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HELAL VE HARAM 

BİLİNCİ 

ٖحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم ّٰللاه

 

َواْْلَْنَصاُب  َواْلَمْيِسُر  اْلَخْمُر  اِنََّما  ٰاَمنَُٓوا  الَّ۪ذيَن  اَيَُّها  َيَٓا 

الشَّْيَطانِ  َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  لَعَلَُّكْم   َواْْلَْزَْلُم  فَاْجتَِنبُوهُ 

 تُْفِلُحونَ 

لى هللا عليه و سل قال رسول هللا ص  

إِنَّ اْلَحالََل َبي ٌِن َوإِنَّ اْلَحَراَم َبي ٌِن َوَبْيَنُهَما ُمْشتَِبَهاٌت ْلَ  

اْستَْبَرأَ   الشُّبَُهاِت  اتَّقَى  فََمِن  النَّاِس،  َكِثيٌرِمَن  يَْعلَُمُهنَّ 

وَ  َوِعْرِضِه،  َوقَعِلِديِنِه  فِى   َمْن  َوقََع  الشُّبَُهاِت  فِى 

 اْلَحَراِم... 

HELAL-HARAM BİLİNCİ 

 

Muhterem Müslümanlar! 

 

İnsanları en güzel biçimde yaratan ve yeryüzündeki 

halifem 1  diyerek bizlere en yüce kıymeti veren 

Rabbimiz, insanın o tertemiz fıtratını korumak için 

bazı sınırlar koymuştur. İşte o temiz fıtratta 

kalabilmenin yegane kaynağı helal ve haram 

bilincinde yaşamaktır. Nitekim yukarıda okumuş 

olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz; “Ey İman 

edenler! İçki, kumar, fal okları ve dikili taşlar 

şeytan işi pisliklerdir. Onlardan sakının ki 

kurtuluşa eresiniz” 2  buyurmaktadır. Okuduğum 

hadis-i şerifte ise Yüce Peygamberimiz (sav); “Helâl 

de bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında 

birtakım şüpheli hususlar vardır ki insanların 

çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden 

sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim 

de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur”3 

buyurmaktadır. 

Kıymetli Mü’minler! 

 

Helal, yaratılış gayesine uygun olan temiz şeylerdir. 

Haram ise, mükerrem bir varlık olarak yaratılan 

insanın haysiyet, şeref ve dengesini zedeleyen aynı  

 
1Bakara 2/30.   
2 Maide 5/90. 

 

 

zamanda  kainatın da denge ve düzenini bozan 

çirkinliklerdir. Dolayısıyla helal, insana yaraşır, 

izzetli ve şerefli bir ömür yaşama gayretidir. Haram 

ise, zihni ve gönlü bulandırma; heva ve hevesin esiri 

olma halidir.  

Değerli Kardeşlerim! 

 

Bir mü’min, şu geçici dünyada falcılık, kumar, şans 

oyunları, faiz, rüşvet, hırsızlık gibi haksız kazançlarla 

sayılı nefesini tüketemez. Allah’ın kendisine emanet 

olarak verdiği bedeni, içki ve uyuşturucu maddelerle 

zehirleyemez. Haram olan yiyecek ve içeceklerle 

sağlığını heba edemez. Mü’min öyle bir insandır ki, 

yetim çocuğun malına el uzatamaz. Kul ve kamu 

hakkına giremez. Eş ve çocuklarına, anne ve 

babasına, komşu ve akrabalarına kötülük yapamaz. 

Yalan, yalancı şahitlik, iftira ve kötü sözlerle dilini 

kirletemez. Emanete asla ihanet edemez. Verdiği 

sözden dönemez. Fitne ve fesadın peşinden koşamaz. 

Bozgunculuk yapamaz. 

Kıymetli Mü’minler! 

 

Öyleyse geliniz, haram helal duyarlılığı konusunda 

hangi durumdayız, bunun hesabını yapalım. 

Unutmayalım ki, mü’mine yakışan, helal ve harama 

karşı uyanık olmaktır. İnsan hata yapabilir ama hata 

yapanların en hayırlıları en kısa zamanda hatasından 

dönen ve tevbe eden kişilerdir. Hutbemi, 

Peygamberimiz (sav)’in şu duasıyla bitirmek 

istiyorum: “Allah’ım, doğu ile batı arasını 

uzaklaştırdığın gibi, benimle günahlarım arasını 

da uzaklaştır. Allah’ım, beyaz elbisenin kirden 

arınması gibi beni de günahlarımdan arındır.”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

 

3Buhârî, Îmân, 39.   
4Buhârî, Ezân, 89.   


