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Giriş 
Rızık Allah’tandır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yüce Allah insanın amellerini bildiği 

için ameline göre onun ömrünü, kaderini ve rızkını yazar. Kader ilim nev’inden olduğu ve 
ilmin de maluma tabi olduğu için her şey yüce Allah’ın bildiği ve yazdığı gibi olur. Allah 
alimdir, insan ise cahildir. Bu sebeple insan özellikle geleceği bilemez. Bu sebeple kaderini 
bilemez. Bilemediği için ‘Benim kaderim budur’ diyemez. İnsana bakan yönü ile kader 
geçmişe bakar ve insanın başına gelen yaşadığı şeylere ancak “Bu benim kaderim” diyebilir.  

Hidayet de rızık da şifa da Allah’tandır. Ancak yüce Allah dünya hayatının ve imtihanın 
gereği olarak bu dünyada sebeplerle iş yapar. Sebepler Cenab-ı Hakkın izzetini muhafaza 
etmek ve haksız şikayetlere merci olmak için yaratılmıştır. Yüce Allah her nevi eksiklik ve 
kusurdan münezzehtir. Ancak işlerin iç yüzlerini, hikmetlerini ve faydalarını bilmeyen cahil 
insanlar ölüm, hastalık, açlık ve fakirlik gibi kendi cahilliğinden, kabiliyetsizliğinden, 
tembelliğinden ve tedbirsizliğinden başına gelen sıkıntı ve felaketleri yüce Allah’a vermemek 
ve rahmetini ittiham etmemek için yüce Allah sebepleri yaratmıştır. İnsanlar eksiklik ve 
noksanlığı o sebeplere verir ve Allah’tan haksız şekilde şikâyet etmez. Böylece kudretin izzeti 
korunmuş olur. Kötülük, eksiklik ve noksanlık Allah’tan değil, sebeplerin 
kabiliyetsizliğinden, insanın cehaletinden ve kötülük düşüncesinden kaynaklanır.  

Hidayet, şifa ve rızık Allah’tandır; ancak yüce Allah bunları sebeplere bağlamıştır. 
Sebepleri de yaratan, sebeplerden sonuçları da yaratan Allah’tır; ancak insan imanı ile, niyeti 
ve teşebbüsü ile yüce Allah’tan kavlî, fiilî ve kabiliyet dili ile dua eder, ister, yüce Allah da 
onun duasına isteğine ve gayretine cevap verir ve ona yardım ederek rızkını, şifasını ve 
hidayetini verir. Bu sebeple yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de “Biz insanın kaderini onu 
gayretine ve çabasına bağladık ve sorumluluğu da onun boynuna yükledik” (İsra, 17: 13.) 
buyurarak ifade eder. Bunun içindir ki Allah dünyada rızkı çalışmaya bağlamıştır. Allah 
çalışmak ve üretmek için de insana akıl vermiştir. Kim aklını çalıştırarak, ilmi kendisine 
rehber edinerek, tecrübeyi de akla yardımcı yaparak sistemli bir şekilde çalışırsa, gelecek 
tehlikelerden ve geleceği hesap ederek çalışırsa kesinlikle rızık kapıları kendisine açılır ve 
zengin olabilir. Batılıların hürriyet ve demokrasiyi de keşfederek hürriyet içinde çalışmaları 
ve hukuk sistemini işleterek haklarını korudukları için yüce Allah onlara rızık kapılarını 



açmıştır. Aynı gayreti kim gösterir ve aynı tedbirleri alırsa elbette ona da rızık kapıları 
açılacaktır. Zira rızkın sebepleri de hürriyet, emniyet, çalışmak, hukuk sistemini haklarını 
koruyacak şekilde geliştirmek ve emeği boşa zayi etmemek için gerekli tedbirleri alarak 
gayret etmektir.  

Her şeyden önce insan Allah’ın kendisine verdiği aklı ve ömrü iyi değerlendirmesi 
gerekir. Yüce Allah akla değer vermiş ve akıllının çalışmasını asla zayi etmemiştir. Kur’an-ı 
Kerimde de “Biz akıllarını kullanmayanları rezillik içinde bırakırız” (Yunus, 10:100.) 
buyurmuştur. Akıl ise ilmi ve tedbiri gerektirir. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Tedbir gibi 
akıl yoktur.” “Aklı olmayanın dini de dünyası da yoktur. Kişinin Allah katındaki derecesi ve 
değeri aklına göredir. Nice ahmak insanlar vardır ki ömür boyu elde ettiği kazanımlarını ve 
hayırlı amellerini cehaleti ve tedbirsizliği ile bir anda yok eder” buyurmuşlar ve bize yol 
göstermişlerdir.  

 
Rızkı Artıran Sebepler 
1. Aklı, İlmi ve Tedbiri Esas Almak 
Allah’ın insana verdiği en değerli şey akıldır. Akıllı insan aklını kullanarak hem dünya 

hem ahiret saadetini kazanabilir. Zaten akıl bunun için verilmiştir. Çalışmak ve üretmek 
elbette insanı zengin kılar. Ancak bunu akıllıca yapmak, tedbir almak ve geleceği görebilmek, 
artırmak ve muhafaza etmek için bilgi ve tecrübeye bağlıdır. Akıllı insan bilgiye değer verir. 
Kendi kabiliyeti ve iş sahası ile ilgili her nevi bilgiye ulaşır ve yenilikleri takip eder. 
Tehlikeleri önceden görür ve akıllıca tedbir alır. Üretimin devamı, kazancın muhafazası için 
gereken sebeplere yapışır, kazanımlarının boşa gitmemesi ve daha değerli hale gelmesi için 
bilgi, tecrübe ve uzmanlıktan istifade eder. Böylece rızkını artırmış, bereketlendirmiş ve 
üretimini değerlendirmiş olur. Böylece zengin olur.  

 
2. Tevbe ve İstiğfara Devam Etmek 
Tevbe, hata ve günah olan fiillerden pişmanlık duymak ve aynı hatayı bir daha 

işlememeye söz vermek demektir. Peygamberimiz (asm) “Bir mümin aynı delikten iki defa 
ısırılmaz” (Buhari, Edeb, 83.) buyurur. Tevbe ve istiğfar sadece uhrevi amellere ait bir durum 
değildir. Hayatta başına gelen sıkıntı ve felaketlerden ders almak, hatasını görüp pişman 
olmak, özür dilemek ve aynı hataya bir daha düşmemek için gayret etmek anlamını da ifade 
eder.  

Hatasında ısrar eden, inatçı, kendi fikrinde ısrar eden, başkalarını ve fikirlerini hor ve 
hakir gören, haset ve fesat düşüncelere sahip olan, akıldan çok hislerine göre hareket eden, 
gerçekleri görmek istemeyen ve nasihat dinlemeyenlerin hayatta başarı şansı yoktur. Böyleleri 
kendi fikirlerinde ısrar ettikleri ve başkalarını da hor ve hakir gördükleri için rızıkları artmaz; 
bilakis kendi faydalarını ve rızıklarının kesilmesine sebep olurlar. Zaten rızık demek sadece 
mideye hitap eden gıdalar demek değildir, insanın fayda gördüğü tüm maddi ve manevi 
şeylerin tamamına rızık denir.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Hz. Nuh’un (as) kavminin nankörlüğünü, inatçılığını ve 
nasihat dinlememesini misal göstererek rızıklarının daralması, kuraklığın başlamasını kendi 
hatalarında değil, Hz. Nuh’un (as) kendilerine nasihat etmesi ve yol göstermek istemesinin 
felaket sebebi olduğunu iddia etmişler. Bu sebeple en çok ihtiyaçları olan suyu nimet olarak 
değil, bir felaket olarak başlarına göndermiş ve onları helak etmiştir. Zira Allah’ın nimetlerini 
şükredildiği ve onlardan akıllıca istifade edildiği zaman insanlar için nimet olurken, 
nankörlük, şükürsüzlük ve israf yüzünden o nimet kendileri hakkında felakete dönüşür.  

Yüce Allah bu durumu Hz. Nuh’un (as) dilinden şöyle anlatır: “Af isteyen Rabbim çok 
affedicidir. Sizler hatanızı anlar Allah’tan af dilerseniz Allah üzerinize bolca yağmur yağdırır. 
Mahsullerinizi ve oğullarınızı çoğaltır. Size bahçeler ve bağlar verir ve içlerinden ırmaklar 
akıtır. Sakın günahkâr olup Allah’ın emirlerinden yüz çevirmeyin.” (Nuh, 10:12; Hud, 11.52.) 



Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde ayrıca “Tevbe ederseniz Allah sizleri güzelce yaşatır” 
(Hud, 11:3.) ayetinde “Metâen hasenen” buyurur; yani, “refah ve saadet içinde yaşatır” 
demektir. Bu şarta bağlı olan bir mükafattır. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Padişahların 
kalpleri Allah’ın parmakları arasındadır. Sizler Allah’a itaat ederseniz, Allah padişahların 
kalplerini çevirir, adil, merhametli yapar, halka hizmet ederler. Allah’a isyan ederseniz Allah 
padişahlarla insanlardan intikam alır. Kalplerini çevirir, zalim ve gaddar yapar zulmederler. 
Ekini ve nesli harap ederler. Sizler padişahlara sövmekle meşgul olmayınız; Allah’a itaat 
ediniz” buyurmuşlardır.  

Yine Peygamberimiz (asm) “Kim hatasını anlar pişman olur da istiğfara devam ederse 
Allah onu üzüntü ve sıkıntıdan kurtarır; sıkıntılarınızı giderir. Sizleri ummadığınız yerden 
rızıklandırır” (Ebu Davud, 4:267; İbn-i Mâce, 2:373.) buyurmuşlardır.  

 
3. Allah’tan Korkmak ve Günahtan Sakınmak 
Takva, Allah korkusu ile günahtan kaçmak, kul hakkı yemekten ve helal kazancına 

haram katmaktan sakınmak demektir. Haram, Allah’ın yasak ettiği haram maldan ve 
kesinlikle yasakladığı, iftira, kul hakkı, anne-baba hakkı, akraba ve komşu hakkı, faiz, zina, 
hırsızlık, haksız kazanç gibi büyük günahlardır. Kim Allah korkusu ve Allah rızası için bu 
günahlardan kaçarsa Allah onu topluma sevdirir ve onlarla münasebetleri düzelir ve insanların 
yardımını görür. Böylece her türlü sıkıntıdan kurtulduğu gibi her yönden gelen rızıkla da 
merzuk olur. Hem ömrü artar hem rızkı artar hem de saadetle yaşar.  

 
Dünya ve ahiret saadetini kazanmak 

isteyen Allah’ın haram kıldığı şeylerden 
kaçmalı ve farz olan ibadetleri yapmalıdır. 
Bunlar bir insanın kurtuluşu için yeterlidir. 
Nitekim yüce Allah “Kim Allah’tan 
korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve 
kendisini ummadığı yerden rızıklandırır” 
(Talak, 65:2-3.) buyurur. Yine “Onlar 
günahtan sakınmış olsalardı Biz onlara 
gökten ve yerden bereket kapıları açardık” 
(A’raf, 7:96.) buyurmuştur. 

Yüce Allah insanlığın dünya ve ahiret 
saadeti için Peygamberini ve Kitabını göndermiş ve onlara nasihat etmiştir. Bütün bunlar 
Allah’ın insanlara olan sevgi ve muhabbetinden kaynaklanır. İnsanlar Allah’ın kendilerine 
nasihat olarak gönderdiği kitabına uymuş olsalardı hem üstlerinden hem de altlarından akan 
Allah’ın rızkından yerlerdi. Onların içinde iktisada uyan ve insanlara orta yolu, iktisadı 
öğreten bir topluluk vardır. Ama ne ki insanların çoğunun yaptıkları ne kötüdür.” (Maide, 
5:66.) buyurarak iktisada ve iktisatçıların kendilerine yol göstermesine kulak vermelerini 
ister.  

Allah’ın nimetlerine değer vermek o nimetlerden dolayı Allah’a şükretmek demektir. 
Şükür ise mala değer vermeyi, israf etmemeyi gerektirir. Bu da o nimeti veren Allah’a değer 
vermek demektir. Allah elbette kendi nimetlerinin değerini bilen ve teşekkür eden, kaynakları 
israf etmeden kullananların mallarını bereketlendirir ve artırır. Nitekim “Şükrederseniz 
artırırım” (İbrahim, 14:7.) ayeti bunu açıkça ifade etmektedir.  

 
4. Allah’a Tevekkül Ederek Çalışmak 
Tevekkül, Allah’a güvenerek hareket etmek demektir. Allah’ın çalışana ve dürüst olana 

yardım edeceğine inanmak, doğruluktan ayrılmamaktır. Doğru yolda giden sonunda menziline 
ulaşır; acele ederek yanlış yollara sapan kısa vadede kazançlı gibi görünse de sonuçta çok 



büyük zarar ve felaketlere uğrar ve cezasını çeker. Bu da Allah’ın adaletinden kaynaklanır. 
İnsanın kendisine değil, kendi acizliğini hissederek Allah’a sığınıp, Ondan yardım isteyerek 
çalışmak başarıyı netice verir. Zaten Allah’a güvenmediğiniz zaman çalışamazsınız. Zira her 
meslek ve sanat sahibinin karşılaşacağı zorluklar akla hayale gelmeyecek kadar çoktur. 
Düşmanları vardır, haset, fesat ve rekabet bir tarafa, sel, yangın, felaket, kaza ve bela eksik 
olmaz. Kazanın ve belanın nereden geleceğini de asla kestiremezsiniz. Akıl ile bunları 
önlemek de mümkün değildir.  

 
Bu durumda yapılacak olan Allah’a güvenerek işin gereği ne ise, ne yapmamız 

gerekiyorsa yapmaya çalışmak ve akıllıca tedbirler almaktır. Ziraat ile meşgul oluyorsanız, 
kıtlık ve sel felaketini, soğuğun etkisini, güneşin mahsulünüzü kavurmasını aklınızla 
önleyemezsiniz. İş sahibi iseniz başınıza gelecek kazaları ve belaları, düşmanlarınızı ne 
zaman ne yapabileceğinizi bilemezsiniz. Yapılacak olan her türlü felaketten, şerden, kötü 
düşünceli insanlardan ve hiç ihtimal vermediğiniz ölüm, hastalık ve kaza gibi sıkıntılardan 
kurtulmak için acizliğinizi ve noksanlığınızı düşünerek Allah’a sığınmak ve Ondan yardım 
istemektir. Yüce Allah acizliğini anlayıp, sonsuz kudret sahibi olana, fakirlik ve ihtiyacınızın 
çokluğunu düşünüp her şeyin sahibi olandan yardım istemenizden dolayı sizlerden razı olur 
ve böyle davranan kullarını sever. Bu hususu Kur’ân-ı Kerim “Allah kendisine tevekkül 
edenleri sever” (Âl-i İmran, 3:159.) ayeti 
ile bize haber verir. 

Peygamberimiz (asm) “Allah’a 
hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız kuşlar 
gibi rızıklanırdınız. Kuşlar sabah 
yuvalarından aç çıkarlar, akşama karınları 
doymuş olarak dönerler” (Tirmizi, Zühd, 
33; Müsned, 1:243.) buyurur. 

 
Tevekkül, çalışmayı terk etmek ve 

tembellik değildir. İnsan kendisine ait 
olan kısmını, çalışmayı, sebeplere 
sarılmayı ve gayreti yaptıktan sonra 
sonuçta Allah’a güvenmek, Allah’a güvenerek gayretli ve sabırlı olmak demektir. Kanaat da 
çalışmaya kanaat değil, sonuca kanaat etmektir. İşin başında tevekkül ediyorum diye 
çalışmayı ve sebeplere başvurmayı bırakmak tembelliktir. Allah tembelleri sevmez. 
Peygamberimiz (asm) “Gayretli olun, çalışın, acizlik göstermeyin ve sabırlı olun. Allah işi 
sağlam yapan ve güzel bir şekilde bitiren kullarını sever” buyurmuştur. Tedbirli olmak da 
tevekkülün şartlarındandır. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Önce deveni sağlam kazığa bağla 
sonra Allah’a tevekkül et!” (Hâkim, Müstedrek, 3:623.) buyurmuştur. 

 
“Allah’a tevekkül edene Allah kafidir.” (Talak, 65:3.) Allah rızkımızı toprakta ve yerde 

gökte ve yerin derinliklerinde yaratmıştır. Ona ulaşmak ve ondan istifade etmek ise Allah’ın 
ham madde olarak yarattığı toprak, hava, su, madenler, orman ve güneşten istifade ederek 
onları işleyerek mamul madde haline getirmek gerekir. Bu ise insanın vazifesidir. Allah’ın 
insanların istifadesine sunduğu ve bu maddeleri ve madenleri işletin ve rızkınızı bunlardan 
elde edin” ferman ettiği eşyadan istifade etmezse elbette rızkını elde edemez. Kim bunlardan 
çokça istifade ederse Allah onun çabasına rızıkla ve bereketle cevap verir. Onun rızkını artırır. 

 
Hz. Ömer (ra) “Rızkınızı yerin derinliklerinde arayın” demiştir. Yine Allah rızkın bir 

kısmını mızrakların ucuna bağlamıştır. (Fethu’l-Bâri, 11:301, 306.) Onlar da cihad vasıtasıyla 
ede ediyorlardı. 



 
5. İhsan Mertebesinde İbadete Devam Etmek 
İhsan, Allah’ın görüyor gibi davranmaktır, biz Onu görmesek de O bizi görmektedir. 

(Müslim, 1:39.) Her amelimizden sonuçta hesaba çekecektir. Ayrıca ihsan iyi insan olmak ve 
iyilik yapmaktır. Zaten iyi insan başkaları hakkında iyi şeyler düşünen ve başkalarına iyilik 
yapan insandır. Allah iyilik yapan muhsinleri, yani, ihsan sahiplerini sever, dünya ve ahirette 
en iyi kazancı ona ihsan eder. (Âl-i İmran, 3:148.) 

Muhsin ayrıca ihsan sahibi demektir. Yüce Allah “İyilik yapın ve ihsanda bulunun; 
Allah iyilik yapan ihsan sahiplerini sever” (Bakara, 2:195.) buyurarak bizim iyilik yapmamızı 
ve iyi insan olmamızı ister. 

Yüce Allah bir Hadis-i Kutsîde şöyle buyurur: “Ey Âdemoğlu! Kendini Allah’a itaate 
ve ibadete ver ki gönlünü zenginlikle doldurayım ve senin ihtiyaçlarını gidereyim. Yoksa elini 
işle meşgul ederim, ihtiyaçlarını da gidermem, sıkıntı içinde kalırsın” (Hâkim, Müstedrek, 
2:443.) buyurmuştur.  

İyilik ve ihsanın en makbulü Allah’ın emrini ifa etmek ve edenlere yardımcı olmaktır. 
Namazı vaktinde eda etmek, Ramazan ayında cömert olmak, Perşembe ve Cuma günlerinde 
bolca sadaka vermek, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermektir. Hac ve Umreyi arka arkaya 
yapmak, günahları da fakirliği de yok eder. Bu sadakanın malı artırması gibidir.  

 
6. Sıla-ı Rahim Rızkı Artırır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Şüphesiz Allah adâleti, iyilik ve ihsanda bulunmayı, 

akrabaya iyilik yapmayı emreder; zulümden, fısk ve sefahetten ve kötülük yapmanızı da 
yasaklar, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir” (Nahl, 16:90.) buyurur. 

Kişi akrabayı ziyaret eder de ihtiyaçlarını karşılar ve sıkıntılarına yardımcı olursa Allah 
da ona yardım eder. Akrabaların başında anne-baba gelir. Peygamberimiz (asm) yapılacak 
iyiliğin önce anne-babaya sonra sırası ile en yakınından başlayarak başkalarına yapılmasını 
emreder. (Buhari, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1; Ebu Davud, Edeb, 129.) 

Akrabasına iyilik ihsanda bulunanı akrabaları sever (Buhari, Edebü’l-Müfred, 59.) ve 
kendisine yardımcı olur. Bu durumda onun rızkı artar, yani akrabalarından yardım görür. 
Peygamberimiz (asm) “Kim rızkın artmasını ve ömrünün uzamasını istiyorsa sıla-i rahim 
yapsın” (Müsned, 2:290.) buyurmuşlardır. 

 
7. Allah Yolunda Fî Sebilillah Harcamak 
Fî Sebîlillah harcamak malı helalden kazanıp Allah yolunda harcamak demektir. Bir 

insan helal kazanç peşinde koşuyorsa Allah yolunda sayılır; zira Allah’ın emri helal mal 
kazanmak ve helal yolda harcamaktır. Helal ve meşru yolda harcamak da Allah yolunda 
harcamak demektir. Helal yolda harcamanın israfı olmaz. Nitekim İmam-ı Azam “İsrafta 
hayır olmadığı gibi hayırda da israf yoktur” demiştir. Harama harcanan para israf edilmiş 
demektir. İsrafın ölçüsü haram ve helal ölçüsüdür. Bu sebeple Allah yolunda hayra harcanan 
para ne kadar çok olursa olsun israf edilmiş sayılmaz.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Siz hayra ne harcarsanız Allah size onun yerine 
başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Sebe, 34:39.) buyrulmaktadır. Şeytan 
insanın hayrına engel olmak için onu fakirlikle korkutur. (Bakara, 2:268.) halbuki, rızkı 
yaratan ve ummadığı yerden veren Allah’tır. Allah bir şey verecek olursa onu sebeplerini de 
yaratır. Zira sebepleri de sonuçları da yaratan her şeye kadir olan Allah’tır. Bunun için 
Peygamberimiz (asm) bir Hadis-i Kutside Yüce Allah’ın “Ey Âdemoğlu! İnfak et ki, ben de 
sana infak edeyim” (Müslim, Zekât, 36.) buyurduğunu bize haber vermiştir.  

Allah cömerttir, cömertleri sever. Cömertçe Allah yolunda harcayana Allah da cömertçe 
ihsan ve ikram eder, rızkını bereketlendirir ve ummadığı yerden onu rızıklandırır. Rızkın 
kapılarını Allah açar. Rızkın anahtarı her şeyi yoktan yaratan Allah’a aittir. Bu sebeple 



Allah’tan isteyin ki Allah sizi sevsin, Allah’ın kullarından bir şeyler istemeyin ki Allah’ın 
kulları sizi sevsin. 

 
8. İlim Talebelerine İhsan ve İkramda Bulunmak ve İlme Yardımcı Olmak 
Allah alimdir. İlim Allah’ın insanlara ihsan ve ikramının en değerlisi ve rızkın da en 

faziletli ve hayırlı olanıdır. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Dünyayı isteyen ilim öğrensin; 
ahireti isteyen ilim öğrensin, her ikisini beraber isteyen yine ilim öğrensin” (Tirmizi, Daavat, 
68.) buyurmuşlardır. İlim öğrenmek kadın erkek tüm Müslümanlara farzdır (İbn-i Mâce, 
Mukaddime, 17.) ve farzlardan önceki farzdır. Zira ilimsiz hiçbir şey olmaz. Bediüzzaman 
Said Nursi hazretleri “İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla terakki ve tekâmül etmek için 
gönderilmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Ahir zamanda her şey ilme 
ve fenne dökülecek ve herkes gücünü ilimden alacaktır, hüküm ve kuvvet ilmin eline 
geçecektir” (Sözler, 20 Söz, İkinci Makam.) buyurmuştur.  

Bir sahabi Peygamberimize (asm) kardeşinin ilim öğrenme hevesinde olduğu için 
çalışmadığından şikâyet etti. Peygamberimiz (asm) ona “Onu bırak! Belki de sen onun 
sayesinde rızıklanıyorsun” (Tirmizi, Zühd, 7-8.) buyurdular. 

İmam-ı Şafi (ra) “İlim talebesinin rızkına Allah kefildir” demiştir. Bu sebeple ilim 
talebesi kendisine yardımcı olana minnet etmemeli ve minnettarlık hissetmemelidir. Zira onu 
istihdam eden yüce Allah’tır. İlim talebesinin ve ilim adamının kimseye muhtaç olmaması ve 
kimsenin minneti altında olmaması gerekir ki ilmin izzetini muhafaza ederek, hak ve hakikati 
herkese rahatça haykırsın. Çalışanlar ilim yolunda koşanlar sayesinde rızıklanırlar. Rivayette 
vardır ki “Deniz dibindeki balıklar dahi ilim hakikatli ilim sahiplerine dua ederler ki onlar 
sayesinde rızıklarında bereket hasıl olur.” (Emirdağ Lahikası)  

Zekât ve sadakayı en hayırlı yerlere vermek en fazla sevap getirir. Dünyada malının 
daha fazla değer kazanması için insanlar araştırma yapıyorlar.   Elbette akıllı bir insan ahiret 
amelinin daha fazla sevap getirmesi için daha hayırlı olanı araştırması ve sadakasının hayırlı 
yerlere girmesini sağlaması gerekir. Bu da ilim yuvalarına ve ilim talebelerine yapılacak 
yardımlar olacaktır. 

Gerek ilim peşinde koşan talebeler gerekse onlara ilim öğreten alimler ve hocalar rızık 
peşinde koşamazlar. Bu sebeple halkın onların maişetlerini temin etmeleri üzerlerine bir 
vecibedir. Bu sebeple zekât ve sadakaların minnetsiz kabul edebilirler.  

İnsanlara hak ve hakikati öğreten ve hakka irşad eden alimler peygamberlerden sonra 
Allah katında en makbul insanlardır. Onlara hürmet etmek peygambere hürmet etmek, onlara 
itaat peygambere itaat etmektir. Zira onlar Allah’ın ve Resulünün yoluna sizi sevk ederler. 

 
9. Zayıflara Yardım Etmek Rızkı Artırır 
Sa’d b. Ebi Vakkas (ra) kendisini diğer insanlardan üstün görüyordu. Zira onun 

diğerlerinden üstün özellikleri vardı. Peygamberimiz (asm) “Sizler güçsüzleriniz sayesinde 
rızıklandırılıyorsunuz ve onlar sayesinde yardıma mazhar oluyorsunuz” (Buhari, Cihad, 14; 
Ebu Davud, Cihad, 7.) buyurdular. 

Yüce Allah’ın rızasını fakirlere ve muhtaçlara yardımda aramak gerekir. Bu konuda 
“Rızamı fakirlere iyilik ve ihsanda arayınız” şeklinde bir rivayet vardır. Peygamberimiz (asm) 
“Sizler zayıflığınızdan, ihlasınızdan ve namaz kılmanızdan dolayı yardıma mazhar 
oluyorsunuz” buyurmuşlardır.  

 
10. Rızık İçin Hicret Etmek Rızkı Artırır 
Hicret eden bolluk ve bereket bulur. Öncesinde sıkıntı ve meşakkat çeker; ama sabırla 

çalışmaya devam ederseniz yüce Allah rızık kapılarını açar ve hiç ummadığınız yerden rızık 
elde edersiniz.  



Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek 
uygun yerler ve imkanlar bulacaktır” (Nisa, 4:100.) buyrulur. Helal rızık kazanmak için hicret 
etmek de Allah yolunda olmak demektir.  

 
11. Allah’a Tevekkül Ederek Ondan İstemek 
Peygamberimiz (asm) “Allah’a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız kuşlar gibi 

rızıklanırdınız” (Tirmizi, Zühd, 33.) buyurmuşlardır. Yine “Kim insanların en güçlüsü olmak 
isterse Allah’a tevekkül etsin” buyurmuşlardır. 

Şöyle dua etmeliyiz: “Allahım! Senden sana sıdk ile tevekkül etmemi nasip eyle! 
Allahım! Beni sana hakkıyla tevekkül edenlerden eyle!”  

Tevekkül tembellik demek değil, sebeplerine sarılıp çalışmak ama sonuca kanaat 
etmektir. Bir başka ifade ile sonuca kanaat ederek gayret etmek ve çalışkan olmak demektir.  

Tevekkülün üç temel şartı vardır:  
Birincisi: Aklın gereği olarak tedbiri elden bırakmamaktır. Yüce Allah Kur’ân-ı 

Kerimde “Ey iman edenler! Tedbirinizi alın!” (Nisa, 4:71.) ferman etmiştir. Peygamberimiz 
(asm) de “Deveni sağlam kazığa bağla sonra Allah’a tevekkül et!” (Tirmizi, Kıyame, 60) 
buyurmuşlardır. Ayrıca “Tevekkül akıllıca hareket ettikten sonradır” (Deylemi, Müsnedü’l-
Firdevs, 2435.) buyurmuşlardır.  

İkincisi: Gayretli olmaktır. Nitekim 
Bediüzzaman “Sizler gayretin ne kadar 
faydalı olduğunu anlamış olsaydınız bir 
dakikanızı dahi boşa geçirmezdiniz” 
demiştir. Gayretli ve çalışkan olmak hem 
rızkı celp eder hem de gerçekten Allah’tan 
isteyerek ve onun emeği zayi etmeyeceğine 
inanarak hakiki tevekkülle ona güvenmiş 
olursunuz. Allah tedbirli, çalışkan, kendisine 
güvenen ve rahmetini umarak gayretli olan 
kullarını sever. Allah sanatkâr kulunu sever. 
Allah yapılan işin güzel ve sağlam 
yapılmasını ister ve sever.  

Üçüncüsü: Sonuca kanaat etmektir. Çalışmadan kanaat etmek tembelliktir. Kur’an’da 
zikredilmeyen en büyük günahlardandır. Zira bütün günahların anası ve mahrumiyetlerin de 
babasıdır. Zira tembel namaz kılmaz, çalışmaz zengin olamadığı için zekât veremez, mali 
ibadetlerden mahrum kalır. Kur’an okuyamaz ve ezberleyemez böylece ahirete ait pek çok 
hayır ve nimetlerden mahrum kalır. İlim sahibi olamaz emr-i maruf ve nehy-i anil-münkeri 
yapamaz. Şeytanın hilelerini bilemez ve onun oyuncağı olur. Nefsani arzularına uyar ve pek 
çok günahlara girer. Böylece kendisini helak eder.  

Peygamberimiz (asm) “İnsan günahları sebebiyle pek çok rızıktan mahrum edilir” 
(Müsned, 5:277, 280, 282.) buyurmuşlardır. Yine “İnsan kendisine ait olan rızkını 
tamamlamadan ölmez. Öyle ise rızkınızı helal yoldan talep ediniz” (İbn-i Mace, Ticaret, 2.) 
Allah rızıkları taksim etmiştir, kimse kimsenin rızkını yemez. Ancak her şeyi bilen yüce Allah 
insanlara rızkı onun gayreti ve iyi niyetine göre tespit etmiştir. Allah’ın haram kıldığı şeyler 
hariç, rızkın kendisinde haramlık yoktur. İnsan kendi niyeti, başkasını emeğini çalması ve 
gasp etmesi ile Allah’ın kendisi hakkında takdir ettiği rızkını harama çevirir ve mesuliyet 
altına girer. Dünyada rezillik, ahirette ise azaba kendisini müstahak hale getirir.  

Yüce Allah takdir ettiği rızkı gizlemiş ve insanı tembellikten kurtarmak, kabiliyetlerini 
geliştirmek hikmetine binaen çalışmayı, aklı kullanmayı rızkı aramayı emretmiştir. Rızık 
Allah’ın yeryüzünde yarattığı tüm ham maddelerdir. Onları gökten indirmek, yerden çıkarmak 
insanın gayretine bağlıdır. İnsan ham maddeyi aklı ile mamul madde haline getirerek onlardan 



istifade eder. Rızık sadece gıdadan ibaret olmadığı, insanın istifade ettiği maddi ve manevi her 
şey onun rızkı ve nasibidir. Kim ne isterse Allah onu ona verir. “Men talebe vecedde vecede” 
denilmiştir. Yani, kim neyi ister ve hedefler, onun için çalışırsa Allah onu ona nasip eder. 
Arayan bulur. 

Yüce Allah “Rızkınız göklerdedir” (Zariyat, 51: 22.) Öyle ise insanlar yerde rızkı 
aradığı gibi semalarda da araması gerekir. Rızkın göklerden gelmesi yağmur ve bereket 
şeklinde olması da düşünülmelidir. Bütün bunlarla beraber yüce Allah “Azığın en iyisi 
takvadır” (Bakara, 2:197.) buyurarak Allah korkusu ile rızkı ararken haramdan kaçmamız 
gerektiği konusunda bizleri ikaz eder. 

 
12. İnsanın Nafakasını Yüklendiği Kimseleri İhmal Etmemelidir 
Peygamberimiz (asm) “Sorumlu olduklarının geçimi için çalışmaması, yiyeceğini ve 

içeceğini vermemesi kişiye günah olarak yeterlidir” (Müslim, Zekât, 40.) buyurmuşlardır. 
Sadakanın en faziletli ve sevaplısı kişinin ailesine yedirip içirdiği ve faydalandırdığı şeydir. 
Yeter ki Allah rızası kastı ile helalden kazansın ve onları mesut etsin.  

Allah rızasını kazanmak için kişinin sağlık ve sıhhatine dikkat etmesi, koruması ve 
güçlü olması gerekir. Güç ise sadece kaba kuvvet anlamına gelmez. Mal güçtür, makam 
güçtür ve ilim güçtür. Peygamberimiz (asm) “Allah katında kuvvetli mü’min zayıf 
mü’minden hayırlıdır” (Müslim, Kader, 64.) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) “Allah aciz ve ihmalkâr kulunu kınar. Acizlik göstermeyiniz. 
Bize düşen akıllıca davranmaktır. Buna rağmen başarılı olunmazsa o zaman ‘Hasbünallahü ve 
ni’me’l-vekîl’ demeli ve Allah’a tevekkül ederek sonuca kanaat etmelidir” (Ebu Davud, 
Akziye, 29.) buyurmuşlardır.  

Nafaka konusunda tevekkül ediyoruz diye tembellik göstermek doğru değildir. Hz. 
Ömer (ra) kendilerini ibadete verip mescitte duranlara sorar: “Sizler ne yapıyorsunuz?” Onlar 
da “Biz Allah’a ibadet ediyoruz” derler. Hz. Ömer (ra) sorar: “Sizin ve çocuklarınızın 
nafakasını kim temin ediyor?” Onlar “Biz mütevekkil kişileriz. Allah bize bir şekilde 
rızkımızı gönderiyor.” Hz. Ömer (ra) öfkelenir ve “Sizler mütevekkil değil, müteekkilsiniz. 
Onun bunun eline bakıp getirdiklerini yiyorsunuz. Bu doğru değildir. Farz ibadetlerinizi 
yaptıktan sonra en büyük ibadet helal kazanç peşinde koşmaktır” demiş ve mescitten 
çıkarmıştır.  

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
    


