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(Maide 5/90) 

یَٓا اَیَُّھا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُٓوا اِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْالَْنَصاُب َواْالَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل 
 تُْفِلُحونَ الشَّْیَطاِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم 

“Ey inanıp güvenenler! İçki - uyuşturucu çeşitleri ve kumar çeşitleri, sunaklar ve piyango 
şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.” 

(Maide 5/91) 
اَء فِي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َویَُصدَُّكْم  اِنََّما یُ۪ریدُ الشَّْیَطاُن اَْن یُوقَِع بَْینَُكُم اْلعَدَاَوةَ َواْلبَْغَضٓ

ٰلوةِۚ فََھْل اَْنتُْم ُمْنتَُھونَ  ِ َوَعِن الصَّ  َعْن ِذْكِر �ّٰ
“Şeytanın isteği, içki - uyuşturucu ve kumar çeşitleriyle aranıza düşmanlık ve kin sokmak, 
sizi Allah’ın emirlerini hatırlamaktan ve namazdan alıkoymaktır. Artık vazgeçersiniz, değil 
mi?” 

Maide suresininin 90 ve 91. Ayeti kerimelerinde Allah Teala, “Ey iman edenler diye başlayıp 
dört maddenin yasaklılığını beyan ediyor.  

Hamr, yani sarhoşluk veren maddeler, genel olarak içki diye tercüme ediliyor ama sarhoşluk 
veren, aklı örten her şey bu kapsam içerine girmektedir.   

Meysir, yani kumar. Kumar da genel anlamda kolaydan para kazanma yolu demektir. O kapsam 
içerisine giren her şey bu kelimeyle ifade edilmektedir.  

Ensab, sunak demektir. Allah dışında, ilahlaştırılmış varlıklara, kurban, adak ya da ona benzer 
ikramlar sunulan yerlere anlamındadır.  

Ezlam, bu da çekiliklerle alakalı olan her şeyi ifade eden bir kavramdır.  Yani çekiliş meselesi de 
çok önceden bu tarafa var olan bir uygulamadır. İşin içerisine talih sokulmaktadır. Ona göre 
hayatlarına yön verip kritik kararlarını ona göre vermeyi tercih etmektedirler. Bu durum da 
yasaklanan konular arasına girmektedir.   

Allah Teala, bu anlayışlar ve eylemler için, şeytan işi birer zihinsel pisliktir, demektedir.  
Zihniyet pisliği olarak anlamlandırılan kavram, RİCS olarak geçmektedir. Somut pislik olarak 
geçen NECS kelimesi ile aynı anlamda değildir. Meallere baktığınızda belki sadece pislik diye 
tercüme edildiği görülebilir ama, bundan sadece somut pislikler, necis olanlar 
anlaşılmamalıdır. Bu, zihinsel anlamda, insanın zihnini karıştıran, yanlış yönlendiren, tevhide 
aykırı yapılandıran pislik demektir. Bu da önemli bir detaydır. “Onlardan sakının, umulur ki 
kurtuluşa eresiniz.” Buyuruluyor.  



Bu ayeti kerime, içkiyi yasaklama surecinin son ayeti kerimesidir.  Sondaki bu talimat, “ondan 
sakının” talimatı, kesin yasağı ortaya koymaktadır. Böylece bu süreç de tamamlanmıştır.   

Bu ayeti kerime de geldikten sonra, artık müminlerin içki stoklarını sokaklara döktükleri rivayet 
edilmektedir. Kurtuluş için vurgusu yapılmış, demek ki, bunlar kurtulma sorunu olan 
alışkanlıklardır. Yani hepsinde bir bağımlılık problemi var. Dolayısıyla onlardan sakınmak lazım 
ki kurtuluşa ermek mümkün olabilsin.  

Şüphesiz şeytan aranıza içki ve kumarla düşmanlık ve kin sokmaya çalışır. Bu ikisini 
öbürlerinden böyle bir gerekçe ile ayrılmıştır. Bunlar aracılığıyla şeytan aranıza düşmanlık ve 
kin sokmaya çalışır, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoyar.  

Genel olarak yaptığımız yorum burada da geçerli gibi gözüküyor. “Salat” kelimesi sadece 
namaz anlamında değildir. Allaha karşı yapılan ibadetlerin kulluk görevlerinin tamamını ifade 
etmektedir. “Ve artık bunu sona erdirdiniz değil mi?” diye Allah Teala da vurgu yaparak ayeti 
bitirmektedir.  

Fark edileceği gibi bu ayetlerde ekonomi ve ahlak konusunda direkt içerikler bulunmaktadır. 
Hemen hemen dört maddenin dördünde de ekonomi ile alakalı boyutlar bulunmaktadır.  Hamr 
kapsamında yani içki konusunda, uyuşturucu konusunda devasa bir ekonomi dönmektedir. 
Tarıma dayalı bir boyutu var, endüstriye dayalı boyutu var, ticarete dayalı boyutu var. Bütün 
bunların hepsi hem ahlaki hem de ekonomik boyut içermektedir. Dolayısıyla Allah Teala, 
bunları yasaklamaktadır.  

Kur’an paradigmasına göre, Her ekonomik değer meşru değildir. Bu yargı, kapitalizmden kritik 
farklarımızdan bir tanesidir. Ekonomik değer, ne kadar kapsamlı ne kadar büyük ne kadar etkili 
olursa olsun, işin içerisinde ahlaki bir kısım kriterler bulunmuyorsa meşru görülemez.  

Dolayısıyla hamr da, meysir de böyle kapsamlar olmasına rağmen yasaktırlar. Bazı hadislere 
göre alımı, satımı, şahitliği, katipliği dahil her şeyi yasaktır. Meysir, yani kumar tamamıyla 
ekonomik faaliyettir ve gerçekten batırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu konuda herkesin bir sürü 
tecrübi bilgisi vardır, çevresinden vs.  

Putlara yapılan kurban ya da ona benzer adaklar ile alakalı, sunaklar konusu da bir ekonomik 
merkezdir. Sunaklar, paganist toplumlarda oligarşik yapıların idareyi elde tutmak için 
müracaat ettikleri ve kullandıkları aynı zamanda ekonomik olarak da istifade ettikleri bir ritüel 
mekanıdır.  Dolayısıyla burada da ekonomik bir boyut bulunmaktadır.  

Ezlam, genellikle o dönemlerde piyango tarzı şeyler için, fal için kullanılan sistemi 
anlatmaktadır. Ava gitmek için bile ona müracaat ediyorlardı. Çekilişte doğru çöp çıkmıyorsa 
ona dayalı olarak kara veriyor ve ava çıkmıyorlardı.  

Bütün bunların püf noktası, biraz önce ifade etmiş olduğum cümledir: “her ekonomik değer 
meşru” değildir. Bu ayetlerden çıkacak en kritik sonuç budur. Ekonominin içine belirleyici 
olarak her daim değerlerin girmesi gerekmektedir. 


