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HELAL GIDANIN ÖNEMİ

Bize her alanda en güzel örnek olan peygamber
efendimiz (sav), şöyle bir örnek vererek helal-haram
konusuna dikkatlerimizi çekmektedir: “Bir kimse
uzun bir sefere çıkar. Saçları dağılmış, toza
toprağa bulanmış bir haldedir. Ellerini semaya
kaldırarak: Ya Rabbi, Ya Rabbi! Diyerek dua
eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği
haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul
edilir?”1 Buyurmuştur. O halde yaptığımız dua ve
ibadetlerin Allah katında değer bulmasını istiyorsak,
kendimizi Allah katında değerli görmek istiyorsak,
eşlerimizin saliha eşler olmasını istiyorsak,
çocuklarımızın hayırlı evlatlar olmasını istiyorsak,
çalışarak ve emek harcayarak helal ve temiz rızık
kazanmalıyız. Zira haram lokma ile beslenen
bedenden Allah’ın rızasına uygun bir iş çıkmaz.
Değerli kardeşlerim!
Helal-haram duyarlılığı; Allah’ın çizdiği sınırları
aşmamayı, her işimizde Rabbimizin rızasına uygun
davranmayı
gerektirir.
Yediklerimiz
ve
içtiklerimizin helal olmasına dikkat etmek de bu
hassasiyetin bir parçasıdır. Dinimizce haram kılınan
yiyecek ve içecekler arasında; İslami usullere uygun
kesilmemiş hayvan etleri, leş, akıcı kan, domuz
ürünleri, Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvanlar,
alkollü içkiler, pis ve sağlığa zararlı olan maddeler
bulunmaktadır. Ayrıca haram kılınan bu
maddelerden kazanç sağlamak ta haramdır.
Kıymetli Müminler!
Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede yüce
Rabbimiz;
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verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin ve
kendisine inandığınız Allah’a karşı gelmekten
sakının.””2 Buyuruyor. Dolayısıyla bu hitabın
muhatabı olan bizlerin, Allahtan sakınma adına
rızıkları; helal, temiz ve hesabı verilebilir olmalıdır.
Çünkü helal gıda ve helal rızık; maddi ve manevi
hayatımızın sağlıklı, bereketli ve huzurlu devam
edebilmesinin en önemli güvencesidir.
Değerli kardeşlerim!
Üzülerek belirteyim ki; kazançlarda haram
şüphesinin çoğaldığı hırs dolu zamanlarda yaşıyoruz.
Oysa İslam, kazanç elde etme konusunda önemli bir
ilke olan meşruiyet prensibini esas alır; hırsızlık,
gasp, faiz, kumar, rüşvet, şans oyunları; kamu
mallarını zimmete geçirmek, her türlü yolsuzluk,
hileli alışveriş, müşteriye kaliteli diye kalitesiz mal
vermek, eksik tartıp ölçmek, malı çok yüksek fiyatla
satmak, çalışanın görevini ihmal etmesi, iş verenin
çalışanlara hak ettiği ücretlerini, devlete vergisini,
fakire zekatını vermemesi, kalitesiz mal üretip
pahalıya satarak servet elde etmesi gibi gayrı meşru
kazançları da yasaklamıştır.
Aziz Mü’minler!
O zaman gelin hepimiz bu akşam yatmadan önce
kalbimizi dinleyelim ve samimiyetle kendimize şu
soruyu soralım. Bu alemde kazancımız haram mıdır
yoksa helal mi? sorusunu kendimize soralım! Ta ki
vicdanımız rahat, gönlümüz huzurlu uyuyabilelim.
Hala haramdan kurtulmamışsak, bereketimiz
kaçacak, toplumumuz bozulacak, nesillerimiz yok
olacaktır. Hatta dünya ve ahiretimizi kaybetmemize
sebep olacaktır. Zira Allah Resulü (sav) “Haram ile
beslenen her bedene, cehennem ateşi daha
layıktır”3 buyurmaktadır. O halde dünyalıklarımızı
helal yollardan kazanmaya özen gösterelim.
Yediğimiz ve yedirdiğimiz lokmaların helal
olmasına dikkat edelim. Ve unutmayalım ki yeterli
miktardaki az ve helal mal, haram ve azdırıcı çok
maldan hayırlıdır. Rabbim cümlemizi helal
hassasiyeti olan haramdan uzak duran
kullarından eylesin.
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