
DİYANETE	  SORDUĞUMUZ	  SORU;	  
	  	  
İnsan	  sağlığı	  ile	  ilgili	  üretim	  yapan	  	  İlaç,	  Gıda	  üreticilerinin,	  bu	  üretim	  yerlerinin	  kanunen	  ve	  bilimsel	  
olarak	  olması	  gereken	  üretim	  yerlerinde	  değil	  de	  merdiven	  altı	  diye	  tanımlanan,	  koşulları	  uygun	  
olmayan	  yerlerde	  üretilmesi	  ve	  menfaat	  temin	  edilmesi	  yani	  insanların	  sağlığı	  ile	  oynanması	  kul	  hakkı	  
yemek	  anlamına	  gelir	  mi?	  
	  	  
Merdiven	  altı	  üreticiler,	  üretim	  yerlerine	  inanılmaz	  yatırım	  yapmış	  olanların	  ve	  bu	  işyerinde	  
çalışanların	  kul	  haklarını	  yemiş	  olmazlar	  mı?	  
	  	  
Merdiven	  altı	  üretim	  olması	  için,	  bu	  yerleri	  görmesi	  gerekirken	  çeşitli	  nedenlerle	  görmeyen	  veya	  
görmezden	  gelen	  bürokratlar	  ve	  bu	  merdiven	  altı	  ürünleri	  alıp	  satanlar	  olması	  gerekir.	  
	  	  
Görmeyen	  bürokratlar	  kul	  hakkı	  yemiş	  olurlar	  mı?	  
	  	  
Merdiven	  altı	  olduğunu	  bilerek	  Alıp-‐Satanlar	  kul	  hakkı	  yemiş	  olurlar	  mı?	  
	  	  
Bilimsel	  olarak	  ve	  Kanunen	  öyle	  olması	  gerektiği	  için	  üretim	  yerlerine	  bu	  ülkeden	  kazandıkları	  ile	  
yatırım	  yapanlar	  ve	  çalışanlar	  kul	  haklarını	  ve	  kamu	  haklarını	  bu	  merdiven	  altı	  üreticiler,	  bürokratlar	  ve	  
Alıp-‐Satanlara	  ”HELÂL”	  etmezlerse	  ne	  olur?	  
	  	  
Mülk	  Allah’ın	  olduğuna	  ve	  herkes	  dünyaya	  görevli	  geldiğine	  göre,	  görevi	  işveren	  olanların	  haksızlığa	  
ses	  çıkarmayarak,	  işyerlerinde	  daha	  fazla	  insana	  istihdam	  sağlamaz	  ise	  kendileri	  kul	  ve	  kamu	  hakkı	  
yemiş	  olurlar	  mı?	  
	  	  
	  	  
DİN	  İŞLERİ	  YÜKSEK	  KURULU	  SORU	  CEVAPLANDIRMA	  PLATFORMUNDAN	  GELEN	  CEVAP;	  
	  	  
Bir	  toplumda	  otoritenin	  belirlediği	  her	  cins	  malın	  üretilmesi	  standardı	  hilafına	  üretimde	  bulunan	  ve	  bu	  
alanla	  ilgili	  yasa	  ve	  yönetmeliklere	  aykırı	  davranarak	  korsan	  işlemler	  içinde	  üretim	  yapanlar	  hem	  
devlet	  açısından	  resmi	  olarak	  suçlu	  duruma	  düşmüş	  olurlar,	  hem	  de	  dinen	  kul	  hakkına	  girmiş	  ve	  
sahtekârlık	  suç	  ve	  günahını	  işlemiş	  olurlar.	  
Çünkü	  insanın	  hayatını	  ve	  sağlığını	  korumak	  İslam	  dininin	  her	  şeyden	  önce	  korumayı	  temel	  ve	  esas	  
aldığı	  ilk	  temel	  değerlerden	  biridir.	  
	  	  
Dinimizde	  insanların	  kul	  haklarına	  saygılı	  olması	  emredilmektedir.	  
	  	  
Bunun	  yanında	  kul	  hakkı	  ihlalinin,	  hakkı	  ihlal	  edilen	  affetmedikçe,	  kimse	  tarafından	  affedilmeyeceği	  
belirtilmiştir.	  
	  	  
Tevbe	  etmeden	  ve	  üzerinde	  hakkı	  bulunan	  kişi	  ile	  helâlleşmeden	  ölen	  bir	  kişi,	  kıyamet	  gününde	  hak	  
sahibi	  hakkını	  helâl	  etmedikçe	  cennete	  giremez.	  
	  	  
Nitekim	  Peygamberimiz	  (s.a.v.)	  bir	  hadis-‐i	  şeriflerinde:	  “	  Bir	  kimse,	  bir	  başkasının	  haysiyetine	  ya	  da	  
malına	  tecavüz	  ederek	  onun	  hakkını	  üzerine	  geçirirse	  altın	  ve	  gümüş	  bulunmayan	  kıyamet	  gününden	  
evvel,	  hak	  sahibine	  hakkını	  ödeyerek	  onunla	  helallaşsın,	  aksi	  halde	  yaptığı	  haksızlık	  ve	  zulmü	  
nispetinde,	  onun	  iyi	  amellerinden	  alınıp	  hak	  sahibine	  verilir.	  
İyiliği	  yoksa	  veya	  iyilikleri	  hak	  sahibinin	  hakkını	  karşılamaya	  yetmezse,	  hak	  sahibinin	  günahlarından	  
alınıp	  haksızlık	  eden	  kişiye	  yüklenir	  “	  buyurmuşlardır.	  (Riyazü’s-‐Salihin,1/258	  No:	  208;	  Buhari,	  Mezalim	  
10.)	  
	  	  
Ayrıca	  kul	  hakkının	  ihlalinin	  mağdur	  edilenler	  affetmedikçe	  Allah	  tarafından	  affedilmeyeceği	  
belirtilmiştir.	  
	  	  


