
“EKONOMİ VE AHLAK GÜNDEMİ”

Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki onların her ikisinde de büyük bir günah vardır. Ve 
insanlar için bir kısım menfaatler de vardır. Ancak günahları menfaatlerinden büyüktür. Ve bir 
de nasıl, ne kadar, nereden infak yapacaklarını soruyorlar. De ki fazlasını…
İşte Allah’u Teala ayetleri sizin için bu şekilde açıklıyor. Umulur ki tefekkür (düşünürsünüz) 
edersiniz. 
Burada 3 tane temel konu vardır. Bunlardan bir tanesi içki, diğerleri de kumar ve infaktır.
İçki ve kumar her zaman olduğu gibi Resulullah efendimiz döneminde de toplumda son derece 
önemli bir ekonomik bir potansiyel olan işlerdendi. Ve bugün de yine toplumlarda içki ve kumar 
meselesi son derece büyük bir ekonomiyi kuşatmaktadır. Aynı zamanda son derece de önemli bir 
kitlenin bu işle uğraşmasına imkan veren alanlardan ikisidir. Ama Allah’u Teala aşamalı bir şekilde 
içkiyi de kumarı da kesin olarak yasaklıyor. 
Öyle bir yasak geliyor ki, tarım faaliyeti dışında içkiye dönüştüğü andan itibaren bütün endüstriyel ve 
ticari faaliyetlerin hepsi yasak kapsamına alınıyor. Ticaret yapanlar, alışverişe şahitlik edenler, 
pazarlamasını yapanlar, kâtipliğini yapanlar…  Bütün bu işlerin hepsi haram kabul ediliyor ve Resu-
lullah efendimiz hepsini yasaklıyor. 
Kumar konusu da benzer bir şekilde yasaklanan konulardan bir tanesidir. Onda da ciddi anlamda bir 
ekonomi var. Bugünü düşünecek olursanız, sadece fiziki değil internet üzerinden oynanan kumar 
boyutu da çok ileri noktalara ulaşmış durumdadır. Allah korusun, özellikle internet üzerinden 
oynanan kumarlar çocuklarımız için son derece tehlikeli bir durum arz ediyor. Bütün ekonomik 
büyüklüğüne rağmen, bu anlamdaki yüksek verimliliğine rağmen muhtevası itibariyle oluşturmuş 
olduğu sosyo psikolojik etki, yasak olmasına sebeptir.  Dolayısıyla ekonomik gerekçelerle hiç kimse 
içki ve kumarın kullanılabileceğini söyleyemez. 
İslam ekonomisinde şöyle bir başlık vardır: Her ekonomik değer meşru değildir. Bu aynı zamanda 
önemli bir ayrımdır.  Yani ekonomik bir değerdir ancak meşruiyet alanının dışına çıkar. Hemen 
yanımızdaki komşularımız için meşru olabilir ancak biz kullanamayız. Kumarı meşru göstermek için 
çok ilginç teknikler de uygulanmaktadır. Örnek olarak Resulullah efendimiz döneminde Mekke’de de 

ا اَْكبَُر ِمْن نَْفِعِھَمۜا ا اِْثٌم َك۪بیٌر َوَمنَافُِع لِلنَّاِسۘ َواِْثُمھَُمٓ  یَْسـَٴلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِرۜ قُْل ۪فیِھَمٓ
یَاِت لََعلَُّكْم تَتَفَكَُّروَنۙ ُ لَُكُم اْالٰ َویَْسـَٴلُونََك َماَذا یُْنفِقُوَنۜ قُِل اْلَعْفَوۜ َكٰذلَِك یُبَیُِّن ّهللاٰ
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kumar oynanmaktadır ve kumarda kaybeden kesilen devenin bedelini ödüyor ve devenin etini de 
fakirlere dağıtıyordu. Sanki güzel bir iş yapıyorlarmış gibi de bunu takdim ediyorlardı. Bütün bunlara 
rağmen de yasak olmasının önüne geçemiyor çünkü onun içinde de garar (haksız kazanç) var. 
İçkinin yasaklanmasının da en önemli gerekçesi sarhoşluktur. Sarhoşluk verici olmasından dolayı 
yasaklandığı değerlendirilmektedir. 
Allah’u Teala infak konusunu da bu Ayet-i Kerimenin içerisine sokmuştur. İnfak konularından bir 
tanesi de burada karşımıza çıkmaktadır. Üstelik ilginç bir tanımlama ile karşımıza çıkmaktadır.  
Sana infak konusunun muhtevasını soruyorlar. De ki O afvdır. 
Afv, aslında fazlası anlamına gelmektedir.  Allah’u Teala, bu içki ve kumar aracılığıyla oluşturulması 
umulan ekonomik faydaların bir kenara bırakılmasını emretmiştir.  “Fayda sağlamak istiyorsanız 
bunlardan uzak durun ve infak yapın” demektedir. Allah rızası için fakir fukaraya harcama yapın ve 
kumar vb. şeyler düşünmeyin denmektedir. 
Bunları Allah’u Teala sizin için açıklamaktadır. Umulur ki düşünürsünüz. 
Allah’u Teala, bu açıklamalar üzerine bizim bu konuda düşünce üretmemizi bizden istemektedir. 
Bunların çok yönlü olarak düşünülmesi, üzerinde tartışılması ve ona göre kabul edilmesi gereken 
unsurlar olduğu anlaşılmaktadır.
Allah’u Teala, hepimizi, çocuklarımızı, yakınlarımızı ve milletimizi içki, kumar gibi kötü alışkan-
lıklardan korusun inşallah. 
İnfak gibi emirlere ve tavsiyelere de yakınlaştırsın inşallah.
Amin.
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