

 İçki akrep ve yılan zehrinden daha zararlıdır. 

 İçki âileyi ve toplumu mahveden felâkettir. 

 İçki insan haysiyetinin amansız düşmanıdır. 
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