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&lsquo;&rsquo;Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanlarından yiyiniz. Eğer
yalnız O&rsquo;na kulluk ediyorsanız, Allah&rsquo;a ş&uuml;krediniz.&lsquo;&rsquo;[1]&nbsp;
Ayet-i kerimede g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi Allah Te&acirc;l&acirc;, salih amelden
&ouml;nce, helal yemeyi emretmiştir. Bu konuda &acirc;limlerden birisi ş&ouml;yle demiştir:
&lsquo;&rsquo;Amellerin temiz ve g&uuml;zel olması, helal yemeğe bağlıdır. Kulun yiyeceği ne
kadar helal olursa, ameli de o derece temiz ve faydalı olur.&lsquo;&rsquo; Hz. Peygamber
(sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve sellem) ise ş&ouml;yle buyurmuştur: &ldquo;Helal olan şeyler
bellidir; haram da bellidir. Bunların ikisi arasında ş&uuml;pheli şeyler vardır; insanları &ccedil;oğu
onları bilmez. Kim bu ş&uuml;pheli şeyleri terk ederse; dinini ve şerefini
(k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden) temiz tutmuş olur. Kim, yasak bir b&ouml;lgenin etrafında
dolaşırsa, onun i&ccedil;ine d&uuml;şmesi yakındır. Her sultanın &ouml;zel korumaya aldığı bir
yasak b&ouml;lgesi vardır; dikkatli olun, Allah&rsquo;ın yery&uuml;z&uuml;ndeki korumaya aldığı
yasak b&ouml;lgesi de haramlardır.&rdquo; [2]&nbsp; Hel&acirc;l, Kur'an ve S&uuml;nnet'in
hel&acirc;l kıldığı, dinin serbest ettiği, yapılmasını uygun g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;, izin verdiği,
hakkında yasaklama veya kısıtlama bulunmayan şeylerdir. M&uuml;bah ve caiz gibi terimlerle
ifade edilir; m&uuml;kellefin yapıp yapmamakla muhayyer bırakıldığı davranışları belirtmek
&uuml;zere kullanılır. Hel&acirc;li aramak farzdır. M&uuml;min, hel&acirc;l ve temiz olan şeyleri
t&uuml;ketmek zorundadır. Yediği ve kullandığı şeyler temiz olmalıdır. İlk insan ve ilk Peygamber
olan Hz. &Acirc;dem'den (a.s) kıyamete kadar b&uuml;t&uuml;n m&uuml;minlere helal ve temiz
şeylerden yenmesi emredilmiştir. Nitekim Allah Te&acirc;l&acirc;, peygamberlere, "Ey
peygamberler! Temiz şeylerden yiyin, faydalı iş işleyin"[3] buyurmuştur. M&uuml;minlere de, "Ey
insanlar! Yery&uuml;z&uuml;nde bulunan maddelerin hel&acirc;l ve temiz olanından yiyin;
şeytanın peşinden gitmeyin. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o apa&ccedil;ık d&uuml;şmanınızdır"[4] diye
buyurmuştur. İlim ve hikmet, hel&acirc;l lokmadan doğar. Takva ve marifet hel&acirc;l lokmadan
meydana gelir. İbadet ve taatin g&uuml;c&uuml; hel&acirc;l lokmadadır. Merhamet ve kalp inceliği
hel&acirc;l lokmanın &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Hel&acirc;l lokma, manev&icirc; aşk ve

muhabbeti meydana getirir. Şevk ve zevki artırır. Peygamberlerin ve velilerin yoluna
g&ouml;t&uuml;r&uuml;r. Zikir ve fikre sevk eder. &Ouml;teki &acirc;leme teşvik eder. T&ouml;vbe
ve istiğfarı hatırlatır. Unutmamak gerekir ki hel&acirc;l lokma ile salih ameller arasında sıkı bir
irtibat s&ouml;z konusudur. Nitekim bir hadis-i şerifte, &ldquo;Kim kırk g&uuml;n hel&acirc;l lokma
yerse Allah onun kalbini nurlandırır, kalbinden hikmet pınarları akıdır&rdquo;[5] buyrulmaktadır.
Abd&uuml;lv&acirc;hid b. Zeyd (k.s.) hazretleri ş&ouml;yle buyurmuştur: &lsquo;&rsquo;Midesini
koruyan, dinini korumuştur.&lsquo;&rsquo; Haram ise, belli ve a&ccedil;ık olan, h&uuml;km&uuml;
kesin olarak bilinen ve M&uuml;sl&uuml;manlardan hi&ccedil; birinin hakkında farklı
d&uuml;ş&uuml;nmediği yasak şeylerdir. Hayatında dinin h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re
hareket etmeyen, m&uuml;bah ve hel&acirc;li tercih etmeyen, takvanın gereklerine uymayan,
muamelelerinde hileye başvuran, her fırsatta ihanet eden başkasına ait bir şeyi &ccedil;alan veya
gasp eden, başkasını aldatan bir kimse haram işlemiş olur ve bu yollarla elde ettiği kazancı da
haram olur. İnsanlığın başta gelen faziletlerinden biri hel&acirc;l dairede yaşamak, hel&acirc;l
kazanmak ve hel&acirc;l yolda harcamaktır. Cenab-ı Hak, bizi imtihan etmek i&ccedil;in bazı
şeyleri haram, bazılarını da hel&acirc;l kılmıştır. Fakat hel&acirc;l dairesini o kadar geniş tutmuştur
ki harama girmeye ne ihtiya&ccedil; ne de mecburiyet vardır. Sonra haram daireyi mayınlı
b&ouml;lge gibi tehlikelerle doldurmuş, hel&acirc;l daireyi de meyvelerle dolu g&uuml;ll&uuml;k
g&uuml;listanlık bir bah&ccedil;eye d&ouml;nd&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Bir&ccedil;ok emir ve
yasağı da sırf bizim iyiliğimiz, d&uuml;nya ve ahiret mutluluğumuz i&ccedil;in koymuştur. Haramla
beslenen bir v&uuml;cut, d&uuml;nyada haramı terk ederek t&ouml;vbe suyu ile temizlenmezse
ahirette cehennem ateşi ile temizlenecektir. Bir hadis-i şerifte ş&ouml;yle buyrulmuştur: "Haram ile
beslenmiş bir v&uuml;cut cennete giremez; ateş/cehennem onun i&ccedil;in daha uygundur."
Gaflet ve isyan haram lokmadan meydana gelir. Gazap ve şehvet haram lokmanın
&uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Haset ve kin haram lokmanın mahsul&uuml;d&uuml;r.
B&uuml;t&uuml;n dert ve belaların sebebi haram lokmadır. Haram lokma, aşk ve muhabbeti yok
eder, d&uuml;nya sevgisini arttırır, d&uuml;nyaya d&uuml;şk&uuml;n kılar, ahireti unutturur, ibadet
şevkini yok eder. Zira iyilikler daima iyiliği, k&ouml;t&uuml;l&uuml;kler de daima
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml; celbeder. B&uuml;t&uuml;n g&uuml;nahlar kalbi karartır,
katılaştırır ve ibadet yapma zevkine mani olur. Ancak buna en &ccedil;ok m&uuml;essir olan da
haram lokmadır. Haram lokma ile beslenen bir v&uuml;cudun organları bir fesat fabrikası gibi şer
ve k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğe &ccedil;alışırlar. Sehl et-T&uuml;ster&icirc; (k.s) hazretleri
ş&ouml;yle buyurmuştur: &lsquo;&rsquo;Haramdan yiyen kimsenin yedi azası da isyan eder. İster
bilsin, ister bilmesin; haramdan yemeyi ister dilesin, isterse dilemesin, durum değişmez. Kimin
yiyeceği hel&acirc;linden olursa, &acirc;zaları ona it&acirc;at eder ve o kimse hayırlar yapmaya
muvaffak olur.&lsquo;&rsquo;[6] Ş&Uuml;PHELİ ŞEYLER Ş&uuml;pheli ise, "&Acirc;limlerin
hakkında ihtilaf ettikleri ve g&ouml;r&uuml;ş birliğinde olmadıkları şeylerdir." İşin i&ccedil;
y&uuml;z&uuml; karışık olup delillerin mana ve işareti kapalı olduğu i&ccedil;in h&uuml;km&uuml;
karışıktır; delili gizli olup a&ccedil;ık değildir. O y&uuml;zden bu mevzuda ihtilaf edilmiştir.
Eb&ucirc; Bekir el-Mervez&icirc; (rh.a.) der ki, "Ebu Abdullah'a ş&uuml;phelerin ne olduğunu
sordum?" Bana, "Ş&uuml;pheyi tarif edebilir misin?" diye sordu; Ben "Ş&uuml;phe, kendisine helal
denmediği gibi haram da denmeyen şeydir." dedim. O zaman Ebu Abdullah, "O helal ile haram
arasında bir şeydir." dedi.&nbsp; Haramdan ve harama yol a&ccedil;an vasıtalardan
ka&ccedil;mak gerektiği gibi, haram ş&uuml;phesi taşıyan işlerden ve kazan&ccedil;lardan da uzak
durmak gerekir. Mide, yenilen ve i&ccedil;ilen şeylerin toplandığı yerdir. Bu sebeple yenilen ve
i&ccedil;ilen her şeyin insanın maddi teşekk&uuml;l&uuml;nde ve manevi terakkisinde etkisi ve
tesiri vardır. Hatta kişinin s&uuml;lb&uuml;nden meydana gelecek olan &ccedil;ocuklarına bile
sirayet eder. Bu nedenle gafletten uzak ve şuurlu olmak gerekir. Hatta bebek besmelesiz
emzirilmemelidir. İmam Gaz&acirc;l&icirc; hazretlerinin (rh.a) bu husustaki uyarısı

m&uuml;kemmeldir. Hazret ş&ouml;yle diyor: &ldquo;Haram yiyip i&ccedil;en bir kadının
s&uuml;t&uuml;yle beslenen bir &ccedil;ocuk, ileride k&ouml;t&uuml; şeylere ve &ccedil;irkin işlere
meyleder. Bu sebeple &ccedil;ocuğu, ancak haram yemeyen saliha bir kadın emzirmelidir. Zira
haramdan h&acirc;sıl olan s&uuml;t&uuml;n bereketi olmaz ve ondan emzirdiği veya haram
yedirdiği zaman &ccedil;ocuğun tabiatı, o haramla m&uuml;nasebeti bulunan k&ouml;t&uuml;
şeylere y&ouml;nelir. &Ccedil;ocuğun şirret olmasının kaynağı haram yemektir.&rdquo; Kalp,
v&uuml;cudun pusulasıdır. Hel&acirc;l lokma ile doğru yolu g&ouml;sterir. Haram ile yanlış
istikameti g&ouml;sterir. Nitekim Hz. Peygamber (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve sellem)
hel&acirc;l, haram ve ş&uuml;pheli şeylere dikkat &ccedil;ektikten sonra kalbe de dikkat
&ccedil;ekiyor ve buyuruyor: &ldquo;Dikkat edin! İnsan v&uuml;cudunda
k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k bir et par&ccedil;ası vardır. Eğer bu et par&ccedil;ası iyi olursa
b&uuml;t&uuml;n v&uuml;cut iyi olur. Şayet o bozulursa b&uuml;t&uuml;n v&uuml;cut bozulur. İşte
bu et par&ccedil;ası kalptir.&rdquo;[7] Demek ki yenilen ve i&ccedil;ilen şeyler kalbe etki ediyor.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; mide yenilen şeyleri hazmettikten sonra gerekli yerlere g&ouml;nderir,
kalbe de kan olarak g&ouml;nderir. Kalp ise bu kanı b&uuml;t&uuml;n v&uuml;cuda pompalar. İşte
hel&acirc;l lokma ile h&acirc;sıl olan kan, kalbi manen sağlıklı kılar ve bu sağlıklı kalbin
pompalayıp g&ouml;nderdiği diğer organlara da sıhhat verir. Fakat haram lokma ile h&acirc;sıl
olan kan, kalbi de kalıbı da ifsat eder, manen hasta eder. Haram lokma neticesinde kalp bozulur.
Kalp bozuldu mu, diğer organlar da bozulmaya mahk&ucirc;mdur. Zira kalp beden &uuml;lkesinin
sultanıdır, sultan gitti mi asker de gider, &uuml;lke de gider. Gavs-ı Geyl&acirc;n&icirc;&rsquo;nin
(k.s) şu nasihati &ccedil;ok &ouml;nemlidir; &ldquo;Ey evlat! Haram yemek kalbini
&ouml;ld&uuml;r&uuml;r. Hel&acirc;l yemek ise varlığına can katar. Bir lokma vardır, kalbinin
karartır. Bir lokma vardır, derununa nurlar sa&ccedil;ar. Bir lokma vardır, yiyince d&uuml;nyaya
dalarsın. Bir lokma vardır, yiyince bu &acirc;lemin &ouml;tesine ge&ccedil;ersin. Ama bunlardan
daha &uuml;st&uuml;n bir lokma vardır ki onu yiyen d&uuml;nyayı da ahreti de bırakır. İşte bu
lokma seni tabiatın yaratıcısına ulaştırır. Haram yemek, seni d&uuml;nya ile uğraştırır, hataları
sevdirir. Mubah olan şeyleri yemek, kalbi ahret &acirc;lemine iter ve taatle meşgul eder.
Hel&acirc;l yemek ise yaratana yaklaştırır.&rdquo;[8] Eb&ucirc; Bekir D&icirc;never&icirc;
ed-D&uuml;kk&icirc; hazretleri (k.s) ise ş&ouml;yle demiştir: &ldquo;Mide yiyeceklerin toplandığı
bir yerdir. Oraya hel&acirc;l lokma koyarsan azaların salih amel yapar. Ş&uuml;pheli şeyler
koyarsan, Allah&rsquo;a giden yol karışır. Haram şeyleri koyarsan, (kalbini karartır) seninle Allah
arasında perde olur.&rdquo;[9] S&uuml;fy&acirc;n-ı Sevr&icirc; (k.s.) ise: &lsquo;&rsquo;Kişinin
dindarlığı ekmeğinin hel&acirc;lliği nispetindedir.&lsquo;&rsquo; buyurmuştur. Bir g&uuml;n
kendisine: - Efendim! Namazı birinci safta kılmanın faziletini anlatır mısınız? dediklerinde de
hel&acirc;l lokmaya dikkat &ccedil;ekmiş ve: - Kardeşim! Sen ekmeğini nereden kazanıyorsun ona
bak! Kazancın hel&acirc;l olduktan sonra hangi safta dilersen orada namazını kıl; bu hususta sana
g&uuml;&ccedil;l&uuml;k yoktur, cevabını vermiştir.&nbsp; B&uuml;y&uuml;k ariflerden İbrahim b.
Ethem (k.s.): &ldquo;Kemale erenler, ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale
erdiler.&rdquo; demiştir. &Ouml;nceki b&uuml;y&uuml;kler, yedikleri ve i&ccedil;tikleri şeylerin
hel&acirc;l ve temiz olması hususunda &ccedil;ok hassas ve titiz davranıyorlardı. Onlardan biri de
Şah-ı Nakşibend hazretleri (k.s) idi. O, maişet ve ge&ccedil;imine bir &ccedil;ekirdek bile haram
karıştırmazdı. Kendisinin ve aile efradının hel&acirc;l yemesine &ccedil;ok dikkat ederdi.
Ş&uuml;phelendiği herhangi bir şey olursa ondan da uzak dururdu. Şah-ı Nakşibend hazretleri
(k.s) &ldquo;İbadet on kısımdır. Dokuzu hel&acirc;l rızık aramaktır. Diğer kısmı salih ameller ve
ibadetlerdir&rdquo;[10] hadisini &ouml;rnek alırdı. Bu sebeple nafakasını &ccedil;alışarak temin
ederdi, kendisi biz&acirc;tihi eker, bi&ccedil;erdi. Emir K&uuml;lal (k.s.) Hazretlerinin annesi
ş&ouml;yle anlatmıştır: &ldquo;Emir Kulal&rsquo;e hamile iken, ş&uuml;pheli bir lokma yesem,
karın ağrısına tutulurdum. O lokmayı midemden geri &ccedil;ıkarmadık&ccedil;a, karın ağrısından

kurtulamazdım. Bu hal başımdan &uuml;&ccedil; defa ge&ccedil;ti. Sonra &ccedil;ok temiz ve
hayırlı bir &ccedil;ocuğa hamile olduğumu anladım. Bunun &uuml;zerine yediğim lokmaların
helalden olmasına &ccedil;ok dikkat edip, ihtiyatlı davrandım.&rdquo;[11] Şah-ı Nakşibend
hazretlerine (k.s) &ldquo;Namazda hud&ucirc; ve huş&ucirc; nasıl elde edilir?&rdquo; diye
sorulunca ş&ouml;yle buyurdu: &ldquo;Huzurlu bir halde hel&acirc;l lokma yiyin. Huzur ile abdest
alın ve namaza başlarken iftitah tekbirini kimin huzuruna durduğunuzu bilerek ve
d&uuml;ş&uuml;nerek s&ouml;yleyin.&rdquo; [12] İbrahim b. Ethem&rsquo;e bir gen&ccedil;ten
bahsettiler. Onun gece-g&uuml;nd&uuml;z ibadet ve taat i&ccedil;inde olduğunu, sık sık vecde
gelip kendinden ge&ccedil;tiğini s&ouml;ylediler. O da bu genci merak eti, yanına gitti,
&uuml;&ccedil; g&uuml;n misafiri oldu. Genci anlatılanların &ccedil;ok daha &ouml;tesinde bir
halde g&ouml;rd&uuml;. Gen&ccedil;teki halin şeytandan mı yoksa Hak&rsquo;tan mı olduğunu
anlamak istedi. Onun yediğine baktı, lokmaları helalden değildi. &ldquo;Allahu Ekber, bu haller hep
şeytandan kaynaklanıyor&rdquo; deyip, genci evine davet etti. Ona kendi temiz ve helal
yiyeceklerinden yedirdi. Gencin hali değişti, o cezbe halleri gitti, gayreti kalmadı. Gen&ccedil; bu
hale şaşırdı. İbrahim b. Ethem&rsquo;e: &ldquo;Sen bana ne yaptın?&rdquo; diye sordu. Hazret:
&ldquo;Senin yediklerin helal değildi. Yediklerinle birlikte şeytan da midene giriyordu.
&Uuml;zerindeki haller şeytandan kaynaklanıyordu. Helal yiyince, i&ccedil;ine şeytan giremedi.
Asıl ve doğru halin şimdi ortaya &ccedil;ıktı.&rdquo; dedi.[13] Evet, hel&acirc;l ve temiz lokma
yiyen bir kimsenin b&uuml;nyesi sağlam, karakteri temiz, kalbi huzurlu, bedeni nurlu, ibadeti
g&uuml;zel ve duası makbul olur. Haram ve ş&uuml;pheli lokma yiyen bir kimsenin bedenine ise
kasvet, sıklet ve gaflet sirayet eder. Bu manada, Hz. Ebu Bekir Sıddık&rsquo;ın (r.a) ş&ouml;yle
dediği rivayet edilmiştir: &ldquo;Biz, bir harama d&uuml;şeriz korkusu ile yetmiş tane helali terk
ederdik.&rdquo; Dua, Allah&rsquo;a yalvarıştır, yakarıştır. Bu da ancak hel&acirc;l lokma ile olur.
Haram yiyen bir kimsenin duası kabul olmaz. Res&ucirc;l-i Ekrem (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve
sellem) ş&ouml;yle buyurur: &ldquo;Bir kimse Allah yolunda uzun s&uuml;re yolculuk yapar;
sa&ccedil;ı başı toz toprak i&ccedil;inde kalır. Sonra ellerini semaya kaldırır, &lsquo;Y&acirc;
Rabbi! Y&acirc; Rabbi!&rsquo; diye yalvarmaya başlar. H&acirc;lbuki yediği haram, i&ccedil;tiği
haram, giydiği haram ve b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle haramla b&uuml;y&uuml;m&uuml;ş!
B&ouml;yle birinin duası nasıl kabul edilir!&rdquo; [14] Yahya b. Muaz (r.ah) ise ş&ouml;yle
buyurmuştur: &lsquo;&rsquo;T&acirc;at, Allah'ın hazinelerinden bir hazinedir. Onun anahtarı
duadır. Bu anahtarın dişleri de hel&acirc;l lokmalardır.&lsquo;&rsquo; Hak Te&acirc;l&acirc;,
b&uuml;t&uuml;n nimetleri insanlar i&ccedil;in yaratmıştır. Nitekim Cenab-ı Hak, "O Allah, yerde
olanların hepsini sizin i&ccedil;in yarattı" [15] buyurmaktadır. Fakat bu nimetlerden yararlanmak
i&ccedil;in &ccedil;alışmak gerekir. İnsan her t&uuml;rl&uuml; ihtiya&ccedil;larını karşılayabilmek
i&ccedil;in &ccedil;alışıp &ccedil;abalamak zorundadır. Bu il&acirc;hi bir emirdir. Allah
Te&acirc;l&acirc;, "G&uuml;nd&uuml;z&uuml; de &ccedil;alışıp kazanma zamanı yaptık." [16]
buyurmaktadır. Kazan&ccedil; yolları &ccedil;oktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Biz sizi
yery&uuml;z&uuml;ne yerleştirdik, orada size ge&ccedil;im vasıtaları yarattık, ge&ccedil;im yolları
verdik" [17] buyurmaktadır. İsl&acirc;m&rsquo;da bu yollardan birini se&ccedil;ip &ccedil;alışmak
M&uuml;sl&uuml;manın ayrılmaz bir vasfıdır. M&uuml;sl&uuml;man hi&ccedil;bir zaman tembel
olmaz, olamaz. Boş durmaz. O, &ccedil;alışmanın değerini ve yerini bilir. Yer&uuml;st&uuml; ve
yeraltı nimetlerinden faydalanmak i&ccedil;in emek sarf eder. &Ccedil;alışmadan başkalarının
yardımını beklemek, onurlu M&uuml;sl&uuml;mana yakışmayan bir tutumdur. Şeyh Sa&lsquo;di
Şirazi (k.s) der ki: Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki g&ouml;rd&uuml;, hayrete
d&uuml;şt&uuml;. &ldquo;Nasıl yaşar bu hayvan, ne yer ne i&ccedil;er?&rdquo; diyerek,
Allah&rsquo;ın l&uuml;tfuna hayran oldu. Derken bir aslan &ccedil;ıkageldi, ağzında &ccedil;akal
taşıyordu. G&ouml;rkemli ve korkun&ccedil; hayvan avının bir kısmını yedi, doyunca kalanını
bırakıp gitti. Tilki artığa doğru s&uuml;r&uuml;nerek yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu.

Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini g&ouml;ren derviş, ken&shy;di kendine,
&ldquo;K&ouml;t&uuml;r&uuml;m bir tilkinin rızkını ayağına g&ouml;nderen Allah, be&shy;nimkini
neden g&ouml;ndermesin?&rdquo; diyerek, &ccedil;alışmasına gerek olmadığını, bir k&ouml;şeye
&ccedil;ekilip oturabileceğini d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;. D&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; gibi de
yaptı: &ldquo;Rızkım Allah&rsquo;ın g&ouml;r&uuml;nme&shy;yen hazinesinden gelir, gayret
etmem gerekmiyor&rdquo; diyerek beklemeye başladı. Bekledi, bekledi... Baktı ki ne gelen var, ne
giden... G&uuml;nler ge&ccedil;ip gitti. Derviş zayıfladı, eridi, bir deri bir kemik kaldı.
G&uuml;&ccedil;s&uuml;z ve bitkin bir haldeyken, bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duydu:
&ldquo;Ey tembel adam!&rdquo; diyordu ses, &ldquo;Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden
miskin miskin oturuyorsun? Kalk! Yırtıcı aslan ol. Başkasının artığına g&ouml;z dikmeyi bırak.
Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmaktır. G&uuml;c&uuml;yle aslan gibi olan,
başkasından yiyecek bekler mi? Haydi kalk! Kol&shy;ları sıva. &Ccedil;alış ve rızkını kazan. Hem
kendin ye hem muh&shy;ta&ccedil;lara yedir.&rdquo;[18] Ahiret i&ccedil;in amel yapan kimseye
Allah Te&acirc;l&acirc; hem d&uuml;nyayı hem de ahreti ihsan eder. D&uuml;nya i&ccedil;in amel
yapan, sadece d&uuml;nya i&ccedil;in &ccedil;alışan kimseye de d&uuml;nyadan dilediği kadar
verir, fakat o amelin ahirette hi&ccedil;bir faydası g&ouml;r&uuml;lmez. &Ccedil;alışan bir
m&uuml;min, bu işi Allah&rsquo;ın rızasını kazanmak niyetiyle yaparsa sevap kazanır. Gavs-ı
S&acirc;ni hazretleri (k.s) niyete &ccedil;ok &ouml;nem veriyor ve ş&ouml;yle diyordu: &ldquo;Bir
insan sabahleyin kalkıp g&uuml;zelce bir abdest alsa ve işine giderken de, &lsquo;Y&acirc; Rabbi!
Sen Rezz&acirc;k-ı mutlaksın/ b&uuml;t&uuml;n yarattıklarının rızkını mutlaka verirsin.
&Ccedil;alışsak da &ccedil;alışmasak da rızkımızı verirsin. Fakat rızık aramayı, &ccedil;alışmayı
sen emretmişsin. Biz senin emrine uyup rızkımızı aramaya gidiyoruz&rsquo; diye niyet etse ve bu
niyetle işine başlasa, b&uuml;t&uuml;n g&uuml;n boyunca başını secdeden kaldırmayıp
n&acirc;file namaz kılan kimse gibi sevap kazanır. İnsan i&ccedil;in bunu yapmak &ccedil;ok
kolaydır. Bu sevabı kazanmak i&ccedil;in g&uuml;zel niyet etmesi yeterlidir.&rdquo; Bir diğer
sohbetinde ise ş&ouml;yle buyurdu: &ldquo;Niyetiniz Allah i&ccedil;in olsun. Hep g&uuml;zel niyet
kurun. Niyeti g&uuml;zel olanın işi g&uuml;zel olur, g&uuml;zel netice alır. Hem kulun niyetini Allah
bilsin yeter.&rdquo; İsl&acirc;m&rsquo;da &ccedil;alışma ve hel&acirc;l kazan&ccedil;, tıpkı ilim
gibi farz telakki edilmiş, kişinin kimseye muhta&ccedil; olmadan hayatını
s&uuml;rd&uuml;rebilmesi, &ccedil;oluk &ccedil;ocuğunun nafakasını temin etmek maksadıyla
meşru yolda &ccedil;alışıp kazanması ibadet kabul edilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte:
&ldquo;Kim ailesi i&ccedil;in hel&acirc;linden rızık aramak i&ccedil;in &ccedil;alışırsa o kimse Allah
yolunda cihad eden kimse gibidir. Kim d&uuml;nyada, iffet i&ccedil;inde yaşamak i&ccedil;in
hel&acirc;l rızık ararsa &ouml;l&uuml;nce şehidlerin derecesinde olur.&rdquo;[19] buyrulmuştur.
Hel&acirc;li aramak cihad, onu başkasına yedirmek iyilik, hel&acirc;l kazanmak i&ccedil;in
yardımlaşmak takva, hel&acirc;l lokma yemek ibadettir. Ayrıca haramı terk etmek v&acirc;ciptir.
Ş&uuml;phelileri terk etmek s&uuml;nnettir. Buna takva denir. Z&uuml;hd, hel&acirc;lin azıyla
kanaat etmektir. Vera&rsquo; da, mubahları ihtiya&ccedil; miktarı kullanmaktır. Bu zahire ait
z&uuml;hdd&uuml;r. Bir de manev&icirc; z&uuml;hd vardır. O ise d&uuml;nya sevgisini terk etmek,
g&ouml;nl&uuml; d&uuml;nya sevgisinden temizlemek ve ahiret ile meşgul olmaktır.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allah kendilerine rahmet etsin, bize,
İbrahim b. Edhem ve Fudayl b. Iyaz&rsquo;ın ş&ouml;yle dedikleri rivayet edilir:
&ldquo;B&uuml;y&uuml;k ve şerefli olanlar, hac, cihad, oru&ccedil; ve namaz ile b&uuml;y&uuml;k
olmadılar, bize g&ouml;re şerefli olan kimse, karnına ne girdiğinin farkında olan, yani ekmeğini
helalinden yiyen kimsedir.&rdquo; Esas mesele para kazanmak değil, hel&acirc;l kazanmaktır. Bu
uğurda kendisinin ve &ccedil;ocuklarının ihtiya&ccedil;larını gidermek ve kimseye muhta&ccedil;
olmamak en b&uuml;y&uuml;k cihaddır. Hatta bir&ccedil;ok ibadetten daha sevaptır. Allah
Res&ucirc;l&uuml; (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve sellem), ş&ouml;yle buyurmuştur:

&ldquo;İsl&acirc;m&rsquo;ın farz olan temel ilimlerini &ouml;ğrendikten sonra, rızkını
hel&acirc;linden kazanmak da farzdır.&rdquo;[20] Evet, bilmeyen i&ccedil;in ilim farz olduğu gibi,
yemek i&ccedil;in de hel&acirc;l kazan&ccedil; farzdır. Sonra farzlara ait birtakım ilim ve
h&uuml;k&uuml;mler vardır. Kim, bu farzın ilimlerini tam olarak bilmez ve h&uuml;k&uuml;mlerini
yerine getirmezse sanki onları hi&ccedil; bilmemiş gibi olur. Hz. &Ouml;mer (r.a), &ccedil;arşı
pazar yerlerini dolaşır ve oradakilere kam&ccedil;ısıyla vurarak; &ldquo;Buralarda ancak fıkıh
h&uuml;k&uuml;mlerini iyi bilenler ticaret yapsınlar; yoksa bilmeden faiz yer, harama
d&uuml;şerler&rdquo; derdi. [21]
Res&ucirc;l-i Ekrem (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve sellem), bir sabah ashabı ile oturup sohbet
ediyordu. O sırada kuvvetli bir gen&ccedil; erkenden iş yerine doğru ge&ccedil;ti. Ashaptan
bazıları, &ldquo;Şu gence yazık! Keşke gen&ccedil;liğini ve g&uuml;c&uuml;n&uuml; Allah
yolunda değerlendirseydi. Erkenden d&uuml;nyalık kazanmaya gideceğine, buraya gelip
birka&ccedil; şey &ouml;ğrenseydi&rdquo; deyince, Res&ucirc;lullah (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi
ve sellem), &ldquo;&Ouml;yle demeyin! Şayet bu gen&ccedil; kimseye muhta&ccedil; olmamak,
anne babasının, &ccedil;oluk &ccedil;ocuğunun ihtiya&ccedil;larını temin etmek i&ccedil;in
gidiyorsa bu kişi Allah yolundadır ve attığı her adımı da ibadet sayılır. Fakat bu kişi insanlara karşı
&ouml;v&uuml;nmek, fazla mal biriktirmek ve sırf keyif s&uuml;rmek i&ccedil;in &ccedil;alışıyorsa
şeytanla beraber ve şeytanın yolundadır.&rdquo;[22] buyurdu. Nitekim bir hadis-i şerifte,
&ldquo;Kim nefisin dilencilikten korumak, &ccedil;oluk &ccedil;ocuğunun nafakasını temin etmek
ve fakir komşularına yardım etmek i&ccedil;in hel&acirc;linden kazanırsa o kimse kıyamet
g&uuml;n&uuml;nde Allah&rsquo;ın huzuruna y&uuml;z&uuml; ayın on d&ouml;rd&uuml; gibi parıl
parıl parladığı halde varır.&rdquo;[23] buyrulmuştur. Hz. Res&ucirc;lulllah (sallall&acirc;h&uuml;
aleyhi ve sellem), insanları &ccedil;alışmaya sevk eder ve dilenmekten sakındırarak ş&ouml;yle
derdi; &ldquo;Sizden birinin baltasını ve ipini alarak dağa &ccedil;ıkması ve oradan odun taşıyarak
satıp parasıyla ge&ccedil;inmesi ve sadaka olarak vermesi -versinler veya vermesinlerinsanlardan bir şeyler dilenmesinden daha hayırlıdır.&rdquo; [24] Lokman Hekim&rsquo;in
hikmetleri arasında oğluna şunları s&ouml;ylediği yer alır; &ldquo;Ey oğul! Hel&acirc;l
kazan&ccedil; ile yoksulluktan korun. Yoksul d&uuml;şen kimse &uuml;&ccedil; musibetle
karşılaşır: Birincisi, din zayıflığıdır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; fakirlik insanı
k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğe s&uuml;r&uuml;kler. İkincisi, akıl zayıflığıdır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
ihtiya&ccedil; d&uuml;ş&uuml;ncesi insanı şaşırtır. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml;,
m&uuml;r&uuml;vveti ve insanlığı kaybolur.&rdquo;[25]&nbsp; &Acirc;limlerden birisi
&ccedil;oluk-&ccedil;ocuk sahibi bir adamın işsiz-g&uuml;&ccedil;s&uuml;z dolaştığını
g&ouml;r&uuml;nce, onu ş&ouml;yle uyardı: &lsquo;&rsquo;&Ccedil;alış, bir meslek edin; eğer bir
kazancın olursa ailen, d&uuml;nyandan yer; ama bir kazancın yoksa dininden yer.&lsquo;&rsquo;
İmam Evza&icirc; (rh.a), bir g&uuml;n İbrahim b. Edhem (k.s) ile karşılaştı. İbrahim b. Edhem (k.s)
omzunda bir miktar odun taşıyordu. Bu hali g&ouml;ren Evza&icirc; (rh.a) ona, &ldquo;Y&acirc;
İbrahim! Bu yaptığın nedir? Dostların senin ihtiyacını temin ederler.&rdquo; deyince, İbrahim b.
Edhem (k.s), &ldquo;Y&acirc; Eb&ucirc; Amr! B&ouml;yle s&ouml;yleme. Zira hel&acirc;l
kazan&ccedil; uğrunda zorluklara katlanan kimseye cennet v&acirc;cib olur, diye duyduğum
i&ccedil;in, kendi nafakamı kendim temine &ccedil;alışırım.&rdquo; dedi.[26] &Acirc;limlerden
birisi, m&uuml;cahitlerden birisine ş&ouml;yle demiştir: &ldquo;Hi&ccedil; yiğit kimselerin
amelinden işliyor musun? Ger&ccedil;ek yiğitlerin ameli, helal rızık kazanmak ve ailesine
helalinden yedirip i&ccedil;irmektir.&rdquo;[27] Rızıklar, ezelde takdir ve tayin edilmiştir. Hatta
&uuml;zerlerine kime ait oldukları yazılmıştır. Artmaz ve eksilmez. Sebeplere tevess&uuml;l ise
rızka sebep olarak takdir olunduğu kadar netice verir. Zira Allah Te&acirc;l&acirc; &ouml;nce
rızıkları, sonra da canlıları yaratmıştır. Rızık, insanın ana karnında teşekk&uuml;l&uuml; ile başlar
ve ecele kadar devam eder. Ecel, bir manada d&uuml;nyaya ait rızkın bitim noktasıdır. Hz.

Peygamber (sallall&acirc;h&uuml; aleyhi ve sellem), buna işaret ederek ş&ouml;yle buyurmuştur:
&ldquo;Bir nefis, kendisine ait rızkı tamamlamadan &ouml;lmez. &Ouml;yleyse Allah&rsquo;tan
korkun ve rızkınızı g&uuml;zel yollardan talep edin; hel&acirc;l yoldan alın, haram olanı
bırakın!&rdquo;[28] Evet, Allah Te&acirc;l&acirc; rızka kefildir, ama &ccedil;alışmayı da O
emretmiştir. Rızkın gelmesine &ccedil;alışıp gayret etmeyi sebep kılmıştır. İsl&acirc;m, insanın
&ouml;n&uuml;ne rızık kapılarını &ccedil;alışmak anahtarıyla a&ccedil;mıştır.
M&uuml;sl&uuml;man d&uuml;nyası ve ahreti i&ccedil;in &ccedil;alışmak zorundadır. Şerefli bir
surette &ccedil;alışıp d&uuml;zg&uuml;n ve olgun bir hayat ge&ccedil;irmek boynunun borcudur.
Hel&acirc;l ve meşru işlerde &ccedil;alışmalı, hel&acirc;linden kazanmalı, haram gıdalarla
beslenmemeli ve &ccedil;oluk &ccedil;ocuğa da haram yedirmekten sakınmalıdır. Bu husus, hem
ibadetlerimizin kabul&uuml; hem de sosyal hayatımızın g&uuml;ven ve huzuru i&ccedil;in
&ouml;nemli ve gereklidir. Kısacası, Lokma tohumdur, mide topraktır, ameller de mahsullerdir.
Mide toprağına hangi tohum atılırsa onun mahsul&uuml; alınır. Eğer mide toprağına hel&acirc;l
lokma atılırsa ondan hayırlı ve g&uuml;zel meyveler &ccedil;ıkar. Şayet haram lokma atılırsa
ondan da &ccedil;irkin ve k&ouml;t&uuml; mahsuller &ccedil;ıkar. Buğday eken buğday, arpa eken
de arpa alır. Hi&ccedil; buğday ekip de arpa alan g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş m&uuml;d&uuml;r?
Toprağa atılan tohum, tatlı bir meyve ağacının tohumu ise vereceği mahsul&uuml;n meyvesi de
tatlı ve g&uuml;zel olur. Eğer o tohum acı veya zehirli bir ağacın tohumu ise onun mahsul&uuml;
de acı olur, zehirli olur.[29] Allah Te&acirc;l&acirc;, temiz tohumlarla, mide toprağından,
&ouml;m&uuml;r tarlasında hayırlı mahsuller almayı ve il&acirc;hi rızayı kazanmayı bizlere nasip
eylesin inşallah. &Acirc;min.
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