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71  . SOHBET 

Helal Yemek ve İçmek 

İslâm, din işi dünya işi diye amelleri ikiye ayırmadığı için, belirli çerçeve içinde yapılma şartıyla 

her yapılan müspet işi ibâdet olarak kabul eder. İbâdetler iki çeşittir. Biri, namaz oruç gibi dinin 

rükûnları olan ve sadece Allah'a kulluk için yapılan, yani klasik anlamdaki ibadetler, diğeri de bazı 

şartlarla ibadet sevabı getirecek olan meşrû işler. Helâl rızık kazanmak ve kazanılan rızkı helâl ve meşrû 

şekilde nafakası üzerinde olan insanlarla beraber yemek, çeşitli yönlerden ibâdettir.  

Namaz gibi bir ibâdete yardımcı olan şeyler ibadetlerden sayıldığı gibi; Allah’ın râzı olduğu bütün 

ameller de ibadet kapsamına girer. Bir diğer deyişle sâlih (doğru ve güzel) kabul edilen bütün ameller 

(fiiller)in yapılması ibadettir. Çünkü Allah, insanlardan güzel davranışlar ve kendi hükümlerine uyma 

istemektedir. Yani Allah’a itaat manası taşıyan her hareket ibadettir. Helâl yollardan rızık temini için 

çalışmak da bir ibâdettir.  

Hadis-i şerifte buyrulduğu gibi;  

“Gerçekten Allah, çalışıp kazanan mü’min kulunu sever.”1 

Bedenî ve ruhî sıhhati büyük bir nimet olarak bildiren İslâm, korunmasını da ibadet görevi 

kılmıştır. Yenecek şeyler ibadete yardımcıdır. Din için lâzım olanlar da dinden sayılır. Din için yemeğe de 

ihtiyaç vardır. Çünkü, ilim, amel ve her çeşit ibadet için vücudun sağlam olması gerekir. Vücudun sıhhati 

ise yiyip içmeden gerçekleşemez. Yiyip içmek, din için zaruridir; birçok yönden ibadet sayılır. Bunun için 

Allah Teâlâ şöyle buyurur:  

ِيِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلح   ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّ   ا إِِنِّي ِبَما تَْعَملُوَن َعِليم  يَا أَيَُّها الرُّ

 “Ey Peygamber! Temiz ve helâl olan şeylerden yiyin; sâlih amellerde (güzel davranış ve 

hareketlerde) bulunun...”2  

Bu âyette Allah “yemek” le “sâlih amel” arasını birleştirmiştir. Demek ki ilim öğrenip amel etmek 

ve âhiret yolunda ilerlemek için yemek yiyenin, yemesi ibadet olur.  

Bunun için Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurur: 

 “Mü’minin her iyi işine sevap vardır. Hatta kendi ve ailesinin ağzına koyduğu lokmaya bile.”3  

Allah rasulüne, hangi kazancın daha helâl olduğu sorulduğunda şöyle cevap verdi:  

"Kişinin elinin emeği ve hayırlı olan (mebrûr) alışveriştir."4 

Yemenin sevap ve ibadet olması için gereken, helâl olan yiyeceklerden ve helâl kazançla edinilen 

yiyecekten yemek, oburca ve israfa kaçmadan, ihtiyacı kadar yemek ve yemenin edeblerine dikkat 

etmektir. 

Her kültürün, her medeniyetin kendine has bir kıyafeti, kendine has mutfağı vardır. İslâm’ın da 

özel bir mutfağı, yemek kültür ve âdâbı vardır. Müslüman kalmanın şartları arasında, İslâm kıyafetinin 

muhâfazası gibi, mutfağının da korunması icap eder. Kâmil manada müslüman olmak için İslâm 

mutfağından yemek şarttır. Başka bir ifade ile, gayr-ı müslim mutfaktan beslenerek müslüman kalmak 

zordur, kendi kendisini aldatmaktır.  

                                                             
1 İbn Kesir, c. 4, s. 397 
2 Mü’minûn, 51 
3 Buhâri, 2. Kitap, hadis no: 2 
4 Ahmed bin Hanbel, 2/466, 4/141 
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İslâm mutfağında haram yiyecekler ve haramla elde edilmiş gıdalara yer yoktur. İslâm mutfağında 

sözgelimi, şarap, domuz, leş, yırtıcı hayvan eti, besmelesiz kesilmiş hayvan eti, böcek, haşerat yoktur. 

İslâm, kendine has bir medeniyettir. Kur’an ve hadis, bu kültürel müesseseye geniş yer verir. Sadece 

haram helâl konulara değil, en küçük âdâbına kadar her şeyini ele alır. Kendi hükmünü eksiksiz verir, 

bir başka kültürden taklit ve iktibasa yer bırakmaz. Müslümana, yeme içme ile hükümleri, sünnet ve 

edepleri öğrenip tatbik etmek düşer.  

Kur’ân-ı Kerim’de Yeme İçme ile İlgili Âyetler 

Yeme anlamına gelen "ekl" türevleriyle birlikte Kur'an'da 109 yerde geçer. İçme anlamına gelen 

"ş-r-b" kelimesi ise türevleriyle birlikte 39 yerde kullanılır.  

Kur’an’ın en uzun surelerinden birinin adı, “Mâide”, yani sofra’dır. Bu surenin baş tarafı, yiyecekle 

ilgili temel meseleleri, haram ve helâl yiyecekleri açıklar. 

ا فِي اْْلَْرِض َحََلًل  َطِيِّب ا     يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ

“Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helâl şeylerden yiyin.”5   

ِ فََمِن اْضُطرَّ غَ  َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر اَّللَّ ٍٍ فَََل ِإَْْم ْيَر بَاغٍ َوًَل عَ إِنََّما َحرَّ ا

    َعلَْيهِ 

"Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her 

kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, hiç kimseye saldırmadan ve sınırı aşmadan bir miktar yemesinde 

günah yoktur." 6  

ُ لَُكْم َوًَل  ُموا َطِيِّبَاِت َما أََحلَّ اَّللَّ َ ًَل يُِح ُُّّ اْلُمْعتَِديَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ًَل تَُحِرِّ   تَْعتَدُوا إِنَّ اَّللَّ

 "Ey iman edenler! Allah'ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve 

sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez."7  

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنبُو يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمرُ  هُ لَعَلَُّكْم َواْلَمْيِسُر َواْْلَنَصاُب َواْْلَْزًَلُم ِرْجس  ِمِّ

ِ إِنََّما يُِريدُ الشَّْيَطاُن أَن يُوقَِع َبْيَنُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َويَُصدَّكُ  تُْفِلُحوَن  ْكِر اَّللَّ ِِ  ْم َعن 

نتَُهوَن  ََلةِ فََهْل أَنتُم مُّ  َوَعِن الصَّ

 “Ey iman edenler! Şarap(alkollü içkiler), kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan 

işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda, ancak aranıza 

düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı zikretmekten/hatırlayıp anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 

Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 8 

ِ َعَلْيِه إِن ُكنتُم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِنينَ  ا ُِِكَر اْسُم اَّللَّ   فَُكلُوا ِممَّ

 "Allah'ın âyetlerine iman ediyorsanız, yalnızca Allah'ın adı anılarak kesilen şeylerden 

(hayvanlardan) yiyin." 9 

ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسق   ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اَّللَّ   َوًَل تَأُْكلُوا ِممَّ
"Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin; bunu yapmak fısktır, Allah'ın 

yolundan çıkmaktır..." 10 

                                                             
5 2/Bakara, 168 
6 2/Bakara, 173 
7 5/Mâide, 87 
8 5/Mâide, 90-91 
9 6/En'âm, 118 
10 6/En'âm, 121 
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ِ إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُدُوَن  ُ َحََلًل  َطِيِّب ا َواْشُكُروا ِنْعَمَت اَّللَّ ا َرَزقَُكُم اَّللَّ   فَُكلُوا ِممَّ
“Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helâl ve temiz olarak yiyin. Eğer (gerçekten yalnız) Allah’a 

ibâdet ediyorsanız, O’nun nimetlerine şükredin.” 11  

Hadis-i Şeriflerde Yeme İçme 

ِ لَُقْيَمات  يُِقْمَن ُصْلبَهُ فَإِْن َغلََبْت اْْلٍَِميَّ نَ  ا ِمْن َبْطٍن َحْس ُُّ اْْلٍَِميِّ ُ َما َمََلَ آٍَِميٌّ ِوَعاء  َشرًّ ل ٌُ  ْفُسهُ فَُ

َوُْل ٌُ  ِللشََّراِب َوُْل ٌُ  ِللنَّفَِس ِللطَّعَاِم   

“Âdem oğlu, midesinden/karnından daha şerli/fena bir kap doldurmamıştır. Belini doğrultacak 

birkaç lokmacık ona yeter. Yok, birkaç lokma ile yetinmeyecekse (nefsinin galebesiyle) ille de midesini 

dolduracaksa hiç olmazsa onu üçe ayırsın: (karnının) üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğine/suya, üçte 

birini de nefesine (ayırsın, üçte birden fazlasına yemek koymasın).” 12 

اَرْك لَهُ أََخذَهُ بِإِْشَراِف نَْفٍس لَْم يُبَ  إِنَّ َهذَا اْلَماَل َخِضَرة  ُحْلَوة  فََمْن أََخذَهُ بَِسَخاَوةِ نَْفٍس بُوِرَك لَهُ فِيِه َوَمنْ 

 فِيِه َكالَِّذي يَأُْكُل َوًَل يَْشبَُع اْليَدُ اْلعُْليَا َخْير  ِمْن اْليَِد السُّْفلَى 

“Mal, yeşil (taze) ve tatlıdır. El açıklığıyla (cömertlik ve ikramla) onu ele geçirenin malına bereket 

verilir. İnsanlara zulmetmek için kazananın malı ise bereketlenmez. Onun durumu, yiyip doymayan kimse 

gibidir. Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır.” 13 

ُِير  ِمَن  شُّبَُهاِت اْستَْبَرأَ النَّاِس فََمِن اتَّقَى الإِنَّ اْلَحَلََل َبيِِّن  َوإِنَّ اْلَحَراَم َبيِِّن  َوَبْيَنُهَما ُمْشتَبَِهات  ًلَ َيْعلَُمُهنَّ َك

اِعى يَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك أَْن يَ  ْرتََع ِلِدينِِه َوِعْرِضِه َوَمْن َوقََع فِى الشُّبَُهاِت َوقََع فِى اْلَحَراِم َكالرَّ

ِ َمَحارِ  ى أًَلَ َوإِنَّ ِحَمى اَّللَّ ُمهُ أًَلَ َوإِنَّ فِى اْلَجَسِد ُمْضغَة  إَِِا َصلََحْت َصلََح فِيِه أًَلَ َوإِنَّ ِلُكلِِّ َمِلٍك ِحم 

  اْلَجَسدُ ُكلُّهُ َوإَِِا فََسدَْت فََسدَ اْلَجَسدُ ُكلُّهُ أًَلَ َوِهَى اْلقَْل ُُّ 

“Muhakkak helâl belli, haram da bellidir. Lâkin aralarında helâle de harama da benzer şüpheli şeyler 

vardır ki, onları insanların çoğu bilmez. Şüpheli şeylerden kaçınan bir kimse; dinini, insanî kıymetini 

korumuş olur. Şüpheli şeylere dalan bir kimse, harama düşme tehlikesindedir. O, tıpkı sınır kenarında 

hayvan otlatan ve nerede ise yasak yerde otlatacak bir çoban gibidir. Bilin ki, her hükümdarın hudûdu 

vardır; Allah’ın sınırları ise haramlardır.” 14  

 ُكلُوا َواْشَربُوا َواْلبَُسوا َوتََصدَّقُوا فِي َغْيِر إِْسَراٍف َوًَل َمِخيلٍَة 

 “Yiyin, için, sadaka verin ve giyinin. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin.”15  

Allah yolunda infak edilen nimet, uhrevî hayat için tam bir yatırımdır. Yenilip gidenin faydası az 

olacak ve eseri de kaybolup gidecektir. Allah yolunda dağıtılan ise, 16/Nahl suresi, 96. âyette belirtildiği 

gibi ebedî olacaktır.  

Bu konuda bir hadis-i şerif şöyledir:  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َما بَِقَي ِمْنَها قَالَْت َما بَ  ا إًِلَّ َكتِفَُها ِقَي ِمْنهَ َعْن َعائَِشةَ أَنَُّهْم َِبَُحوا َشاة  فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى اَّللَّ

ِقَي ُكلَُّها َغْيَر َكتِِفَهاقَاَل بَ   

Hz. Âişe (r. anhâ) anlatıyor: “Ashâb, bir koyun kesmişti. Bu sırada bir dilenci geldi. Etten bir miktar 

verdiler. Derken başka gelenler oldu, onlara da verdiler. Geriye yine de et kaldı.  

                                                             
11 16/Nahl, 114 
12 (Tirmizî, Zühd 47 –2381-; İbn Mâce, Et’ıme 50 –3349-; Kütüb-i Sitte, 11/131; Riyâzu’s Sâlihîn, Açlığın Fazileti Bâbı,  
   hadis no: 26) 
13 Buhari, Sahih, III/321, H. No: 1379 
14 (Buhâri, İman 45; Müslim, Müsâkat 107; Nesâi, Büyû 4431; Tirmizî, Büyû 1219; Ebû Dâvud, Büyû 3329-3330; İbn  

 Mâce, Fiten 3984) 
15 (Buhârî, Libas 1, 7/182; İbn Mâce, Libas 23, Hadis no: 3605, 2/1192; Nesâi, Zekât 66; K. Sitte, 16/361) 
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Rasulullah (s.a.s.) sordu: 

 “Koyundan geri ne kaldı?” “Sadece omzu kaldı” dediler.  

Peygamberimiz ise:  

“Omuzu hâriç geri tarafı kaldı!” buyurdu. 16  

TÜKETİCİLERE DÜŞEN VAZİFELER 17 

1. Öncelikle her tüketicinin helâl gıdanın önemine, bunun İslâm'ın kat’î bir emri olduğuna inanması 

ve bu konuda bir arayış içinde olması gerekir. Yani iş öncelikle zihinde hâlledilmelidir ki bu, 

davranışlara dayansın. 

2. Helâl gıda arayışında şuurlu hareket edilmelidir. Bunun için de, öncelikle İslâm'da helâl ve 

haram kılınan gıdaların neler olduğunun sonra da bunların günümüzde nasıl kullanıldığının 

bilinmesi gerekir. İslâm'ın haram kıldığı gıdalar bellidir ve bunların sayısı da azdır. Ancak 

dinimizde haram kılınan alkol, domuz, kan ve murdar hayvan günümüzde pek çok endüstriyel 

ürünün üretilmesinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Meselâ domuzun, yağı, midesi, 

pankreası gibi neredeyse her bir organından ayrı bir gıda katkı maddesi yapılmaktadır. Hâl böyle 

olunca, haram lokmanın midesine girmesini istemeyen Müslümanların da bu konuda şuurlu 

hareket etmekten başka çaresi yoktur. 

3. Müslümanların birinci tercihi ucuzluk değil, helâllik ve güvenilirlik olmalıdır. Bu güne kadar gıda 

alanında televizyon ekranlarında ve gazete sayfalarında yer alan haberlere bakıldığında, bir 

kısım uygulamaların "gıda terörü" isimlendirmesini haklı çıkaracak derecede olduğu 

görülecektir. Meselâ, dana kıymasına tavuk sakatatı, kırmızı bibere kiremit tozu, zeytine siyah 

boya, tereyağına margarin, yoğurta jelâtin, bala tatlandırıcı katılması gibi gıda sektöründe birçok 

hile yapılmaktadır. Bu açıdan helâl ve sağlıklı gıda tüketmek isteyen Müslümanların, alacakları 

yiyecek ve içeceklerin muhtevasına ve güvenilirliğine bakmaları gerekir.  

4. Haram maddelerden elde edilmiş veya vücuda zararlı olan gıda katkı maddeleri hakkında bilgi 

sahibi olunmalı ve etiket okuma alışkanlığı kazanılmalıdır. "Müslüman bir ülkede yaşıyor olsak 

dahi" market raflarında ele geçen her ürün alınmamalı, kesinlikle araştırılma yapılmalıdır. Biz 

Müslüman bir ülkede yaşasak da artık dünyanın bir köy hâline geldiği ve gıda üreticilerinin 

hepsinin Müslüman olmadığı unutulmamalıdır. 

5. Mümkün olduğu kadar endüstriyel gıdalar yerine, tabiî olanlar tercih edilmelidir. Çünkü 

renklendirmek, raf ömrünü uzatmak, tatlandırmak, kıvamını arttırmak, homojenleştirmek vb. 

gayelerle endüstriyel gıdaların içine birçok katkı maddesi ilâve edilmekte ve bunların bir kısmı 

sağlık açısından da risk oluşturmaktadır.  

6. Tüketiciler, eğer ürün alırken içine katılan bazı katkı maddelerinden şüphelenirlerse, bunu gerek 

mail göndererek gerekse telefon açarak üreticilere sormalıdırlar. Onların böyle bir şuurla 

hareket etmeleri ister istemez üreticileri de belli konularda hassas olmaya zorlayacaktır. 

7. Hiç şüphesiz günümüzde Müslümanların gıda konusunda en çok sıkıntı yaşadıkları alanların 

başında et ürünleri gelmektedir. İslâm, başta domuz olmak üzere bazı hayvanların etini haram 

kılmış, eti helâl olan hayvanlar için de belli bir kesim usulü getirmiştir. Buna göre hayvanı 

kesecek kimse Müslüman veya ehl-i kitap olmalı, kesimden önce besmele çekmeli ve hayvanı 

"boğazlama usulüyle" kesmelidir. Aksi takdirde hayvan murdar olmuş sayılır. Ancak ülkemizde 

dahil kesilen hayvanların tamamının böyle bir hassasiyetle kesildiğini söylemek oldukça zordur. 

O hâlde Müslümanlar, mümkün olduğu kadar aldıkları et ve et ürünlerinin helâl olup olmadığını 

araştırmalıdırlar. 

8. Dünyanın bir imtihan yeri olması hasebiyle dinimiz bazı gıdaları insanlara haram kılmış ve 

Kur'ân ve Sünnet'te helâl ve haram olan yiyecek ve içeceklerin neler olduğunu açıklamıştır. 

                                                             
16 (Tirmizî, Kıyâmet 34 –2472-; K. Sitte, 11/141) 
17 Dr. Yüksel Çayıroğlu ( Yeni Ümit 2013 Temmuz-Ağustos-Eylül) 
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Fakat kesin haram veya helâl olduğu anlaşılamayan şüpheli bir alan da vardır ki, Peygamber 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):  

ِْْم  تَبَاَن أَتَْرَك َكاَن ِلَما اسْ اْلَحََلُل َبيِِّن  َواْلَحَراُم بَيِِّن  َوَبْيَنُهَما أُُمور  ُمْشتَِبَهة  فََمْن تََرَك َما ُشبِِّهَ َعلَْيِه ِمْن اْْلِ

ِْْم أَْوَشَك أَْن يَُواقَِع َما اسْ  تَبَاَن َوَمْن اْجتََرأَ َعلَى َما يَُشكُّ فِيِه ِمْن اْْلِ  

"Helâl de bellidir haram da; ancak bu ikisinin arasında, ikisine de benzeyen bir kısım şüpheli şeyler 

vardır ki, insanların çoğu bunları bilemez, ayırt edemez. Bu şüpheli şeylerden sakınan insan dinini, ırzını ve 

haysiyetini korumuş olur."18 buyurarak bu alana yaklaşmamızı istemiştir. Bu açıdan da özellikle şüpheli 

gıdaların oldukça fazla olduğu günümüzde, Allah Resûlü (s.a.v)’in bu hadisleriyle amel etmek son derece 

önemlidir. 

Özetle günümüzde Müslümanlar boğazlarından midelerine inecek her bir gıdaya vize sormalı ve 

yediklerinin helâl olup olmadığına dikkat etmelidirler. Gerekirse şüphe duydukları gıdalar hususunda 

uzmanına sorarak, telefon, mail ve daha değişik yollarla firmalara ulaşmalı ve yedikleri gıdaların 

mahiyetini öğrenme gayreti içinde olmalıdırlar. Evet, -hayatı yaşanmaz kılacak derecede ileri 

götürmemek şartıyla- yiyecek ve içeceklerimizde ihtiyatlı ve hassas hareket etmek inancımızın bir 

gereği olarak görülmelidir. 

Alınacak Dersler 

Helâl de bellidir haram da; ancak bu ikisinin arasında, ikisine de benzeyen bir kısım şüpheli şeyler 

vardır ki, insanların çoğu bunları bilemez, ayırt edemez. Bu şüpheli şeylerden sakınan insan dinini, ırzını ve 

haysiyetini korumuş olur 

Bu Hafta 

1. Bu hafta ailemiz ve yakın komşularımızla bu konu hakkında konuşalım. 

2. Tüketicilere düşen görevler kısmını ailemiz ile okuyalım ve komşularımıza bir örnek 

olarak çoğaltıp verelim. 

                                                             
18 Buhâri, Îmân 39, Büyû 2, Müslim, Müsâkât 107-108 ) 


