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HELAL KAZANCIN ÖNEMİ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmıştır.
Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şeyi nimet
olarak istifademize sunmuştur. Yüce dinimiz
İslam’ın üzerinde durduğu en önemli hususlardan
biri de bizler için nimet ve rızık olarak yaratılan
varlıklardan istifade etme konusudur. İnsanın ruh ve
beden sağlığını korumak için rızkı kazanırken dikkat
edilmesi gereken helal ve haramları detaylı bir
şekilde zikretmiştir. Okuduğum ayeti kerimede yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın size
verdiği helâl ve temiz rızıklardan yiyin ve iman
etmiş olduğunuz Allah’ın yasakladıklarından
uzak durun.”1 Okuduğum hadisi şerifte Peygamber
Efendimiz (sav): “Hiç kimse elinin emeğinden
daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah’ın
Peygamberi Dâvûd (a.s.) da kendi elinin emeğini
yerdi.”2 buyurmuştur.
Kardeşlerim!
Helal kazanç insanın ruh ve beden sağlığı ile
yakından ilgilidir. Yediğimiz şeyler bedenimizi
beslediği gibi ruh ve maneviyatımızı da
etkilemektedir. Yüce rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyurmaktadır: "Ey Peygamberler! Helal,
temiz nimetlerden istifade edin. Rabbinizi razı
edecek işler yapın. Hiç şüphesiz ben yapıp
ettiklerinizi çok iyi bilmekteyim.”3 Bu ayeti kerime
helal rızkın önemini, tavır ve davranışlarımız
üzerindeki etkisini ifade etmektedir. Haram lokma
ile beslenen bir bedenden Allah’ın rızasına uygun
salih amellerin çıkması mümkün değildir. Atamız
Hz. Adem cennette kendilerine yasak (haram) olan
ağacın meyvesinden yemişler, bu davranışları
sebebiyle haya yerleri açılmış ve cennetten
kovulmuşlardır. Burada yiyip içtiklerimiz ile

davranışlarımız arasında sebep
olduğuna işaret edilmektedir.

ilişkisi

Değerli Müminler!
İnsanoğlu çoğu zaman geçim korkusu ve rızık
endişesi ile yanlış yollara tevessül etmekte, helal ve
haram hassasiyetini kaybetmektedir. Sadece
denenmek için karşısına çıkan imkan ve fırsatları
helal-haram olduğuna bakmaksızın kullanmaktadır.
Hem kendini hem de bakmakla yükümlü olduğu
kişileri felakete sürüklemektedir. Halbuki Yüce
Rabbimiz sebeplere sarılıp çalışıp gayret eden
herkese hayatını idame ettirebileceği helal rızkı
vereceğini beyan etmektedir. Yüce Allah bu gerçeği
söyle ifade etmektedir: “Çocuklarınızı yoksulluk
ve geçim korkusu yüzünden öldürmeyin. Biz
onların rızkını da sizin rızkınızı da veririz. [Bilin
ki) onların canına kıymak gerçekten çok büyük
bir günahtır.”4 Peygamber efendimiz de rızık
konusunda endişe etmemek gerektiğini şöyle ifade
etmiştir: “Başlarınız hareket ettiği (yaşadığınız)
sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin.
Annesi insanı, kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur.
Sonra Allah onun rızkını verir.5
Değerli Müminler!
Mümine düşen rızkını helal yoldan temin etmek için
çalışıp çabalamaktır. Rızkın Allah’tan olduğuna
inanarak tevekkül etmektir. Aldatarak, hile ile
insanları kandırıp haksız kazanç elde etmekten
kaçınmaktır. Rabbimiz, kendi rızası yolunda
harcanan hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz.
Peygamber
efendimiz
bu
konuda
şöyle
buyurmaktadır: “Ey insanlar! Allah’tan sakının ve
rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah’ın
kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden
ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan sakının ve
rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın,
haram olanı terk edin!”6 Geliniz kendimizi ve
kazancımızı muhasebe edelim. Helal yollardan
kazanmaya dikkat edelim. Haram lokmanın fıtrat ve
maneviyatımızı bozacağını, bizleri Rabbimizin
rızasından uzaklaştıracağını unutmayalım.
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