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İnsan hayatını sürdürmek uğruna, her canlı gibi, 
',, ,''···· , , Allah'ın yarattığı nimetlerden yararlanmaktadır. O, 

bu nimetleri temin etmek için çalışıp kazanmak, yi
yip içmek ve harcamak isterken bir "kesb" ile meş
gul olmak durumundadır. Bu "kesb"le elde edilen n
zık; kaynağı, şekli, miktarı, harcanması, helili ve ha
ram oluşu yönünden, tıpkı kader, kaza ve ecel konu
larında olduğu gibi bazı farklı yorumlara sebep ol
muştur. Bu nedenle konu, "Rızık" başlığı altında ke
lam kitaplarına girmiştir. Mu'tezlıe ile ehl-i sünnet 
kelamcıları başta olmak üzere, akaid üleması, rızık 
hakkında çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Diğer 
yandan rızık k~limesi, Kur'an-ı Kerim'in 127 ye$
de geçmektedir. CI) Aynı konuda rivayet edilen hadis
ler de dikkate alındığında, ·konu ile ilgili yeterince 
bilgi birikiminin olduğu görülmektedir. Biz bu ça
lışmamızda, rızkın tanımı, tayini, taksimi, hükmü, 
heHl.l ve haram oluşu, kulun iradesi, ecel ile olan 
ilişkisi, fakirlik ve zenginlik gibi alt başlıklara ayı
rarak incelemeye çalışacağız. 

Tammı: Rızık sözlükte; nasip, pay ve şans an
lamına gelir.<2) Ayrıca maddi ihtiyaç için gerekli 
olan ni'met, ·insanın yararlanabildiği her türlü mal ve 

Muhammed Fuad Abdü'l Bakl, el· Mu'cemü'l Müfehres, Li· 
El-fazi'I Kur'ani'I Kerim, (ll.Basım), Kahire, Dfuü'l Hadis, 
1987, s.394- 397 

2 Fahrü'ddin er-Razı, et-Tefsiril'l Kebir, (!.Baskı), Darü'l 
Kütübi'l İlmiyye, Beyrut, 1990, c.2,s.28 
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varlık olarak da tanımlanmıştır.<3 ) Nitekim Kur'an-ı Kerim, Allah'ın 
insana maddi ve manevi yönden sayılmayacak kadar nimet verdiğini 
dikkatimizi çekmekte ve şöyle huyurmaktadır : 
/'«Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Halcikaten 
· Allah çok bağışlayan, pek.esirgeyendir.»<4) 

Dini yönden ise, Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet mensupları rızkı, 
farklı tanımlamışlardır. Ehl-i sünnete göre rızık, kendisinden yararla.:. 
nılmak üzere, Alah'ın canlılara verdiği şeydir. Kul ondan faydalandığı 
(yediği) zaman bu, kendisine nzık olur. Helru veya haram olması onun 
nzık olmasına engel değildir. (S) 

Mu'tezile ise nzkı, sahip olunan ve üzerinde tasarrufhakkı bulu-
. ___ muı ş~x olarak tanımlamışdır. Bu QUrumda mu'tezile'ye göre haram, n

zıle değildir. Ancak meşru yoldan elde edilip-yenen şey rızık kabul 
edilebilir. <6) 

Elmalılı Harndi Yazır (öl.l942) da, Ehl-i Sünnetin rızka verdiği 
dini anlam, sözlük anlamından farklı olmadığını belirterek şöyle de
miştir:«Rızık, Allah'ın zi-hayata (canlıya) sevk ve intifa nasip ettiği 
şey diye tarif olunur. Binaenaleyh milk olsun olmasın, yenilen, içilen 
ve sair suretle istimalinden bilfiil intifa edilen emvale sadık olduğu gi
b.i evHl.da, zevceye say-ü amele, ilm-ü maarife dahi şamil olur. Fakat 

.. ·.·.hepsinde intifa edilmiş olmak şarttır.»<7) 

1- Rızık ve Kazanç Edinmenin Hükmü: 

İnsanın helru ve meşru bir şekilde nzık temin etmesi emredilmiş
tir. Çünkü ibadetin yerine getirilmesi ancak vücudun sağlıklı olmasıy
le mümkündür. Bu da gıda,su, örtünme vs. gibi temel ihtiyaçların ön
ceden hazırlanmasıİıı gerektirmektedir. O nedenledir ki Cenab-ı Hak 
bizi çalışıp kazanmaya teşvik etmiştir: 

3 Alıdulkerim Eş-Şehrıstani, Nihayetü'l İkdam Fi İlmi'l Kelam, Mektebetü Zahran, 
(Yer ve Tarih yok), s.410 · 

4 Nah116/18; İbrahim 14/34; İsra 17/83 
5 Sa'duddin Mes'ud b. Ömer et- Taftazani, Şerhu'l Makasıd, (!.Baskı) Aleme'! Kütüb, 

Beyrut 1989, c.4, s.318; Seyyid Şerif Cürcani, Kitabü't· Ta'rifat, Darfi'r-Reşlid, 
Kahire, s.l24; Cürcani, Şerhu'l Mevakıf, Mektebetü'l Ezher, Kahire, s.280 

6 Cürcani, a.g.e., s.124 
7 Birnalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, (Türkçe Tefsir), Eser Yayİnları, İst. . 

1971, c.l, s.192 
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. «Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan is
teyin ..... »<8) « ... Allah içinizden hasta olanları, Allah'ın lütfundan rızık 

. aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olan kimseleri ve Allah'ın yolun
da savaşacak olanları şüphesiz bilir.»<9) 

. . 

Allah'ın emir ve yasaklarını vahyin ışığında yerine getiren pey-
gamberler de çalışmaya, sanat ve meslek edinmeye, özellikle el emek
leri ve alın terleriyle geçinmeye dikkat etmişlerdir. Zira elimizde 
Hz.Adem (a.s.)'in çiftçilik, Hz.Nuh (a.s.)'un marangozluk, Hz.Davud 
(a.s,)'un zırh yapma ve Hz.Muhammed (a.s.)'in çobanlıkve ticaretle 
meşgul olduğuna dair bilgiler mevcuttur.<10) Nitekim şu hadisler de ça
lışıp rızık kazanmanın gerekliliğini çarpıcı bir biçimde vurgulamakta
dır: 

«Hiçbir kimse, elinin emeği·ile kazandığını-yemekten daha ha
yırlı bir kazanç yememiştir. İşte Allah'ın peygamberi Davut (a.s.) da 
kendi elinin emeğini yerdi. »(ll) «Helal kazanç peşinde koşmak, her 

müslüman üzerine vaciptir.»<12) «Farz olan ibadetleri eda ettikten sonra 
helaJ. kazanç peşinde koşmak farz kılınmıştır.»03) 

Hz. Ömer (öl.644) de, rızık ve kazanç temin etmenin derecesini 
cihaddan üstün saymış ve bu hususta şöyle demiştir_: «Allah'ın rızasına 
uygun rızık aramak için sefere çıktığımda, yükümün iki dengi arasında 
ölırtek, Allah yolunda cihad ederken ölmekten daha hayırlıdır.»04) Ay
rıca, selef ve halef dahil, bütün İslam bilginleri, «insanın kendisine ye
tecek kadar rızık teminine çalışmasının, farz derecesinde gerekli oldu
ğu» konususunda görüş birliğine varmışlardır. (lS) 

Ancak kendilerini tasavvuf ehlinden sayan belli bir grup, çok 
zarur! haller dışında, kazanç ile meşgul olmayı haram saymışlardır. 
Onların inançlarına göre «kesb», tevekkülü ortadan kaldırır. Oysa yü
ce Allah tevekkülü, çalışıp tedbir aldıktan sonraki bir iş olarak emret-

8 Cum'a, 62/10 
9 Müzemmil, 73/20 
10 İmam-Muhammed Şeybani, el-İktisab Fi'r·Rızki'l Müstetab, (!.Baskı), Matbaatü'l 

Envar, 1938, s.l4 v.d. (ayrıca bkz. Aynı kitap,(Terc. Doç.Dr.Mtistafa Baktır), Seha 
yayıncılık, İst.l993, s.32 v.d. 

ll Buhan, Büy'ô, 15, et-Terğib ve't-Terhib, Büy'ô, 1 
12 et-Terğib ve't-Terhib, Talebü'l Helal ve'l Eki, c.3, s.206, Hadis No:2 
13 et-Terğib, aynı sahife, Hadis No:3 
14 Şeybani, el-İktisab Fi'r·Rizki'l Müstetab, s.15 
15 Şeybani, a.g.e, s._!_fl 

----~~ 
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mektedir:06> «Kararını verdiğinzaman da artık Allah'a dayan çünkü 
Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.»<17> 

Ehl-i Bid'at grubu arasında yer alan Kerramiye mezhebi men
supları da, çalışıp kazanmayı, ancak muztar kalındığında işlenecek bir 
ruhsatolarak değe:dendiimişlerdir. Bu görüş de isabetli değildir. Zira 
,kainatın nizamı, aricak çalışmak suretiyle sağlanır. Aksi halde dünya 
nizarnının devam etmesi mümkün olmaz. Oysa Allah, dünyayı, kıya
mete kadar devam etsin diye yarattı. Fakat bu, insanın bütün ömrünü 
mal toplamaya hasretmesi anlamına da gelmez. Doğru olanı, insanın 
maddi varlığı için zarurl olan rızkı temin ettikten sonra, yüzünü 
manevi aleme çevirmesi ve bu arada Allah'a karşı kulluk görevini ih
mal etmemesidir. Nitekim Hz. Peygamber (a.s.)ın hayatının da böyle 
olôuğunu götüyomz;(-l8)=~ =cc=- =-~==--~~~==·· =·-----

2- Kul için Rızkm Tayini: 

Diğer canlılarda olduğu gibi kulun da rızkını tayin eden Cenab-ı 
Hak'dır. Çünkü rızık Allah'ın takdir ve iradesine uygun şekilde veril
mektedir. Bu da Allah'ın ilim ve irade sıfatlarıyle ilgili olup «Sıfat-ı 
Fiiliyye» adı verilen «Tekvin Sıfatı»'nın bir tecellisidir. Bu yönüyle rı
zık, Allah'ın Televin sıfatına racidir. 0 9> 

Zira Allah'ın zatına mahsus olan 99 isminden biri de «er-Rez
zak» ismidir. Bu ismin gereği olarak her canlının rızkını veren, onun 
elde edilme sebeplerini yaratan, azaltıp, çoğaltan, ayrıca sahibine ka
dar ulaştırarak taksimini sağlayan tek varlık ancak O'dur. (ZO) 

İnsan yaratılmadan önce rızkı, Allah tarafından takdir ve tayin 
edilmiştir. Nitekim bu hususta Abdullah b. Mes'ud şöyle bir hadis ri
vayet etıniştir: Bize daima doğru söyleyen ve kendisine de doğru bil
dirilen ResuluHalı buyurdu ki: «Sizin birinizin (yaratılışının başlangı
cında) ana baba maddeleri, kırk gün ana rahminde toplanır. Sonra o 
maddeler o kadar zaman içinde katı bir kan pıhtısı halini alır. Sonra yi-

16 Şeybaıll, a.g.e, s.l8 
ı 7 AI-i İmran, 3/159 
18 Şeybliıll, Kitabü'l Kesb İslam iktisadında Helili Kazanç, s.34 
19 Ali Arslan Aydın, Dini Ahlaki Makaleler Sohbetler, Çağrı Yayınları, İst., 1985, 

s.213 
20 Mansur Ali Nasif, et-Tae el-Camiu'Ii'I Usül Fi ebadisi'r-Resul, Dlirü'l Fikr, 1980, 

c.5, s.213 
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. / 
ne o kadar zaman içinde bir çiğnem ete dönüşür. Sonra yani dqrdüncü 
tekamül devrinde bir melek gönderilir. Bu melek ona ruh üfüJÜr ve ay
rıca dört kelime ile, yani rızkını, ecelini, amelini, şaki ve said olduğu
nu yazmakla emrolunur ... »cıı) 

Bu hadiste de açıklandığı gibi çocuk ana rahmine düştükten son
ra, ruh verilineeye kadar üç devre geçirmektedir. Birincisi 40 günlük 
olup nutfe dönemi, ikinci 40 günlük Alaka (kan pıhtısı) dönemi, üçün
cü 40 günlük mudğa (et parçası) dönemidir. Nihayet 120 gün tamam
lanınca bir melek gönderilir ve Allah'ın emri doğrultusunda, o insan 
için öngörülen hükümler yazdırılır. Bu konuda Hz. Peygamber (a.s.) 
den şöyle bir hadis nakledilmiştir: «Nutfenin üzerinden kırk iki gece 
geçince Allah ona bir melek gönderir. Melek o nutfeyi suretlendirip, 
kulağını, gözünü, derisini, etini, kemiğini şekillendirir. Sonra melek: 
Ey Rabbim! Erkek midir, yoksa dişi midir? diye sorar. Rabbin diledi
ğini hükmeder. Melek de yazar. Sonra, ey Rabbim! Ya rızkı? der. 
Rabbin dilediğini hükmeder, Melek de yazar. Sonra melek emrohmdu
ğu şeyler üzerinde hiçbir artırma ve eksiitme yapmaksızın elinde bir 
salrife ile çıkar.»<22) 

B u hadisten anlaşıldığına göre Cenab-ı Hak melekleri yaratılış 
amaçlarına uygun olarak asli görevleri üzerine memur etmiştir. Böyle
ce bazı meleklerin; insanın mukadderatını, saadetini, şakavetini, eceli
ni ve rızkını yazmak gibi, kendilerine verilen bir emir ve yetki çerçe
vesinde, sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. <23) 

YineKur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, kadir gecesinde ve
ya Şaban ayının on beşinci gecesinde, o yıl içinde olacak eceller, nzık
lar ve sene sonuna kadar vukubulacak diğer olaylar, «Levh-i Mahfuz» 
dan ayrılıp bu yazıcılara intikal eder. Böylece Allah katındaki bir 
emirle takdir edilip vahyedilen her şey O'nun emri, izni ve ilmi dahi
linde, tecelli eder. Allah'ın bu muhkem emri asla değişmez; ibn, Ömer, 
Ebu Malik, Mücaltid, Dalıhak ve Seleften bir çoklan da bu hususu ri-

21 Buhfui, Kader,l, Müslim, Kader, I 
22 Müslim Kader, 1, Hadisin şerhi için bkz: Zeynu'd-Din el Hanbell, el- Bağdad!, 

Camiu'l Ulum ve'lHikem, (I.Bıiskı), Darü Li't· Turas, Kahire, 1987, s.57 v.d .. 
23 Sah!h-i Buhar! Muhtasan, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, (Terc. Kamil Miras), 

(II.Baskı), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan, Ank. 1971, c.9, s.l9 
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vay et edip te 'yid etmişlerdir~ (z4> Niteldrti .Ş~ ayet de buna .ışık tiıtmakta., 
dır; «Katımi.zd~·brreınifle her hikinetli işe o.: gecede hükinedilir. Çün
kü biz, Rabbinin .bir rahım~ti.olarak; Peygamberler gönd.erınekteyiz. O 
işitendir, bilendir.;><25>· · · · · ·· 

Zemahşerl, .(öl.h;S2.8) «el-Keşşaf» isiıiıli -tefsirinde bu ayetleri · 
açıklarken şöyle demektedir: «Mübarek geceden maksad; yakadir ge-:. 
cesi veya Şaban ayıinn on beşinci gecesidir ki Yüce Allah bu özel ge.:. · · 

· cede kullaimİn dünya ve .ahiretmenfaatına ve işlerine taalluk edenbü"· 
yük hayırlar yaratmakta· ve .tcikdir.etme:kredif. insana vefilen hayrr, be
reket ve ~yililderden.sadece:Kur'ari-ıKeriıİı'in oluşu herş~ye yeter ve ·· 

· artar bile. I? aha da önemli.· olanı bu gecede, kulların rızıklarınm ve 
ecellerinin ayrıntılarıyle t~yin edilmelerldir. Diğer bütünişler de bu· 
-tasnjfe-tabidir.-Bu~önemli olaşların tamamı.Heı:aatJcandilindeJ.;e.Yh;:i . 
Mahfu;z'cİ~ görünnieye başlar. Kadir gecesiİiçle ise sona erer .. Bu esna
da rızıklarlı:,ı.ilgili aynntılı nüsha Mikail'e, haibler, ·zelzeleler ve saika- · 
lar nüsliasıCebrail'e, arneller nüshası: büyük bit melek ve. dünya sema
sının sorumlusu ·o.ıan İsrafil'e,(26Y musibetier nüs.hasi ise Ölüm. meleği 
olan Azrail'e·vei.ilir ... »<27> · · · · · · .· 

Yüce Allah Kur'an·'ın ]?aşka bir ayetinde ise b~tün· canlıl~ ~ız.:, · 
kının kendisine ait olduğunu şöyle. açıklamaktadır: «Y erylizünçle yiİıii
yen her canlınıiı.nZkl, ·yalnızca Allali'ın üzerinedfr. ~Alla,h: ()·canİmın· 
durduğu yeri ve s<;mra bir~rlacaği ınekfuu bilk>><~·s) .·. . .. ' . 

Buna göre yeryüzünde yaŞayan insiın ve hayvan gibi varlıİdar, 
dahil yeriıf~tına: sakl~an; denizili içinde ve derinllğfude: hayatını·sür-. 
düren, sayıya ve .hesaba geJmez ıie ,kadar canlı ·yaratık varsa. hepsini.ıi · .. 
rızkını Cenab-ı Hak tayin etmektedir'; Onlann rızıkla ilgili bütün ihti~ .. · 
yaçlai'ı O'nun ·bilgisi dahilindedir. Zfra Allah; yeryüzünd~ dolaşıp du-. 
ran şu canlıların tümÜnün. qzkını vermeyi, kendi muhtar iradesiyle 
üzerine almıştır. Ayrıca bu varlıklara da kendi.paylamıa ayrılan rızkı .·. 

24 İsmail İbn Kesir, Tef~ru'l Kur'ani'l Azim, (İ.Bıısk:ı), Dfuii'lHadis, Kaİrire, ·ı98s_, c:4, . 
s.140 · , 

25 DuhAn, 44/4-6 . : ' : · 
26. Bkz. er-Razi, et-Tefsirü'lKebir;c~21, s.ios . . . . 
27 İmam Mahmud bin Öiner.ez-Zemab'şeri, ei~Keşşaf, (ll.Bııski), Matbaatü'l İstikamet, 

bhire, 1953, c.4, s.212-214, Bkz. er-Razi, et-Tefsirü·'l Kebir, 6.27, s,205, Hak Dini 
Kur'an Dili, c.6, s.4295 v:d. _ 

28 Hfid, 11/6 

.. , 
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arayıp bulina imkanını v~iniiş ye .. buiılan, ·ç~şitli' şelcillerd~t~~iİn et~. 
·miştir, Bazı varlıklar rızıklarin1 ham v~pişmemiş ~ırkarı·bazılan da ... 

· . ekim ve b!Çiriı yoluyla elde etırı~iheditİer. _B~isı yiye_eeğini ~ileş~mk~r,-·: · ·· ... 
·.. ., yaparak hazırlar,. bazısı. da .rizıklaqnı hazmedilırii_ş akıcı kan haıine dö-: ; . . . 

. ıiüşmüş şekilde alırlar. Pi:re ve: sivri.si~~~: gip i .. B~yl~C:e Aiiafı, .. biitÜri . ·, . 
. . malılukati, kendileri için g~re;kli olan kabiliyetıerle. donatılmiŞ öiarak: 
· yaratmıştır. Özellikle yer yüzünün halife~i glar.iı.k :y-~~tılaİr in~~ıim. 
. aki:l, terkip ve tahlil gücüne sahip olıpası,. btin:çıii:. eri güzel ömeğidir .. 
Çuıikü insan yeryüzü~ün şekliıii-ve-.kaynalçlaiıni:ileğiŞlfrip g~liştiıl:rie -· 

.. kahiliyetl~ruie ve hayat şarti3rmikendi lehirieçeyiim~ :giİcürte,·s$p-. ·.·.·. 
:tir. o; bir yandan bu _işlerle uğraşırken diğer'yandan da .Allah'ıi:ı. k~ıidi- .. 
. sine verdiği isti'dı;ıt ve kabiliyeHer sayesinde? kainatıiı .. gizli .-:;._açık tüm·.·:··: · 

.... :·kaynaklanİıı keşfederek rızkını temin eder:·şqphesiz her C~! varlığ41 .. ·.-
· .. : bir rızkı' vardrr. Bu rizıld~ ilam kudretln gereği :olarak varlıkıarıri ula-· 

şabileceği Şekilde takdir edilrtiişl~rdir. ~k bir çlöıiemde ·gÖiçyü~Üıi~ri · 
ai tm ve gümüş yağdırdığı görülmemiŞtir. }<akat gökyÜzünde ve· y~F)'ü-.. , . 
züiıd.e 'bütün mahlukat içiıi yeterli rizıkiar vardır; -Yaratıklar bunları . 

... ·· Alİ~:myei:yüzüne.'koyduğu kanuiılaİ çerçevesi;ndeı·çalışıp araŞt(rdık~ . 
. :ıarı takdi.rde, mutlaka karşılığmı alacaklardır. Çünkü Allall'in kanunla-
. ffiım: hedeffudenşaŞtığı veya yoluılelım saptiğı görUlinemiştii. <2?> · · 

. . ·. ' .. ·. . . .• ·.. . .. 

· · · ··· ,Merİ-nim ·Elm~hlı HarncÜ Y~z~, bu ayetin ·açiklannias~nıyap~.: 
· k(m konumuzia iİgili-.kllllandığı şn: cümlelerini-aynen aşağıya aliiıakta 
yaiar göıi.lyoru~.: <<Gete~ irisan, gerek saire her hayvanm rızkı, kuvve
ti; gİdıisı, J)ütutı esbab-ı ıİıaişeti Aiıalı~a· aiddir.· O'ndandır. 'Halk; cihe-

. tiyl~ de O'ndan, iysal ellietiyle -de Ö'ndandır. Ta,bii veya iradi surette ·· · 
vÜsulü oiıun tevekkülÜ tahtındadır.Gerçi yaşatmak istemediği-vakit· 

. ·keşJ.verir .ve o kesiıice · kiınS.enin yerıneşin e. imkan ve ihtimal yokfur. 
. Fak;at yaşatımik istediği· mÜddetçe de f?ütün·ruem maru oİriıağa çalışsa, 
· · yiıie gönder~ceği ri~Igönde#r~·· O halde İn.san rızkııiı.Allah'dan iste
. ineli ve nzık için ciegil,:AJiah için, çalişnialıd_ır. Zira-Allah'dan başka-

. . sın.dan nzık. üniid 'etinek.bilil;ıde<fu~ » (30) : . . '• . . . . . . : 

. . 
29 .Prof.Se.yyid Kutub, Fizılali'lKur'an·'(Kur'an'ıiı Gölgesinde) (Çev. E.Saraç, 

B:Karlığa, i.H.Şengüler), Hikmet Yayınıiın, ist.1977, c.8, s.l17 v.d. · 
30 Elmalıh Harndi Yazır, HakDini Kur'an Dili, c.4, s.2(58 
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3- Helal ve Haram Yönünden Rızık: 

Kelfun mezhepleri arasında rızık hakkında tartışma konusu olan 
odak nokta «haram»ın rızık olup olmadığıdır. Çünkü haramı. Cenab-ı 
Hak, mü'ıninler için kat'i olarak yasaklamıştır. Nevar ki haram yiyerek 
yaşayanlar da bulunmaktadır. Bu nedenledir ki hemen konuya ilişkin 
bazı sorular gündeme gelmektedir. İşte Ehl-i Sünnet ile Mu'tezile ara
sındaki görüş ayrılığı da bundan kaynaklanmaktadır. Bu iki zıt görüş 
arasındaki farkın belirlenmesi için tarafların rızkı nasıl tanımladığını 
yeniden hatırıatmakta yarar vardır. 

Ehl-'i Sünnete göre; insanın yediği şey, ister helili olsun, ister ha
ram olsun, onun rızkıdır. Bu durumda rızık, canlının kendisiyle bes

---~ _}endiği şey_in adcıdır.<31 ) 

Mu'tezile'ye göre ise rızık; meşru olarak canlının mülkiyetine gi
ren şeydir. Diğer bir ifadeyle, kendisiyle faidelenmenin memnu' olma
dığı şeydir. Bu da ancak helili ile mümkün olur.<32> 

Bu ihtilafın temeli, rızık kavramının Allah'a nisbet edilişinden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü Allah'tan başka rızık veren yoktur. Kul ha
ram yemekten ötürü zem ve cezaya müstehaktır. Oysa ki yüce Allah'a 
isnad edilen bir şey kötü olamaz, onu işleyen kişi de zem ve cezaya 
müstehak olmamalıdır. Ehl-i Sünnetin cevabı şöyledir: Kulun cezaya 
çarptırılması, yediği şeyin niteliğinden değil, kendi isteğiyle hqramın 
sebeplerine başvurmuş olmasındandır. <33> 

Önce Mu'tezile'nin haramın rızık olmadığı yolundaki iddiasını 
te'yid ve isbat için ileri sürdüğü de1illeri görelim: 

1- Mu'tezile Kur'an'daki şu ayeti delil göstererek haramın rızık 
olamıyacağını iddia etmiştir: «Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, 
kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.»<34> Cenab
ı Hak bu ayetle infakta bulunanları övmüştür. Bu hususu destekleyen 
başka ayetler de vardır. Eğer haram rızık olsaydı, ondan yapılan infa-

31 Nureddin es-Sabun!, el-Bidayetü F1 Usı1li'd-Din, Matfiridiyye Akaidi, (Çev. Bekir 
Topaloğlu), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan, Ank., 1978, s.157 

32 es-Saburu, a.g.e, aynı sahife 
33 es-Sabun!, a.g.e, aynı sahife ve dipnot açıklaması, aynca geniş bilgi için bkz. Şerhu'l 

Mekasıd, c.4, s.318 · · 
34 Bakara, 2/3 
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kın da övülmesi gerekirdi. Halbuki böyle birinfak şeklini teşvik ve 
övgü caiz değildir. <35) 

2- Şayet haram nzık sayılsa idi, hırsızın çalıntı maldan bile infak 
etmesi gerekirdi. Hatta bunu yapmak zorunlu bir görev bile olacaktı. 
Çünkü Yüce Allah, sahip olduğumuz nzıktan infakta bulunmamızı 
emretmektedir: «Herhangi birinize ölüm gelip de: Rabbim! Beni yakıı:ı 
bir süreye kadar geeiletirsen de sadaka verip iyilerden ols.am! demesin
den önce, size verdiğimiz nzıktan harcayın.»<36) Genel olarak müslü
manlar gasp edilen maldan infakta bulunmanın caiz olmadığı kanaatı
na varmışlardır. Bu da haramın nzık olmadığını göstermektedir.<37) 

3- Bakara suresinin 60. ayetinde Cenab-ı Hak, Hz. Musa 
(a.s.)'nın şahsında İsrail oğullarına yemeyi ve içmeyi emrederken helru 
rızkı emretmiştir. Ayetinmeali şöyledir: «Musa (çölde) kavmi için su 
istemişti de biz ona: değneğinle taşa vur! demiştik. Derhal (taştan) 
oniki kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı bildi. (Onlara:) Al
lah'ın rızkından yeyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, 
dedik.»<38) Bu ayetle Hz.Musa (a.s.)'nın duasının kabul edildiği ve Ce
nab-ı Hak'kın buna karşılık O'nu ve kavmini yormadan kudret helvası, 
bıldırcın<39) ve temiz kaynak suyu ile nzıklandınldıklan ve bunlardan 
yararlanmalan konusunda emrolunduklan bildirilmektedir. Ayrıca gı
daların ancak su ile var olabileceğine dikkat çekilerek yiyecek ve içe
ceklerin kendilerine verildiği hatırlatılmaktadır. İşte Mu'tezile bu ayeti 
de delil göstererek ancak helru olan şeyin rızık olabileceğini söyle
miştir. Zira «yeyiniz ve içiniz» emri, «ibaha» içindir. Bu da nzkın mu
balı olmasını gerektirir. (40) 

4- Yine mu'tezile Kur'anda geçen; «Rizkan hasena», «Helruen 
Tayyiba» ve «Hayrü'r-Razıklrı» gibi kavramları ölçü alarak, haramın 
rızık olmayacağını ileri sürmüştür. «Allah yolunda hicret edip sonra 
öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir nzıkla nzıklandı
racaktır. Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.»<41 ) 

35 er-Razi, et-Tefsirü'I Kebir, c.2, s.29 
36 Münafıkfin, 63/10 
37 er-Razi, et-Tefsirü'l Kebir, c.2, s.29 
38 Bakara, 2/60 
39 Bakara, 2/57 
40 er-Razi, et-Tefsirü'l Kebir, c.3, s.91 
41 Hac, 22/58, Bkz. Maide, 5/88, 114 
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.. < · ·::M~'teziİe. bu ay~tlıı yoiÜmunda· da; n~ik vermeide · sadec~ Allahiın . · 
idıdre.t s~hib.i.oldu~unu ifa,de. etmiştir. o halde. rızkı alan her zaman. 
·. nzkı' verene karşı bir minnet hotcu. duyar. Yüce Allah ·sadece rızık ver;, . 

. meıQe· kıiiniaıİ1ış, o rizıktan·yarmlaİıinak için, insana güç; kuvvet, sağ'- · 
.. · lık:v.e sağJam duyular d~ venniştir; İşte bütü'n bu iırikanlar,"rizkın.meş- . 

nl'yÖldan kaz~iıilrtıası için verilıriiştir. . . . . . . . . 
' . ,• . . ' . 

. ·· · ...•. ·· · Ehl-i Süİıtiete ·geill1ce onlar rızkı tanımlarkeri «Al1~h'ın, canlılara 
' . 'yeyipiçmeküzere sevkederek kendilerine verdiği herşeydir.» demiş-

' < lerdir.<42>·l(ul onu yediği zaman,.o kendlsiİie rızık olur: Bu; ister helal 
:olsun, ister harain olsun~sönuç değişmez. Zira hiç bir şey Allah tara

.. fıridan çirkin ·yaratılmaıriıştır. Bu husus, sadece heHH olanı .rızık kabul· 
,edipde onu·dar bir alan içinde ·ifade. etmek isteyenlerin düşüncelerini 

. ~ •. ref:İdetine:tçte.ciiı:_,.~Nite:tdm..Eş~ati.m.ezhebLde. . .nzkı,_.nılıJaŞı.yan__v.:arlığın._ 
· ·. g~daianrr)ak için yiyip içtiği veya başka türlü faydalanmak üzere ken-
.. · dilerine sevk edilip ulaşan herşeydir.» şeklinde tarif etmişlerdir. <43> Bu 
· . durumda Ehl:-i Sünnet inancıiıa göre, Allah'tan başka yaratıcı ve rızık 
·:: .ve_reii yoktur. Rızik sadece heHH ile sınırlandırılamaz. O umumidir .. 
· · Ehl~i Sünnetin bu husustakl delilleri şunlardır: · . 

1- «Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan · 
'başka: size. gökten ve yerden rızık verecek biryaratıcı var mı? O'ndan 
başka tanrıyoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsu-. 

· .· nui.»<44> Bu ayetten de anlaşıla,cağı üzere Allah'tan başka yaratıcı yok
tur~ Yerden ve gökten rızık veren O'dur. Eğer O vermezse diğer V asıta
ların hepsi hÜkümsüz kalır. Nitekim bu ayet nazil olduğunda bir grup 
müşrike şöyle bir soru sorulınuştu: yerde ve gökte canlılara ait rızkı 
veren' kimdir? Allah diye. cevap vermek suretiyle iknir etmişlerdi.<45> 
Bu, tıpkı onlara «Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorşan, elbetteki 
.«Aİlah>>'tır derler.»<46> İnealiJıdeki ayetle yaptıkları itiraf ve ikrara ben
zemektedir. 

2- Yine baŞka· birayette, yeryüzündeki bütün canlılar~ rızkının 
Alah'a ait olduğu bildirilmektedir: «Yeryüzünde yürüyen her canlının 

42 er-Razı, et·Tefsirü'I Kebir, c.23, 51 · 
43 Cürcfuıi, Şerhu'l Mevakıf, s.280 
44 Fatır, 35/3 
45 Bkz. Zeıpahşeri, el-Keşşaf, c.3, s.471 v.d. 
46 Zümer, 39/38 

' ,, ,,, 
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besl~nm~ktedir .. ~:u Alll1ım.c:Ja. o .. İıl~~~ıp. n:ı;ıJ.ci~P.·. hiç, yar~l.al1İ)ı~dığJ.P.l"·. 

· söyleİn~kgerekirki~u,,doğı)ıd~ğildiı<~>(~?'-.· ... :. ·. ___ -:· .. :.: .· · ··. ·:· 

. . •.. . 3- ~i~~ Ehl-i ~ünnet~nıensup~~ri~.~~r~:rLiııt:~~gai:aniamin~· 
· teinelmde, daha öne;:~. aÇı.klamhğ~ gipi,4.a#;ııa.sip>ve p~y' gijJi m~aıar 
da vardır. B~ durumd~· insan)1arrun nziktaıi yarariaıimca lJu bk~ıiazz, 

· nasip ve ·pay olı:rlaktadır .. Eğer insan içnrhahim; ·rızık ·k8~1ul·edilılie~se · 
oria ikinci'bir nzı.kism:i ara:mnası getekirdik.İ:bQ. d~:rriüniküri değildir.:.·_ 

. : :' :_ • . . . : . . • ' . . : ._: . . ·, . _; • ~ : . -; . : 7 . ;. ;· ; ..: : : . :. :. ' • ~. . ,: . : .• : . ~ :_' ; . : . ·.: . ,· ._: i ~ • : . ::: ,' 1 • : i .. 

. . 4., IIIsanıri puzur, güven ve. varıı.k içıncte. oldpğu Qörıemde ct~,:Uç-.. 
tah. V, e Zaruret gibi haya~ftehlik~·.SÖZ kOJ,'lllSU olcbığuJıatierı;ie· . de.'. belli . 
oranlarda rı·zııc, ihtiya,cı.nı d,tıYırı*tadır .. :Butün l~tı hal.l~ı:de: y!ne nzlÔ . 
veren veya J:iar~ı dahi geçici ohmıl( mtıb~·]cı.Ia,liriıJ:ısathiivardıf. işt~ 
bu Öm~kler de· haramın İizlk olduğunu _g?stermektedir: ··. · ·.· ·' · · .. , ' 

«Nice canlıvarki,rızkını (yanında)' taşımıyor. Orılar;:ı cJa.size de 
nzı.k veren Allah'd:ır.,O, her şeyi'işitir ve biİir.»(49) Rivayetegö~e Hz·. 
Peygamber Mekke'de.müşriklerden eziyet gören inüslümanlaı:a Merli-. · 
ne'ye göç etmelerini,s~yleyinceı, on.lai- «0pıyana~,J._gi4e.ı.#.?o-!adı:ıne: 
yerimiz, ne yurdumtıZ; ne dem~ımız ye mülkümüz var. Bizi kimye
diıjr içirir?» deı;nişlerdir. Bunun iizer.lne inza.I. edilen :Yıııcriı:ıdaki ~yeti~,. 
yeryüzünd~ . nice ccırılınm, rızl(J.nı yan_ında,. taşı,tmik;tap. aciz. o~dqğt1. ve 
niceleripip ertesi gÜzı ,iÇin. n~ı.k biriktirmeksi:ôıı, yaş~d~ği,Xısaca8ı. nz'-n . 
ve:(eıUn Allah (}ldugl1 hatırhıtı.lmıştrr:cso) · '. · ,,. ·:. ,:. · · · ' : 

<<Allah size ancak· ölü yü' (leşi); kanı, domuz etini ve: Alialı'tan 
başkası adına kesileni haram kı.ldı. Her kim buı.ı.lardan yenieye:.İnecbrir 
Jcalırsa, başkasının: hakkına saldınrıacJan, ve haddi aşı;naçlan bii: miktar 
y,enıesinde giinah yoktur .. >>(SI) · İslani'da· ;zorl:uk y~ktılr: ı~ı:etler malı:-

. .. . . . . . . . ' ,•' . . . . . . . ' . ' ' . : . ~ '. .· ' . . . . . 

47 Hfıd, 11/6 
48 er-Razi, et-Tdsirüil Kebir, c.2, s.28 
49 Ankebut, 29/60 . . . · . . . .· . . . 
50 Kurian-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Haz:Heyet, T.Diyanbt VakfıYayınları; Ank., 

1993, S.403 
51 Bakara, 2/173 
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zurlan ortadan kaldırır. Bir insan elinde olmayan sebeplerle hararn 
olan bir şeyi yemek ya da bir işi işlernek zorunda kalırsa, haddi aşma
mak ve o şeyi devamlı heHU saymamak şartıyle, zaruret miktannca yi
yebilir. 

· · 5- kur'an-ı Kerim'ın Maide Suresi 88. ayetiiıde: « ... Allah'ın size 
helal ve terniz olarak verdiği nzıktan yeyiniz.» şeklindeki hükrnün in
celenrnesinde de eğer haram, rızık olarak kabul edilmemiş olsaydı 
helru rızkın yararlı olduğu zikredilrnezdi. <52> 

4- Haramın Kesbinde İrade ve Sorumluluk: 

Yukarıda yapılan açıklarnalardan da anlaşılacağı gibi Ehl-i Sün-
net, haramın da rızık olduğunu kabul etmiştir. Bu dururnda hararn Al
lah'mnzkitse niçin ~onunyeni1.mesinden-ötürü-~kulsorunılu o1makta-
dır.? Hatta ceza görmektedir.? İşte bu noktadan itibaren KeHim ilmin-
de önemli bir tartışma konusu olan kulun fiil, irade ve kesb ile ilgili 
durumu gündeme gelmektedir. Biz konunun detayına girmeden, sade-
ce kulun helru veya hararn nzık edinmedeki rolü üzerinde kısaca dur
mak istiyoruz. 

_ Cenab-ı Hak herşeyin yaratıcısıdır. Kulların fiilierini yaratan da 
O'dur. Bu fiilierin bir kısmında kötülük vasfı da olabilir. Fakat bu fiil
Ierin Allah'a nisbeti ancak o fiilierin yaratılması yönündendir. Zira 
bunlar bir hikmete bağlı olarak böyledir. Maturldi'ye göre iyilik veya 
kötülük, rnücerred yaratma fiilinden değildir. «iyi» veya «kötü» yara
tılan şeylerin taşıdığı kötü vasıflardır.<53> Bu yüzdendir ki yaratılan 
şeylerin taşıdığı kötü vasıflar Allah'a nisbet edilemez. Ama bunlann 
ona nisbeti sadece yaratma ve takdir bakırnındandır. <54> Bu durumda, 
haram rızık da dahil, rna'siyet ve şer, Allah'ın yaratmasıyle vücuda 
gelmektedir. Fakat bunların vücuda gelmesinde kulun dakasıt ve ihti
yarı vardır. <55> 

Matundi, fiil ve kesb hakkında .da değerlendirme yaparken, şu 
açıklamayı getiriyor. «Sabit olmuştur ki fiil aslında kesb yönünden in-

52 Kadi Beyzavi, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, Matha-i Osmaniyye,l329, s.161, 
Bkz.Kur'an-ı Kerim ve , Açıklamalı Meali, s.25 

53 r.M.Saim Yeprem, İrade Hüriyeti ve İmam Maturidi, Marmara iniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Vakfı Yayınları, İst.l984, s.285 

54 M.S. Yepram, a.g.e, s.285 
55 M.S. Yepram, a.g.e, s.286 
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sana, yaratma yönünden de Allah'a aittir.»56) Bu durumda, yaratma yö
nünden fiil Allah'ın kudreti altındadır. Allah'ın yarattığı bu fiile insan 
kes b yönü ile tesir etmektedir. <57) 

Bu açıklamadan sonra kulun nzık karşısındaki tutumuna geçebi
liriz. Cenab-ı Hak mutlak olarak nzkı vereceğini va'detmiş ve şu ayet
te de belirtildiği üzere, onun heHU yoldan aranmasını kuluna emret
miştir: «Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların heHU ve temiz olanla
rından yeyin.»<58) Şayet kul hırsı ve nefsani arzusu sebebiyle rızkı 
helal olmayan yoldan kesbe teşebbüs ederse, Yüce Allah da onu ken
disine o yoldan verir. Fakat, yanlış tercihi ve Allah'ın emrine muhale
feti yüzünden onu cezalandırır. <59) Tıpkı kasıtlı olarak bir başkasının 
yaralanmasına veya ölümüne neden olan kişinin cezalandırılması gi
bi. (60) 

Yine ehl-i sünnete göre, rızkın ve herşeyin yaratıcısı Allah'dır. 
Kul için helal ve haram olan bütün rızıklar da Allah'ın iradesi, kudreti 
ve fiilen yaratınasiyle meydana gelir. Bunların hepsi Allah'ın fiillerin
dendir. Haramın kötü sayılması ise, kulun kendi irade ve tercihini kul
lanarak ve yersiz bir şekilde onu iktisab etmesi sebebi iledir. Çünkü 
hiçbir şey, kendini zatı ve yaratıcısı olan Allah'a nisbeti dolayısle iyi 
veya kötü diye vasfedilemez. O halde kul, yenip, içilmesi·dını nasslar
la yasak edilen bir hararnı irade ve ihtıyarı ile kesbettiği için o fiilden 
sorumludur. <61 ) Bu sebepledir ki kul, hem rızkını kesbetme ve hem de 
onu meşru bir şekilde harcayıp harcamama yönünden sorumlu tutul
muştur. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: 

«Bir kula ömrünü nerede tükettiği,ilmini nerede kullandığı, ma
lını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı so
rulmadıkça onun ayakları (Allah'ın huzurundan) ayrılamaz.»<62) 

56 Dr.Mustafa Sait Yazıcıoğlu Milturidi ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı., 
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan, İst., 1992, s.53 

57 M.Yazıcıoğlu, a.g.e, s.55 
58 Bakara, 2/168 
59 N.es-Sabüni, Maturidi'yye Akaidi, s.l58 
60 M.S.Sabuni, a.g.e, s.158; İmam Ebu Yusr Muhammed Pezdevi, Ehl-i sünnet Akaidi, 

(Terc. Prof.Dr.Şerafeddimıştır. Gölcük), Kayrhan Yayınlan, İst., 1988, s.145 v.d. 
61 Şerhu'l Makasıd, c.5, s.319; Din-i Ahlaki Makaleler Sohbetler, s.216 
62 Tirmizi, Sıfatü'l Kıyame, 1 
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. - · .. :.Diğer'bir '·h~disteise ·h~Jaı ve haniının .arasında yet alan şüpheli 
·.: . · koriul~dari 'da sakınılıria,sı ~mr~diıerek şÖyle buyunılmaktadır: «Helal 
: .. -bellidir,: h~am dci'bellidir. İkisi arasında'birtakim şüpheli. şeyler var-

. dır. l{iın. kerıdisiiıe g~nahı ·bulunan şeyi ~erkederse, haram olduğu 
.·aÇİkça; bilmen: şey~-çô:ktiın terketmiŞd~mei<:tir: .Kiriı de günah olması 
. şüpheli' şeylere etirjet .ederse; harıiri:ı olduğti açıkça,bilinen Şeyl~re dal
. maya yaklaşmış_ öJur. MasiyeÜer A,Uah'ııi kôrusudur.· Koru etrafmda 
· sürüsünü:o~latan Çoban çökgeçmedeiı koruya dalabilir.»<63> Burada da 

· · açlklancliğı_gibi kul için .heiaı ve hararii belirlerimiştir. İnsan:Iann bir · 
. kismı bu-ikisilıiii arasında şüpheye'·dÜşmektedir. Ancak insanın fıtnitı-

" · na uygun olanı, irade ve ihtıyarını harajn· ve ·şüphelerden yana değil 
ıielalden yana kullanmasıdır. <64) . · 

. _ _-_s.:n3ram Rızıkta~ Korunmak:·~~- --~---
. . · Kur' an:-ı Kerim; de işaret edildiği gibi insan:Iann haksız yere bir-

·. birinin malınİ sahiplenmesi caiz değildir:· «Mallarınızı aranızda haksız 
·seb~plerle yemeyin, .. »<65> Gayr-ı meşru şekilde elde edilen bir kazanç 
her ne suretle olursa olsun kişi için heHH olamaz. Bu hususta Hz.Pey
ga~ber (a;s.) kendilerine kul hakkı hususunda arz edilen bir olay için 
şöyle· buylırmuşlardır: «Şüphesiz ben (de sizin gibi) bir insanım! za-

. manolur ki bana (sizden iki) hasım gelir de bazımz (haksızken) daha 

. düzgün"ifade-imeram etmiş olabilir; ben de o beliğ sözleri doğru zan
nederek onun lehine hükriıedebilirim. Binaenaleyh kimin lehine bir 
müslimin (ve gayri müslimin) hakkiyle hükmettimse (bilsin ki) bu hak 
·ateşten b!r parçadır. İster onu alsın, ister bıtaksın!.»<66> İmam-ı Sevıi 
(öl.m/778) bu hadisin yorumunu yaparken, haramın mutlaka terkedil
mesi gerektiğini vurgulamak için, «bu ateş parçasını dileyen alsın, di
leyen bırhlcsın!» fıkrasını, «dileyen iman etsin, dileyen küfretsin!.»(67> 

mealindeki ayetin arilarnma benzetmiş ve bu ikazın temelinde bir teh
dit an:Iamı olduğunu söylemiştir. 

Ayrıca mü'min kaynağı belli olmayan bir rızkı, zirnınetine geçir
me hakkına asla sahip değildir. Elinde meşru olmayan bir kazanç var-

63 Buhar!, Bıiyfi, 2 
64 Geniş bilgi için bkz. Camiu'I Ulum ve'I Hikem, s.57 v.d. 
65 Bakara, 2/188 
66 Buhar!, Mezalim, 16 
67 Kehf, 18/29, Ayrıca Bilgi için bkz., Sahih·i Buhilri Muhtasarı Tecrid·i Sarih 

Tercemesi, c.7, s.391 
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sa gerçek sahibi biliniyorsa ona iade etmesi gerekir. Mal sahibi bilin
miyorsa veya ölmüş ve varisi kalmamış ise onu vebalden kurtulmak 
gayesiyle sadaka olarak vermelidir'. <68> 

Bu tür gayr-ı meşru kazançlarla ibadet etmek de genel olarak uy
gun görülmemiştir. Örneğin bir kimse elde ettiği haram servet ile hac
ca giderse gerçi farz sakıt olur, ancak eda ettiği hac sevabmdan istifa
de edemez. Cenab-ı Hak hacca giden kulunun, kul hakkı hariç, bütün 
günahlarını bağışlayabilir. Fakat İslamın kabul etmediği bir yoldan ka
zanılan mal ile hacca giden kimse bu ilisan-ı ilahiden malırum olur. 
Bunun için, hacca gitmek isteyen kimse önce zimmetindeki kul halda
rını iade edip tevbe etmeli; sonra mubah bir para ile Allah'a yönelıneli
dir. <69> Zira heHil nzkı tercih etmenin ibadetle yakın ilişkisi vardır. Bu 
hususta da Yüce Allah şöyle buyurmuştur: «Ey iman edenler! Size 
verdiğimiz nzıkların temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a 
kulluk ediyorsanız O'na şükredin.»<70> Yine Birnalılı Harndi Yazır bu 
ayetin açıklamasmda şunları söylemiştir: «Size kısmet ettiğimiz nzık
ları maddeten ma'nen yeyiniz. Zira alem-i tekvinde nzkın hararnı da 
var helalı da var ... Fakat siz helM, hoş ve temiz nzıktan yeyiniz. Onları 
yaratan ve veren Allah'a şükrediniz ... İlın-i usulde mübeyyen olduğu 
üzere, ekl-ü şftrb gibi sırf kulların lehine intifaı meşru kılan emirler 
vazife değil birer hak teşkil ederler. Bunlar vazife gibi vacip telakki 
edilecek olursa, terkinde ceza Hizım gelir. Bu ise lehe olduğu zahir 
olan bir emrin aleyhe inkilabını iktiza eder ki buna kalbi mevzu deııi
lir, tenakuz olur. Binaenaleyh helalinden eki bir hak, fakat haramdan 
ictinab ve Allah'a şükür bir vazifedir ... Ancak fıkıhta tafsTI olunduğu 
üzere eklin farz olan ve vazife bulunan kısmı da vardır. Bir insanın öl
meyecek kadar yemesi farzdır. Mümkün iken yemez de açlığmdan 
ölürse intihar etmiş, katl-i nefis günahiyle asim olmuş olur. Fazla ola
r~, taate kuvvet iktisabı için yemek mendubdur. Tam doyacak kadar 
yemek mubah, ondan fazlası haramdır.»<71 > 

6- Rızık ve Ecel İlişldsi: 

Daha önce de ifade edildiği gibi insan ana rahminde bir çiğnem 
ete dönüşüp dördüncü ayını tamamlayınca bir melek onun nzkını ve 

68 Halil Gönenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, ilim Yayınlan, İst., c.2s.l64 
69 H. Gönenç, a.g.e, c.2, s.98 
70 Bakara, 2/172 
71 Elmalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c.l, s.591 
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ecelini yazmakla ertırolunınaktadir. Bu duruma göre insan, ruh saye
sinde canlanınaya başladığı andan itibaren, ilah! kitapta belirlenen rı
zık ve ecel dönemi başlamaktadır. Nitekim çocuğun ana rahminde an
nesinin yardımİyle aldığı besin ve gıda da rızıktır. Cenab-ı Hak 
Kur' anda şöyle buyuruyor: « ... Bir canlı ya ömür verilmesi de, onun 
Örnründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Al
lah'a kolaydır.»<72) Gerçekten rızık ve ecel dahil her şey, birbiriyle 
uyumlu bir şekilde Allah'ın kudreti dahilinde cereyan etmektedir. O, 
dilediği.niı:>yaprna gücüne sahiptir. İşte rızık da O'nun takdir ve iradesi
ne uygun bir şekilde verilmektedir. Ecel de «bir şeyin müddetinin so
nu» anlamına gelmektedir. Her şeyin, Allah'ın ezelde takdir ve tesbit 
ettiği şekilde bir başlangıcı bir de sonu vardır. Kul, ecel çizgisi'nin 

_ ~------ba.şla.ng!cıjle_s_QnR~ara.sında7olciuğu rn_iidd~!çe rızıktan ~cia yarar~aQ!ll_a-__ _ 
ya devarn etmektedir. Şu hadisler bu hususu yeterince aydınlatrnakta
dırlar: « ... Sizden hiçbiri rızkını gecikmiş sayrnasın. Çünkü Cebrail 
(a.s.) benim kalbime, «hiç kimsenin rızkını tastamarn almadan dünya-
dan çıkmaz, yani ölmez» diye ilham etti. Ey insanlar! Allah'dan kor
kunuz ve rızkınızı talep etmede güzel bir yol tutunuz. Sizden biri rız-
kını geçikrniş sayarsa, onu hararn yollarda:q Allah'a karşı rna'siyet işle
yerek talep etmesin. Şüphesiz ki, Allah'ın ihsanına, ona karşı rna'siyet 
işleyerek ulaşılarnaz.»<73 ) 

«Kuşkusuz rızık, kulu, ecelinin kendisini aradığı gibi arar.»<74) 

O halde rızık, tıpkı ecel gibi inanan ve inanınayan herkese veri
lir. Nitekim Hz.İbrahim (a.s.) Allah'a şöyle dua etmişti: « ... Ey Rab
birn! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe 
inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki; Kim inkar eder
se onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürükle-
rirn ... »(75) . 

Allah, inkar edenleri hem rızıklandırrnakta, hem de dÜnya ni
metlerinden diledikleri gibi istifade etmelerine inıkan vermektedir. Şu 
halde dünya nimeti dindarlığa bağlı değildir. Dünya nimeti rnü'rnine 
de kafire de verilir. Bunlar bir imtihan vesilesidir, hayırlı olup olmadı-

72 Fa~r, 35/11 
73 et·Terğib ve't· Terhib, c.3, Hadis No:5 
74 et-Tergib ve't-Terhib, a.g.e, c.3, Hadi! No:8 
75 Bakara, 2/126 
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ğı neticeye bağlıdır. Servet ve iktidar, eğer kulluğa vesile olmuş ise o 
zaman bu; iki cihan saadetidir. Azgınlık ve sapıklığa sebep olmuş ise 
ebed! hayatı mahvetmiş, saadet yerine feHlket getirmiş olur. <76) Dımml
mamalıdır ki rızkı veren ve canlının hayatının idamesini sağlayan Al
lah'tır. Zira bu rızıktan yararlanan canlılar arasında akıl ve şuur sahibi 
olan insanlar da vardır. Yüce Allah rızık taksitnillde orıların itikat ve 
ibadetlerine bakmadan çalışmalarının karşılığını mutlaka vermektedir. 
Nitekim şu ayetler de bunu göst~rmektedir: «İnsan için kendi çalışma
sından başka bir şey yoktur.»<77) «Şuphesiz rızık veren, güç ve kuvvet 
sahibi olan ancak Allah'tır.»<78) • 

Ebu Musa el- Eş'ar! (öl.m/668) (r.a.)'den rivayet edilen bir hadis
te ise şöyle buyurulmuştur: «Hiç bir kinise, (kendisi hakkında duydu
ğu eza ve iftira) ya, Allah'tan çok sabırlı değildir. Bir takım kafirler ve 
müşrikler Allah'a oğul isnad ederler de, sonra Allah yine orıları Mattan 
ma<ılln kılarak (türlü nimetlerle) besler, yaşatır.»<79) 

O halde insan rızık konusunda endişeye kapılıp başka merciler 
aramamalıdır. Bugün nafakası olan kişi yarınki nzkının da kendisini 
bulacağı inancı içinde olmalıdır. Fazla istek ve aşırı hırs rızkın gelme
sine bir sebep teşkil etmez. Şeytana kalırsa o, insanı yoksulluk ve sı
kıntılarla korkutur. Oysa inanan insan, Allah'ın kullarına takdir ettiği 
rızkı vereceğine kesin olarak inanıp ve bu inançtan hareketle rızkını 
meşru yollardan kazanmaya çalışır. <80) 

Rızıklar ecellerin üzerine, eceller de rızıklara göre ölçülmüşler
dir. Her hadis olan şeyin bir de sonu vardır. Sonuçlar canlıların hayat
lariyle sınırlandınlmışlardır. Kimse rızkını ne arttırır ne de azaltabilir. 
Kur'an-ı Kerim bunu şöyle açıklıyor: « ... Allah nzkı, kullarından dile
diğine bol veriyor, dilediğine de az ... »<81) Ecel de gelince, ne bir saat 
tehir edilebilir ne de öne alınabilir. Bu konuda da Cenab-ı Hak şöyle 
buyurmaktadır: «Ecelleri geldiği zaman orılar ne bir saat geri kalabilir
ler ne de öne geçebilirler.» <82) 

76 Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, s.18 
77 Necm, 53/39 
78 Zariyat, 52/58 
79 Buhan, Tevhid, 2 
80 İmam-Gazzall, İhyau' Ulfimi'd-Din, (Terc. Ahmet Serdaroğlu), Bedir Yayınları, 

İst.,1973, c.3, s.536 v.d. 
81 Kasas, 28/82 
82 Nahl, 16/61 
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7- Fakirlik ve Zenginlik: Rızık ve kazanç bahsini tamamlama
dan önce onun tabii bir sonucu olarak karşımıza çıkan fakirlik ve zen
ginlik problemine de göz atmakta yarar vardır. Çünkü fakirlik ve zen
ginlik vasıflarından hangisinin daha efdal olduğu hususu, islam bilgin
leri veya mezhepleri arasında.zaman zaman tartışma konusu olınuştur. 
İslamın peşin olarak fakirliği tercih ettiği ya da ona kutsiyet atfettiği 
şeklindeki bir iddianın sahibi olmak doğru değildir. Bu tür bir inanç 
tarzı islam öncesine uzanan İran manibaizmi, Hind fakirizmi ve Hıris
tiyan ruhhanlığı gibi yanlış islam dışı kaynaklara dayanmaktadır. <83> 

Yoksa İslamın rızık ve kazanç anlayışında, Allah'a yakın olmak için 
fakirliği teşvik veya ona sarılma gibi bir tavsiye söz konusu değildir. 
Tam tersine Cenab-ı Hak Kur'an'da malı; bir «nimet» ve «lutuf» şek
linde isimlendirerek ondan yararlanmayı emretmiştir: «Allah'ın lutfun
datı 1stey1n.»<84>~ ~<(Hac mevsiininde ticaret yaparak:) -:Rabbinizden gele
cek bir lutfu (kazancı) aramaiıızda size herhangi bir günalı yoktur.»<85> 

«Seni fakir bulup da zengin etmedi mi?» <86> 

Ancak bazı zahid ve süfiler, aksine fakirliği, nimet anlayışı ve 
onu Allah'a yakın olmak ve kalbi ahirete bağlı tutma meziyeti olarak 
görmüşlerdir.<87> Bunlara göre, «insanın, kendisi için yeterli olandan 
fazlasının hesabını vermesi gerekir. Fakat fakirlikten dolayı kimse he
saba çekilmez. Hiç şüphesiz bir kimsenin hesaba çekilmediği şey, he
saba çekiirliğişeyden daha faziletlidir.»<88> Böyle bir eğilirnin ehl-i ta
savvuf arasında yaygın olduğu söylenebilir. Fakat bu bütün tasavvuf 
mensuplarını bağlamadığı gibi, islamın konu hakkındaki görüşüne de 
uygunluk teşkil edemez. Ünlü mutasavvıf Zünnun-i Mısri(öl./860) fa
kirlik hususunda şöyle demiştir: «İnsanların inanç yönünden en tehli
kelisi, sabrı olmayan ihtiyaç sahipleridir. İnsanlar arasında sabırlı olan 
ise pek azdır.»<89> Ayrıca Hz. Peygamber (a.s.), Allah'a sığındığı konu-

83 Yusuf el-Kardavi, Fakirlik Proplemi Karşısında İslam,(Terc. Abdulvahap Öztürk), 
Nur Yayınlan,Ank. 1975,S.l9 

84 Cum'a, 62/10 
85 Bakara,2 /198 
86 ed-Duha 93/8 
87 Kardavi, Fakirlik Proplemi karşısında İslam, s. ı ı 
88 Şeybaıll, Kitabü'l Kesb İslam iktisadında Helal Kazanç, s.59 
89 Kardavi, Fakirlik Proplemi Karşısında İslam s.2ı 
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lar arasına, fakirliği de dahil ederek şöyle dua etmişlerdir: «Allalı'ım, 
fakirlikten, ihtiyaçtan, zilletten zulmetmekten ve zulmolunmaktan sa-
na sığmınm.»<90> · 

İslamın temel prensipleri arasmda yer alan, zekat ve Hac ibade
tiyle yine ma11 bir kaynağa dayanan kurban, fıtre, keffaret ve sadaka 
gibi hayırlı işlerin yerine getirilmesi, ancak belli bir standardm üzerin
deki mal varlığiyle mümkün olmaktadır. Bunun diğer bir anlamı, kişi
nin zengin olmasll11 gerektirmektedir. Kur'an-ı Kerim zengin olup in
fak etmesini bilen mü'minleri övmüştür. «Malını gece ve gündüz, gizli 
ve açık hayra sarfedenler var ya, onların mükafatları Allalı katmdadır. 
Onlara korku yoktur. Üzüntü de çekmezler.»<90 

Yine fakirlik ve zenginlik proplemine islam! bir perspektif için
de yaklaştığımız zaman genel olarak zenginliğin övüldüğü, alın teriyle 
çalışıp kazanmanın sık sık tavsiye edildiği görülmektedir. Şu hadisler
de bu hususu görmek mümkündür. 

«Şüphesiz ki sizden birinin, odun toplayıp sırtı ile taşıması, bi
rinden dilenmesinden daha hayırlıdır. İstediği kimse verirse minnet al
tında kalmır. vermezse malıcup olunur.»<92> 

«Veren el, alan elden üstündür. üstünelinfak eden, alan el ise 
dileyendir.»<93) 

Gerek Hz. Peygamberin gerekse ashabın uygulamasma bakıldı
ğında mal ve servetin, daima islamı tebliğ ve cihat faaliyetlerinde vaz
_geçilmez bir unsur olduğu görülmektedir. Esasen. buna ihtiyaç da var
dır. İslamın günümüze kadar geliş süreci içinde aynı zaruret, artarak 
devam etmiştir. Özellikle günümüzde olup biten olaylar değerlendiril
diğinde, fert ve toplum düzeyinde zengin ve varlıklı olmanın önemi 
çok daha iyi anlaşılmaktadır. o halde tartışılması gereken şey, fakirlik 
ve zenginlikten çok, elde edilen kazanem helal veya haram oluş şekli
dir. Mü'ıninin asıl sorunıluluğu da burada başlamaktadır. Kanaatiraiz
ce zenginliğe karşı duyarlı olanların endişesi; malın artmasıyla şüphe · 
ve haram ihtimalinin gündeme gelmesinden kaynaklanmaktadır. öy.:. 

90 Sünenü'n- Nesai, el-İstiazeti mine'l Fakr, c.S.s.262.Hadis No:5464 
91 Bakara, 2/274 
92 Buhari, Büyü,l5; Tergib Ve't-Terhib, c.3. Hadis No: 2 
93 Buhliri, Zekat, ı s 
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leyse burada dikkat edilmesi gereken husus, rızık ve serveti tamamen 
. bırakma yerine, onu meşru ve usulüne uygun bir biçimde kazanmak 
olmalıdır. Nitekim İmam Muhammed Şeybani(öl.m/1804) de çalışıp 
kazanmanın önemini ve gerekliliğini şöyle açıklamıştır: «Kesb, Al
lah'a itaat ve yaklaşmaya bir vesiledir. Çünkü her iş ve meslek, Allah'a 
itaat ve yakınlaşmaya bir sebep teşkil etmektedir. Örneğin namaz kıl
mak ancak temizlikle mümkün olur. Bu da suyu te'min etmek için ko
va ve ipi gerektirir. Namazı eda etmek için avret mahallinin örtülmesi
ne ihtiyaç vardır. Bu da ancak dokumacılıklamümkün olur.»<94) Bu ih
tiyaçlar, diğer ibadetler için de birer öncü sebep olarak uzar gider. O 
halde bu saydıklarımızın hepsi, Allah'a kulluk görevini yerine getire
bilmek için gerekli olan sebeplerdir. Hz. Ali'nin şu sözü de bu hususa 

.. işaret etmektedir: «Dünyaya sövmeyiniz, müm'minin dünyayı ahirete 
vesile yapması ne güzel şeydir.»<93f -- ----

8- Sm;ıuç ve Değerlendirme : 

Rızık ve kazanç anlayışı konusu incelenirken öncelikle o alanda
ki Kur'an ayetleri tesbit edilmeye çalışıldı. Çalışma sonunda Kur'an'ın 
127 yerinde .rızık kelimesine rastlanılmıştır. Kaynaklara inilerek bu 
ayetlerin yorumuna bakıldığında rızık; Allah'ın canlılara olan bir ni
meti, lütfu, ihsanı, maddi ve manevi ikramı olarak değerlendirildiği 
görülmüştir. Ayrıca bu rızıkların helal ve temiz olanlarının tercih edil
mesi ve bunlara karşılık Allah'a hamd, şükür ve kulluk görevinin yeri
ne getirilmesi istenmektedir. Allah'ın sayısız iyilikler karşısında akıl 
ve düşüncenin basiretle kullanılıp küfür, isyan ve yalandan kaçınılma
sı hatırlatılinaktadır. Bu husus sadece Ralıman Suresinde 30 kez tek
rarlanmıştır: «Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsi
niz.»<96) Diğer yandan niİnet olarak verilen bu nzıklar, zekat ve sadaka 
şeklinde infak edilerek toplumun iktisadi ve ictimai yapısını kuvvetli 
ve canlı tutulması tavsiye edilmektedir. 

Konumuz hakkında hadis kaynaklarına başvurduğumuzda, yine 
yukarıdaki ana tema karşımıza çıkmaktadır. Rızkın; kazanç, ticaret, 
servet, miras ve infak gibi özellikleri, genel olarak fıkıh ilmini ilgilen-

94 Şeybani, Kitabü'l Kesb İslam iktisadında Helal Kazanç, s.71-72 
95 Şeybani, a.g.e. s.72 
96 Ralıman 55/ 13, 16,18,21,25,28,30,32,34,36, 38, 40,42,45,47,49,51,53,55,57,59, 61, 

63, 65,67,69,71,73,75,77 
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dirdiğinden incelememizin dışında tutulmuştur. Rızkın sadece 
«Kelami» yönü, araştırmamızın konusu olmuştur. Kelam kitaplarında 
yer almasının asıl nedeni, nzkın helaı ve haram oluşu, mülkiyeti, inti
faı, inanan ve inanmayan herkesin ondan yararlanması gibi hususlar
dır. <97) İlk görüş ayrılığı nzkın ta.P-finde ortaya çıkmıştır. Ehl-i sünnete 
göre nzık, canlılarla ilgili olup nimetierin oıılara ulaşılmasıdır. Kısaca 
nzık, canlının hayatını devam ettirebilmesi için yararlandığı her şey
dir. Bunun helal veya haram olmasiyle, mülkiyetinde olup olmaması 
rızkın meşruiyetini etkilemez. Mu'tezile ise ancak, üzerinde tasarruf 
hakkı bulunan ve meşru olarak yenilmesinde sakınca bulunmayanı, rı
zık olarak kabul etmiştir. Mu'tezile buradan hareketle haramın nzık 
olamayacağını savunmuştur. <98) Çünkü kitap ve sünnette «infak» övül
müştür. Eğer haram veya çalıntı mal rızık olsaydı, ondan yapılan infa
kın da övülmesi gerekirdi. Oysa böyle bir övgü ve teşvik caiz değildir. 
Mu'tezile rızkın sıfatına bakarak; probleme «husn ve kubh» anlayışı 
ile çözüm getirmek istemiştir. Nitekim Mu'tezile bu konuda Allah biz
zat güZel olanı emreder, bizzat çirkin olanı da yasaklar, ikisinin arasın
da olanları ise hem emredebilir hem de yasaklayabilir. Örneğin doğru-· 
luk ve adalet bizzat güzeldir. <99) Yalancılık ve zulüm bizzat çirkin dir. 
Akl-ı selim sahibi olan bunu tefrik eder. Aklın tefrik ettiği çirkin şey, 
aynı zamandadininde yasakladığı şeydir. O halde haram, hem aklen 
kerih görülen, hem de dinen yapılmaması kat'i olarak istenen bir şey
dir. Bu duruma göre haramın nzık olması caiz değildir. 

Ehl-i Sünnetin görüşü ise, haramın da rızık olduğu şeklindedir. 
Çünkü Allah'tan başka yaratıcı ve rızık veren yoktur. Yeryüzünde 
yürüyen her canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Rızık sadece helal ile 
sınırlandırılırsa, hayatı boyunca hırsızlık veya gayr-i meşru kazanç ile 
beslenen, ya da insan dışındaki diğer canlıların rızkı kime isnad 
edilebilir? Ehl-i Sünnet, helal rızkın övülmüş olmasını kabul 
etmektedir. Buradan hareketle, helruin zıddı olan haramın da rızık 
olduğu sonucunu çıkarmıştır. İnsanın helaı veya haram rızkı tercihi 
hususunda da irade ve kesb ölçüsünü dikkate almıştır. Buna göre 

97 el-Cüveynl, Kitabü'l İrşad, Müessesetü'l Kütübü's· Sekafiyye, Beyrut, 1985, 
s.308- 309 

98 el-Cüveyni, a.g.e, aynı sallifeler 
99 Prof.Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukuku Metodolojisi Fıkıh Usulü, (Çev. 

Doç.Dr.Abdulkadir Şener), (3.Basım), Ank., 1981, s.42-44, 64-66 
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kulun, diğer konularla ilgili emir ve nehiy karşısındaki tutumu ne ise, 
helru ve ha,:ramı tercihindeki tutumu aynı olmalıdır. O nedenle haramın 
rızık olarak kabul edilmesi, kişinin harama sürüklenmesine bir sebep · 
teşkil ettiği iddia edilemez. 

Rızık ve ecel ilişkisi üzerinde de yeterince durulmuştur. Bunla
rın her ikisi de, canlı varlıklar için muayyen bir ölçüde takdir edilmiş
tir. Delayısyle hiç bir canlı, diğerinin rızkına engel olmaya veya onu 
azaltıp çoğaltınaya muktedir değildir. Zira dilediğine sayısız rızık ve
ren ancak Cenab-ı Hak'dır.<100) 

İnsan rızık edinme hususunda, bütün beşeri tedbirleri yerine ge
tirmek zorundadır. Hiç kimse «Allah benim rızkımı nasıl olsa takdir 

__ e.trniş1ir» diyerek,_sebepleri t~rk edemez. Çünkü, kitap ve sünnet başta 
olmak üzere, selef ve halefin teamülü. ve tatbikatı, çalışmaktan yani 
olmuştur. Konuya, bu hususu gayet güzel bir şekilde ifade eden şu 
ayet mealieriyle son vermek istiyoruz: «Bilsin ki insan için kendi ça
lışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektjı'. 
Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. Ve şüphesiz en son variŞ, 
Rabbinedir.» (!Ol) 

100 Al-i İmran, 3/27 
1 O 1 Necriı, '53/39-42 

' 1 
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