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Helal ve Haram Bilinci 
أَِّْ  يٍا أَيُّهٍا أٌَّزِيٍٓ إٍُِٓىأ لَا ذُذٍشَُِِىأ عَيُِثٍاخِ ٍِا أَدًٍَّ أٌلَّهَ ٌَكُُِ وَلَا ذَؼِرَذُوأ

 أٌلَّهٍ لَا يَذِةُّ أٌَّْؼَِرذِيٍٓ وَوٍُُىأ َِِّّا سٍصَلَىَُُ أٌلَّهَ دٍلَالًا عَيُِثًا وَأذَّمُىأ أٌلَّهٍ
 َْ  أٌَّزِي َأٔرُُ تِهِ َِىُِِْٕى

أَِّْ أٌْذٍاليٍ تٍيٌُِٓ وَأَِّْ أٌْذٍشٍأٍَ تٍُيٌِٓ وَتٍيَِٕهٍَّا َِشْرَثِهٍاخٌ ال يٍِؼٍَََّهَّٓ وَثِيشٌ 
ٍِِٓ إٌَّٔاطِ فٍَِّٓ أذَّمَى أٌشُّثَهٍاخِ أعِرَثِشٍأَ ٌِذِيِٕهِ وَػِشِضِهِ وٍَِِٓ وَلَغٍ فِي 

ذٍشٍأَِ وَاٌشَّأػِي يٍشِػٍى دٍىْيٍ أٌْذٍِّى يَىشِهُ أَْْ أٌشُّثَهٍاِخ وَلَغٍ فِي أٌْ
يٍشِذَغٍ فِيهِ أَال وَأَِّْ ٌِكًُُِ ٍٍِِهٍ دًِّى أَال وَأَِّْ دٍِّى أٌلَّهِ ٍِذٍاسَِِهَ أال وَأَِّْ 
فِي أٌْجٍغٍذِ َِضِغَحً أَِرأ صٍٍَذٍِد صٍٍَخٍ أٌْجٍٍغذُ وٍُُّهَ وَأِرَأ فَغٍذَخِ فَغٍذَ 

 ٍُّهَ أَال وَهِيَ أٌْمٍَْةأٌْجٍغٍذُ وُ

Muhterem Müslümanlar! 

Helal, dinimizde yapılması veya yenilip içilmesi 

yasaklanmayan, serbest bırakılan şey demektir. 

Allah ve Resulü’nün bir şeyin helal olduğunu 

belirtmesi veya işlenmesinde günah olmadığını 

bildirmesi o işin helal olduğunu gösterir. Helal 

kavramı, meşru, caiz, mubah tabirleri ile de ifade 

edilir. Haram ise  kesin bir delille açık bir şekilde 

yapılmaması istenen ve yasak edilen fiillerdir. 

Haram, dinî bir kavramdır ve haramı tayin etme 

yetkisi Allah ve O’nun Rasûlü’ne aittir. Başka 

insanların bu konuda müdahale hakkı yoktur.  

Helal ve temiz olan şeylerin yapılması, yenilmesi, 

içilmesi ve kullanılması noktasında Allah (c.c.) 

şöyle buyurmuş ve helal-haram duyarlılığına 

sahip olmayı, haddi aşmamayı ve takvaya 

ulaşarak topyekûn bir kulluk sorumluluğu 

bilinciyle hareket etmeyi emretmiştir: “Ey iman 

edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz 

nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve 

(Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü 

Allah haddi aşanları sevmez. Allah’ın size 

rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz 

olarak yiyin ve kendisine inanmakta 

olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.”1 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de helal-haram 

duyarlılığı hususunda şu uyarıda bulunuyor ve 

son derece önemli bir kıstas koyuyor: “Helal olan 

şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu 

ikisinin arasında, halkın birçoğunun helal mi, 

haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular 

vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini 

ve iffetini korumuş olur. Şüpheli konulardan 

sakınmayanlar ise git gide harama dalar. 

Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin 

َِ وَ أٌْ أٌْذٍلَايٍِِؼِشِفَحُ  ذٍشٍأ  

َّذِرَشٍَِىََّْغٍَِِّىَْ أٌْيٍا أَيُّهٍا أٌْ  

َٔ أٌْ ٍِا وَاَْ َِثٍاًدا أَيِاَوًِْ وَ أٌشُّشِبِ فِِؼًِ وَ ألْهَ دِيَُٕٕا ٌٍِْذٍلَايَ ٍِا أُرَّ  

لَايٌ أَوْ أََّٔهٍَّا شَيِئًا دٍأٌلهَ أَوْ سٍعَىٌُهَ صٍٍَّى أٌلهَ ػٍٍَيِهِ وَ عٍٍٍَُّ أََّْ  يَثٍيٍُِٓأَْْ 

لَايٌاَِِشَ دٍٍِا دٍشٍَِّا شَيِئًا ٍيؼِِٕي أََّْ رٌَِهَ ألْ  

ٍّشْشَوعُ َّثٍاحَ وَ أٌٍْجائِضَ وَ أٌْذٍلَايَ هَىَ أٌْأٌْ  

.لَاعِؼٍحٍتِصِيغَحٍ  ػٍْٕهَ ىَفِؼًَِ أٌَِّزي ُٔهِذٍشٍأََ هَىَ أٌْوَ أٌْ  

 يٍؼِِٕى أٌرَّذِشِيُِ يٍشِجِغَ أٌَِى صٍادِةِ أٌذِّيِٓ فَذٍكُّ دِيِٕيٌّ احٌلَغِصِذٍشٍأََ أِأٌْ

صٍٍَّى أٌلهَ ػٍٍَيِهِ وَ عٍٍٍَُّ هَوَ سٍعَىٌُ هَأٌلَّ  

.ٌِهَفِي رَ ٍّا ٌَيِظٍ ٌَهَ دٍكٌّوَ ٍِِٓ عِىَأهَ  

ٌْ  يٍمُىيَ أٌلُهَ وًِْ أ ةِ يُِذٍلَايِ وَ أٌغَّذَؼٍاٌَى فِي أَ  

أَِّْ  يٍا أَيُّهٍا أٌَّزِيٍٓ إٍُِٓىأ لَا ذُذٍشَُِِىأ عَيُِثٍاخِ ٍِا أَدًٍَّ أٌلَّهَ ٌَكُُِ وَلَا ذَؼِرَذُوأ

عَيُِثًا وَأذَّمُىأ أٌلَّهٍ أٌلَّهٍ لَا يَذِةُّ أٌَّْؼَِرذِيٍٓ وَوٍُُىأ َِِّّا سٍصَلَىَُُ أٌلَّهَ دٍلَالًا 

 َْ  أٌَّزِي َأٔرُُ تِهِ َِىُِِْٕى

 ٌْ اِفْشٍأطِ وَ ألْ ذٍشٍأَِ وَ ػٍذٍََِذلَايِ وَ أٌْوَ أَشَاسٍ تِزٌَِهَ أٌَِى أٌشُّؼَىسِ تِا

أٌْكٍُِّيَّحَ  أٌَْؼثَىدِيَّحٍَُ تِاٌرَّمْىَي وَ تِهٍا ػٍٍَّ أٌرٍَّّغُّهِ  

ذٍشٍأَِذٍلَايِ وَ أٌْهَ ػٍٍَِيهِ وَ عٍٍٍَُّ فِي تٍيٍاِْ أٌْوَ لَايٍ سٍعَىيَ أٌلهِ صٍٍَّى أٌل  

أَِّْ أٌْذٍاليٍ تٍيٌُِٓ وَأَِّْ أٌْذٍشٍأٍَ تٍيٌُِٓ وَتٍيَِٕهٍَّا َِشْرَثِهٍاخٌ ال يٍؼٍََِّهََّٓ وَثِيشٌ 

 ٍِِٓ إٌَّٔاطِ فٍَِّٓ أذَّمَى أٌشُّثَهٍاخِ أعِرَثِشٍأَ ٌِذِيِٕهِ وَػِشِضِهِ وٍَِِٓ وَلَغٍ فِي

أٌشُّثَهٍاخِ وَلَغٍ فِي أٌْذٍشٍأَِ وَاٌشَّأػِي يٍشِػٍى دٍىْيٍ أٌْذٍِّى يَىشِهُ أَْْ 

يٍشِذَغٍ فِيهِ أَال وَأَِّْ ٌِكًُُِ ٍٍِِهٍ دًِّى أَال وَأَِّْ دٍِّى أٌلَّهِ ٍِذٍاسَِِهَ أال وَأَِّْ 

ٌْجٍغٍذُ وٍُُّهَ وَأِرَأ  ٍَذٍدِ صٍٍَخٍ أ فَغٍَذخِ فَغٍذَ فِي أٌْجٍغٍذِ َِضِغَحً ِأرَأ صٍ

 أٌْجٍغٍذُ وٍُُّهَ أَال وَهِيَ أٌْمٍَْةَ 

ْٕثِيهٌ أٌَِى وَ لَا يَىجٍذُ فِي لَىْيِ سٍعَىيِ أٌلهِ صٍٍَّى أٌلهَ ػٍٍَيِهِ وَ عٍٍٍَُّ هٍزَأ ذَ

ٌْ  ألْاِتِرِؼٍادِ ٍِِٓ ذٍشٍأَِ وَ وَعٍائِغُهِ فَذٍغِةَ تًٍِ يَىجٍذُ وََزٌِهَ ذَْٕثِيهٌ أٌَِى أ

ٌْ اِتِرِؼٍاألْ ذَشٍِِحِدِ ِِِٓ وًُُِ ٍِا فِيهِ شُثٍِهحُ أ  

اَػِضَّأءَ ي ألْيٍا أِخْىَذِ  

 فَغٍيٍكُىُْ هََٕانَ جِيًٌ هََٕانَ ُأَٔاطٌ عَيُِثَىَْ يَشٍأػَىَْ دَذُودٍ أٌلهِ أِرَأ ُوجِذَ

                                                        
1 Maide suresi, 5:87-88 



etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu 

araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! 

Her padişahın girilmesi yasak bir arazisi 

vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak arazisi de 

haram kıldığı şeylerdir.”2  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu uyarıyı yaparken 

sadece haramdan ve harama yol açan vasıtalardan 

kaçınmaya değil; aynı zamanda haram şüphesi 

taşıyan işlerden de uzak durulmasına işaret 

buyuruyor.  

Aziz Kardeşlerim!  

Allah’ın çizdiği sınırlara riayet ederek, helal ve 

haram duyarlılığına sahip erdemli insanlar 

olunursa, başta insanlar arasında olmak üzere her 

alanda hak ve hukukun gözetilmesine vesile 

olacak bir insan nesli ortaya çıkarılmış olur. Böyle 

bir nesil, hayatın bütün alanlarında iyilik, 

doğruluk, istikamet, meşru ve helal kazanç elde 

etme gayretinde olur. Bunun neticesinde de 

toplumda huzur temin edilmiş olur.  

Bununla birlikte, helal ve haram çizgisi sadece 

maddi alanda aranmamalıdır. Toplumun 

huzurunu bozan gıybet, iftira, insanların arasını 

bozma, insanların gizli hâllerini araştırma, yetim 

malına el uzatma, hırsızlık, gasp, faiz, kumar; 

alışverişi hileli yapma, eksik ölçüp tartma, 

kalitesiz mal üretip pahalıya satarak servet elde 

etme gibi her türlü gayrimeşru davranış ve kazanç 

yollarında da helal-haram çizgisine dikkat etmek 

gerekir. En önemlisi, ilk insanın cennetten 

kovulmasına sebep olan şeyin Allah’ın koyduğu 

bir haramın işlenmesi olduğu, tekrar cennete 

girmenin ise ancak helal ve haram çizgisinde 

kalmak ile mümkün olduğu unutulmamalıdır. 

Çünkü çağımızın küreselleşmiş sorunları 

karşısında daha kalıcı çözümler üretme 

sorumluluğu olan biz Müslümanların, bu 

sorumluluğumuz çerçevesinde Allah’ın sınırlarına 

riayet ve helal-haram duyarlılığımızı en üst 

seviyede muhafaza etmemiz son derece 

önemlidir.  

Allah (c.c.) helal-haram sınırından ayrılmamayı 

cümlemize nasip eylesin. 

 
 

ذَمُىقِ تٍيٍِٓ إٌَّٔاطِذٍكُِ تٍيٍِٓ إٌَّٔاطِ وَ ذُذٍافِظُ ػٍٍَى أٌْاٌْذَذِكَُُ تِ  

وَ  اِعِرِمَاٍِحِوَ ألْ خَيِشِ وَ أٌصُِذْقِجِيًَ عٍيٍكُىُْ فِي َٔشَاطٍ ػٍٍَى أٌْأٌْوَ هٍزَأ 

.وَ أٌغِّيةِ ذٍلَايِأٌْ  

َّجِرٍَّغِ آََِِ فِي أٌْأٌغٍَّّأِِيَٕحُ وَ ألْ  َُّىُوَ فِي إٌَّٔرِيجٍحِ ذَ  

ٍِادُِيًّا فَمَظْ ذٍلَايَفْهٍٍُ أٌْلَا يٍْٕثٍغِي أَْْ يَ رٌَِهَ  وَ ٍِغٍ  

يِثٍحِ وَ رٍَّغٍ وَاٌغَِّجِفِي ٍِا يَفْغِذُ أٌْ ذٍشٍأََوَ أٌْ ذٍلَايَشِػٍى أٌْيٍجِةَ أَْْ يَ وَ

ٍِايِ وَ أٌرَّجٍ أٌكِزْبِ وًِْ  ا وَ تٍوَ أٌشُِ لَحِ وَ أٌغَصِةِيٍرِيُِ وَ أٌغَّشِأٌْ غُّظِ وَ أَ

تٍِّثٍاٌِغَ  تٍيِغِ أٌشَّدِيءِوَ  ِّيضٍأِْأٌْ اسِغٍثٍيِغِ وَ إخْ فِي أٌْ ذِيٍَحِوَ أٌْ مٍِّاسِأٌْ

تِهِ  اءَِٕرِاغْوَثِيشٍجٍ وَ ألِ   

وَّشٍ أَْْ أَوَّيٍ أِْٔغٍاٍْ أَيِ عٍيُِذَوَ أالَهٍُُّ   أٌغٍلَاََ أُخِْشجٍ ٍِِٓػٍٍَيِهِ  ا أَدٍٍََٔ أَْْ َٔرَزَ

ٌْ ِِِٓ هٍزَأ أََّْ أٌَِّزي يَذْخٍُِ فَُٕلَادِظَجٍَّٕحِ فِي َِخَاٌَفَحِ َأِِشِ أٌلهِ أٌْ جٍَّٕحَ هَىَ َٕا أ

َِخَاٌَفَرِهِ  وَ ػٍذَََعَاػٍحُ أٌلهِ فِي وًُُِ شَيْءِ   

وَّشٍ ٍِغِىُوٌِيَّاذَِٕ فََّهٌُِّ ٌٍِّشَاوًِِ دٍَُىلًا  ا وََّغٍِِِّيٍٓ دٍرَّى َٔصَِٕغٍأَْْ َٔرَزَ

َٔا أٌشَّاِئؼٍحِ ػٍصِشِ  

  .تِأيُِ ٍدلَايٍ فِظََٕا أٌلهَ ِِِٓ وًُُِ دٍشٍأٍَدٍ

 

 

                                                        
2 Buhârî, Sahih, Büyû 2; İman, 39; Müslim, Sahih, H. No: 2996 (Mektebetu Şamile)  


