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Peygamberimiz (asm) Pazar yerini denetledi. Buğday 
satan birinin yanında durdu. Elini çuvala soktu altının 

yaş olduğunu gördü ve: 

“İnsanların görmesi için ıslak olanı üst tarafına 
koysaydın ya! Aldatan bizden değildir.” 

(Müslim, İman, 164.) buyurdular.

ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR.



“Kazancın onda 
dokuzunun ticarettedir.” 

(Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 3:220.) 



“Veren el alan elden 
üstündür.” 

(Müslim, Zekât, 106.)



“Her ümmetin bir fitnesi vardır. 
Benim ümmetimin fitnesi 

maldır.” 
(Tirmîzî, Zühd, 19.)



“Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı 
olsa bir üçüncüsünü ister. 

Ademoğlunun içini topraktan başka 
bir şey dolduramaz.” 

(Buhârî, Rikâk, 10; Müslim, Zekât, 116)



“Altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur 
taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun!.. 

Çıkar düşkünü muhteris kişiye dilediği 
verilirse memnun olur, verilmez ise razı 

olmaz. İlâhî taksim ve takdire isyan eder.” 

(Buhârî, Rikak,10; Cihad, 70; İbn Mâce, Zühd, 8.)



“Allâh, sizin namazlarınıza, oruçlarınıza 
değil, ticari münâsebetlerinize bakar.”

(Kenzul-Ummal, H. No: 8435, 8436.)



“Alışverişte vukû bulan lüzumsuz sözler ve 
yemînler karışır; işe şeytan ve günâh

karışır. Ticâretinizi sadaka ile temizleyiniz!” 

(Ebu Davud, Büyû 1; Tirmizi, Büyû 4; Nesai, Eyman 7.)



“Tüccârlar kıyâmet günü fâcirler
olacaklardır. Ancak dürüst ve 

doğrulukta bulunanlar müstesnâ...” 

(Tirmizî, Büyû , 4; İbn Mace, Ticârât, 3.)



“Allâh’ın geçiminize dayanak olarak 
hayatın esası kıldığı mallarınızı aklı 

ermezlere vermeyin...” 

(Nisâ Suresi, 4:5.) 



“Üç kişi vardır ki, kıyâmet günü Allâh onlarla konuşmayacak, 
onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar 
için acı bir azap da vardır.”

“Elbisesini kibir ve gururundan dolayı kurula kurula sürüyen, 
verdiğini başa kakan ve yalan yeminle malını pazarlayan!” 
buyurdu. 

(Müslim, Îmân, 171.)



“Malı piyasaya süren kazanmış, pahalıya satmak 
için bekleten ise, Allâh’ın lânetine uğramıştır.” 

(İbn Mace, Ticârât, 6)



“Fâizin her çeşidi ayaklarımın 
altındadır!” 

(Darimî, Menâsik 34)



“Rasûlullah (asm) fâiz yiyene, yedirene, kâtibine 
ve şâhitlerine lânet etti ve: 'Onlar 

müsâvidirler...' buyurdu.” 

(Müslim, Müsâkât, 106.)



“Rasûlullah (asm) fâiz yiyene, yedirene, kâtibine 
ve şâhitlerine lânet etti ve: 'Onlar 

müsâvidirler...' buyurdu.” 

(Müslim, Müsâkât, 106.)



“Doğru tâcir, kıyâmet günü Arş’ın gölgesindedir.” 
(İbn Mâce, Ticâret 1.)

“Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tâcir, nebîler, 
sıddîklar ve şehitlerle beraberdir.” 

(Tirmizî, Büyû, 4.)



“İnsanlara öyle bir zaman gelir ki, 
kişi malı helâlden mi, haramdan mı 

aldığına hiç aldırmaz.” 
(Buhârî, Büyû, 7, 23.)


