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HELÂL LOKMA 

Muhterem Kardeşlerim! 

Helâl-haram duyarlılığı, Cenâb-ı Hakk’ın 

mü’minlerden beklediği hassasiyetlerden 

biridir. Allah’ın çizdiği sınırları aşmamak, her 

işimizde Rabbimizin rızasına uygun 

davranmak, yediklerimizin ve içtiklerimizin 

helâl olmasına dikkat etmek de bu hassasiyetin 

bir parçasıdır. Yüce Rabbimiz, hutbemin 

başında okuduğum âyet-i kerîmede şöyle 

buyurur:  

“Allah'ın size helâl ve temiz olarak 

verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine iman 

etmiş olduğunuz Allah'tan korkun.”
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Her alanda en güzel örnek olan Rasûl-i 

Ekrem Efendimiz de, bir gün şöyle bir örnek 

vererek helâl-haram konusuna dikkatlerimizi 

çekmiştir: 

“Bir kimse uzun bir sefere çıkar. 

Saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir 

haldedir. Ellerini semâya kaldırarak: Yâ 

Rabbî, Yâ Rabbî! diyerek duâ eder. Halbuki 

yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır. 

Böyle birinin duası nasıl kabul edilir?”
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Değerli Mü’minler! 

Dinimizce haram kılınan yiyecek ve 

içecekler arasında; İslamî usullere göre 

kesilmemiş hayvan etleri, ölmüş bir hayvanın 
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eti, akıcı kan, domuz ürünleri, Allah’tan başkası 

adına kesilmiş hayvanlar, alkollü içkiler, pis ve 

sağlığa zararlı olan maddeler bulunmaktadır. 

Bunların yanında; hırsızlık, gasp, faiz ve kumar 

gibi dinen haram sayılan işlerden elde edilenler 

de haram kapsamındadır. Ayrıca, yenmesi 

haram olan şeylerin kazancı da haramdır. 

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah bir 

millete bir şeyin yenmesini haram kıldı mı, 

onun parasını da haram etmiş demektir.”
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Aziz Kardeşlerim!  

Unutmamak gerekir ki, şüpheli şeylerden 

uzak durmaya çalışmak da, harama düşmemek 

açısından önemlidir. Nitekim Peygamber 

Efendimiz: “Helâl bellidir; haram da bellidir. 

İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler 

vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. 

Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve 

ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. 

Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama 

düşmüş olur.”
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Muhterem Müslümanlar! 

Geliniz, her işte olduğu gibi, helâl gıda 

konusundaki gayretlerimizi de, Allah’ın rızasını 

gözeterek ve samimiyet içerisinde yürütelim. 

Yeme ve içmeyi, hayatımızın gayesi değil, 

hakikî kulluğun bir vesilesi haline getirelim. 

Helâl konusunun aynı zamanda bir ahlâk konusu 

olduğunu unutmayalım. Sırf ticarî kazancı 

gözetmek ve kâr elde etmek gibi amaçlarla 

Allah’ın haramlarını çiğneyerek hilelere 

başvurmayalım. Çünkü esas kâr; bu dünyada 

bize yarar sağlayan değil, ebedî yurdumuzda 

bizim işimize yarayacak olandır. Özellikle helâl-

haram hassasiyetinin zayıfladığı bu zamanda, 

Peygamberimizin şu hadisini hatırımızda tutarak 

hutbemize son verelim: 

 “Öyle bir zaman gelecek ki, kişi malını 

helâlden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine 

bakmayacak!”
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