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Giriş 
İhsanına karşı çıkacak kimsesi olmayan, nimetlerine kimse mâni olamayan Allah’a 

hamdolsun. İnsanlığa her nevi salihatı ve dünyaya geliş amacını insanlara anlatıp saadet-i 
ebediye müjdesini getiren Muhammed Aleyhisselâm’a selat ve selâm olsun. 

Bundan sonra; 
Mal ve servet sahiplerinin kalkınmayı kolaylaştıracak ve milleti ve memleketi refah ve 

saadete ulaştıracak faydalı Kur’an ve Sünnetten kaynaklanan faydalı hususlar üzerinde 
durulacaktır. 

 

 
 
1. Allah Teâlâ’ya Tevekkül Etmek Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Müminler o kimselerdir ki, ancak Allah’a güvenip 

dayanırlar” (Âl-i İmran, 3:122, 160.) “Her kim Allah Teâlâ’ya dayanıp güvenirse Allah ona 
yeter.” (Talak, 65:3.) 

Peygamberimiz (asm) “Kim insanların en güçlüsü olmak istiyorsanız Allah’a tevekkül 
etsin” (İbn-i Ebî Dünyâ) buyurdular. Ayrıca “Sizler hakkıyla Allah’a tevekkül etmiş olsaydınız 
kuşlar gibi rızıklanırdınız. Kuşlar aç olarak sabahlar ve akşama tok olarak dönerler” (Ahmed b. 
Hanbel) buyurmuşlardır. 

Hz. Ali (ra) “Hakiki tevekkül hiç kimseden bir şey istemeden çalışarak Allah’ın kendisine 
ihsan edeceğini ümit edip beklemeden ibarettir” buyurmuştur. 

 
2. Çalışmak Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Orada hurma ve üzüm bağlarından bahçeler yaptık. Orada 

pınarlardan sular fışkırttık ki meyvelerinden ve kendileri çalışıp elleriyle yaptıklarından 
yesinler. Bütün bunlar Allah’ın sizlere nimetleridir. Sizler bu Allah’ın nimetlerine şükretmezler 
mi?” (Yasin, 36: 24-25.) buyurur. 



“Hakikaten insan için kendi çalışıp kazandığından başkası yoktur ve muhakkak ki insan 
çalıştığının karşılığını görür.” (Necm, 53:39-40.) 

Kur’ân-ı Kerim insanın çalışmasını ve Allah’ın fazlından rızkını aramasını emreder. 
Cuma ibadet günü olmasına rağmen yüce Allah “Cuma namazı kıldıktan sonra yeryüzüne 
dağılın ve Allah’ın fazlından rızkınızı arayın. Allah’ın çokça zikredin ki korktuğunuzdan emin 
ve umduğunuza nail olasınız” (Cuma, 62:10.) ferman eder. 

Selef-i Salihin Cuma namazından sonra caminin kapısında şöyle dua ederlerdi: 
“Allahümme ecibtü da’veteke, ve salleytü farızateke fenteşertü kemâ emertenî ferzuknî min 
fazlike ve Ente Hayru’r-Râzıkîn.” Yani, “Allahım! Davetine icabet ettim ve farz olan Cuma 
namazını kıldım. Emrettiğin gibi yeryüzüne dağılarak fazlından rızkımızı arıyoruz. Sen rızk 
verenlerin en hayırlısısın.”  

Hz. Musa (as) Tur’a giderken sırtında su taşıyarak bahçesini sulayan birine rast gelir. O 
da “Yüce Allah bu sene nasıl rızık verecek?” diye sorar. Yüce Allah “Bu sene kıtlık yapacağım” 
buyurur. Musa (as) durumu haber verir, ama adam “Ben vazifemi yapayım, çalışayım” der. 
Yazın tekrar oradan geçen Musa (as) herkesin mahsulünün kuraklıktan kuruduğunu ama o 
adamın bahçesinin yemyeşil olup meyvelerle dolu olduğunu görür ve hayret eder. Yüce Allah 
“Ben onun çalışmasını zayi etmedim” buyurur.  

Peygamberimiz (asm) emeğin helal rızkı celp edeceğini şöyle ifade eder: “Ey Hakîm! 
Kazancın en helal olanı bu ayakların onda yorulduğu, bu ellerin onda çalıştığı ve bu alnın onda 
terlediği kazançtır” (Deylemî, Hakîm b. Cüzam’dan) buyurmuşlardır. 

Peygamberimize (asm) sordular: 
- “Ya Resulallah! Kazancın en helali hangisidir?” 
Peygamberimiz (asm): 
- “Amelü’r-racüli bi-yedihî ve küllü bey’in mebrûrin” yani, “Kişinin elinin emeği olan ve 

meşru surette yapılan her nevi alış-verişten elde edilen kazançtır” buyurdular. (Ramuz) 
 
** 
Meşru bir meslekte çalışarak kimseye yük olmayan kimsede âhirette birçok faydaları 

toplanmıştır: 
1. Çalışan kimse para ve mal elde eder.  
2. Ziraat gibi bir meslekte çalışıyor ve üretiyorsa insanlara ve diğer canlılara faydalı olur.  

İnsanlara faydalı olan kimse ise insanların en hayırlısıdır. Nitekim Peygamberimiz 
(asm) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” buyurmuşlardır.  

3. Çalışan insan tembellikten kurtulur, oyun ve eğlence gibi faydasız şeylerle meşgul 
olmaz. Vaktini faydalı hizmetlerle değerlendirir.  

4. Çalışan insanın nefsi taşkınlıktan kurtulur ve fenalık düşünüp yapamaz. Şeytan boş 
insanları aldatır ve kötülük yaptırır, çalışan adamı şeytan aldatamaz.  

5. Çalışan başkasına muhtaç olmaktan kurtulur, izzet ve şerefini koruyarak yaşar.  
6. Namazını kılması şartı ile bütün iş ve çalışma hayatı ibadet olup ahirete mal olur. 
 
Çalışan bir insan rızkı Allah’tan bilmelidir. Kendisi ise Allah’ın kendisine verdiği rızkın 

bir emanetçisi olduğunu anlamalıdır. O rızıktan istifade ancak yiyip içtiği, giyip eskittiği ve 
tasadduk edip Allah yolunda harcadığıdır. Bu inançla çalışmada hayır ve bereket vardır. 

Peygamberimiz (asm) “Ahrsû fe-inne’l harse mübârekun ve eksirû fîhi mine’l-cemâcim” 
Yani, “Mahsulün tohumunu ekin. Zira tohum ekmek faydalı ve bereketlidir. Tohumu da çokça 
atın” (Ebu Davud) buyurmuşlardır.  

 
** 



Çalışma devamlı olmalıdır. Devamlı olan şeyde hayır ve bereket vardır. Nitekim 
Peygamberimiz (asm) “Allah’a sevimli olan amel az da olsa devamlı olanıdır” (Müslim) 
buyurmuşlardır.  

Yine “Hiç ölmeyeekmiş gibi dünyaya çalışın; yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın” 
(Deylemi, Beyhaki, İbn-i Ömer’den; Ramuz)  

Peygamberimiz (asm) “Yeryüzündeki, amellerin en faziletlisi şu üç şeydir: İlim talep 
etmek, cihad ve çalışıp kazanmak. Çünkü, İlim Allah’ın sevgilisidir. Gazi Allah’ın velisidir. 
Çalışan ise Allah’ın sadîkidir, dostudur.” (Tenbihu’l-Ğafilin, 1:428.) buyurmaktadır. 

 
3. Sanat Öğrenmek Rızkı Celp Eder 
Kur’ân-ı Kerimde Davud’a (as) “Biz ona savaşta giyilecek zırh yapmasını öğrettik” 

(Enbiya, 21:30.) buyurarak sanatkarlığı peygamberine öğrettiğini ifade eder. Peygamberimiz 
(asm) de “Allah sanatkâr kulunu sever” (Taberani, Evsat, 8:80; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 2:88.) 
buyurarak sanata ve sanatkara değer verdiğini ifade etmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Yüce Allah Hz. Adem’e (as) bin çeşit sanat öğretmiş ve bunları 
çocuklarına ve zürriyetine öğretmesini istemiştir. Dünyayı bu sanatlarla isteyin. Dinle dünyayı 
talep etmeyin. Zira, din sadece Allah’a aittir; sadece halis olarak Allah içindir. Din ile dünyayı 
talep edenlere yazıklar olsun” (Hâkim) buyurmuşlardır. 

Yine Peygamberimiz (asm) “Kişi elinin emeğinden daha hayırlı ve helal bir rızık 
yememiştir. Allah’ın nebisi Davud da (as) devlet yöneticisi olduğu halde elinin emeğini yerdi.” 
(Buhari) buyurmuşlardır. Yine “Allah Teâlâ sanatkâr olan mü’min kulunu sever” (Hâkim, İbn-
i Ömer’den, Camiu’s-Sağir.) buyurdular. 

Cüneyd-i Bağdâdî (ks) “Bir fakiri görsen ki semâ istiyor. Bil ki onda tembellik vardır. 
Allah Teâlâ tembel insanı sevmez. Çünkü tembel olup da boş duran kimse insanlıktan, belki 
hayvanlıktan da çıkmıştır” der.  

Cüneyd-i Bağdâdî’ye (ks) sorarlar: “Tasavvuf nedir?” Cevap verir: “Helal lokma 
yemektir” der.  

 
4. Sabah Erken İşe Başlamak 
Cenâb-ı Allah “Güneşin kayması anında gecenin kararmasına kadar güzelce namazını kıl 

ve sabah namazını da öylece edâ et. Çünkü sabah namazı şahitlidir” (İsra, 17:78.) buyurur. Yüce 
Allah sabah namazını güneş doğmadan bir buçuk saat öncesinde farz kılmıştır. Mü’min sabah 
güneşi doğmadan kalkar, namazını kılar ve işinin başına geçer. Öğle namazına kadar çalışır. 
Zaten bütün işler sabahtan öğleye kadar yapılır. Öğleden sonra yapılan işin ikmali ve 
tamamlanması kalır.  

Peygamberimiz (asm) “Gece ve gündüz melekleri birbirlerini takip ederler. Sabah 
namazında ve ikindi namazında bir araya gelir ve görevlerini birbirlerine devrederler. Yüce 
Allah’ın huzuruna çıkıp tekmil verirler. Yüce Allah her şeyden haberdar olduğu halde 
‘Kullarımı nasıl terk ettiniz?” diye onlara sorar. Biz onları namaz kılarken bulduk ve namaz 
kıldıkları halde terk ettik derler” (Buhari) buyurdular.  

Peygamberimiz (asm) “Allahım! Ümmetimin sabah erken işe başlayanların işlerini 
bereketlendir” (Camiu’s-Sağir, Sahabe Cemaatinden mervidir.) şeklinde dua etmişlerdir. Yine 
“Rızık ve ihtiyaç talebinde sabah erken davranın. Sabah erken davranmakta bereket ve kurtuluş 
vardır” (Taberâni) buyurmuşlardır. 

Hukemâ “Zeval vaktinden önce işinde çalışmak, zevalden (öğleden) sonra çalışmaktan 
çok daha fazla başarıyı netice verir” demişlerdir.   

Peygamberimiz (asm) Hz. Ali’ye (ra) nasihat ederek şöyle buyurur: “Yâ Ali! Sabaha 
yakın geceden yola çık. Zira yer gece dürülüp toplanır. Yâ Ali! Allah’ın ismini anarak yardım 
dileyerek erkenden kalk. Çünkü Allah Teâlâ günün evvelini bereketli ve hayırlı kılar” 
buyurdular.  



Peygamberimiz (asm) yatsı namazından evvel uyumaktan ve yatsıdan sonra da yatmayıp 
oturmaktan hoşlanmazdı. (Buhari) Akşam erken yatıp sabah erken kalkmak sıhhati korur, ömrü 
uzatır ve yüzü nurlandırıp güzelleştirir. Şafaktan kalkan dünyanın nasıl uyandığını görür. 
Tembellere bu nasip olmaz. Sabah geç kalkanların işlerinden bereket kalkar, ömrü kısalır ve 
fakirliğe maruz kalırlar. 

Gece yarısından önce bir saat uyku gece yarısından sonraki iki saate bedeldir. 
 
5. İbadetleri Yapmak, Farzları Yapıp Haramlardan Kaçmak ve Namaz Kılmak 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Sabr-u sebatla ve namaz kılmakla 

Allah’tan yardım isteyiniz. Şüphesiz Allah’ın yardımı sabredenlerle beraberdir” (Bakara, 
2:159.) buyurur. 

Resul-i Ekrem (asm) mühim bir işi olduğu zaman namaz kılar ve o işin husûlü için 
Allah’tan yardım talep ederdi. Namaz kılmak huşûsu olmayanlara ağır ve büyük bir yük gibi 
gelir. Ama yüce Allah bizden “Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin” buyurur. Sabır ise 
kişinin tembelce beklemesi değil, büyük bir çaba ve gayretle üzerine düşen ve gücü yettiği 
kadar işi yapıp başarıya ulaşması için Allah’tan yardım istemektir.  

Bir diğer ayette yüce Allah “Her kim Allah’a asi olmaktan korkup sakınır ve Allah 
korkusunu kalbine yerleştirirse Allah onun için darlıktan bir kurtuluş halk eder ve onu 
ummadığı ve hatırına gelmediği yerden rızık ihsan eder. Allah’a güvenene Allah kafidir.” 
(Talak, 65:3.) buyurur.  

Yüce Allah bir kutsi hadisinde “Ey Âdemoğlu! Bana itaat et ki kalbini zenginlikle, elini 
de bol rızıkla doldurayım. Ey Âdemoğlu! Bana itaat etmez ibadetten kaçarsan Ben de senin 
kalbini fakirlikle ve elini de boş işlerle meşgul ederim” (Taberâni, Hâkim) buyurmuştur. 

Nitekim yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Şükrederseniz artırırım, şayet nankörülük 
ederseniz muhakkak benim azabım çok şiddetlidir” (İbrahim, 14:7.) buyurur. Yine “Ev halkına 
namaz kılmasını emret, kendin de namaza devam et! Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık 
veren biziz. Rızkınızı Biz veririz. Sizin ahirete çalışmanız ve ahiret saadetini kazanmanız daha 
iyidir ve size daha yakışır” (Taha, 20:132.) buyurmuştur. 

 
6. Zekât Vermek Rızkı Artırır ve Bereketlendirir 
Kur’ân-ı Kerimde “Namazı dosdoğru kılın ve zekâtınızı tam olarak verin. Sizler hayırdan 

ne yapar, önünüzden ahirete ne gönderirseniz Allah katında onu bulursunuz. Şüphe yok ki Allah 
Teâlâ yaptıklarınızı kemaliyle görür” (Bakara, 2:110.) buyrulmaktadır. 

Bir hadis-i kutside yüce Allah şöyle buyurur: “Ey Âdemoğlu! Zekât ver ki, Ben de sana 
vereyim.” Peygamberimiz (asm) “Allah’ın vermesi bol ve devamlıdır. Gece gündüz hiçbir şey 
onu eksiltemez” (Müslim) buyurmuşlardır. Yine Peygamberimiz (asm) “Sadaka vermekle mal 
eksilmez. Bunun için yemin edebilirim” buyurmuşlardır. 

Yine Peygamberimiz (asm) “Karada ve denizde telef olan mal ancak zekâtı verilmediği 
içindir. Binaenaleyh zekât vermekle mallarınızı koruyunuz. Hastalıklarınızı da sadaka vermekle 
tedavi ediniz. Geceleri nazil olacak belaları da duâ etmekle kendinizden def ediniz. Şüphe yok 
ki dua fayda verir. Nâzil olmuş ve henüz nazil olmamış bela ve musibetleri defeder. Nazil 
olmayan belaları da müdafaa edip meneder” (Ramuz) buyurmuşlardır. 

Şair ne güzel söylemiştir: 
“Zimmetinde bırakma bir habbe zekât 
Ki odur mâye-i feyz-u bereket ve necât.” 
Peygamberimiz (asm) “Zekât İslam’ın köprüsüdür” (Taberani) buyurarak hayat-ı 

içtimaiyede zengin ile fakirin arasındaki uçurumu kapatıp sevgi ve muhabbeti, merhamet ve 
yardımlaşmayı temin ettiğini ifade etmiştir.  



Allah zekâtı verilen malın şerrinden sahibini korur. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Kim 
malının zekatını verirse Allah onun şerrinden sahibini korur” (Taberani) buyurarak maldan 
gelecek musibetlerin ancak zekatla giderileceğini ifade etmiştir.  

 
7. Hacca Gitmek Malı Artırır 
Yüce Allah “Haccı da Umreyi de Allah için tamamlayın!” (Bakara, 2:196) ferman 

etmiştir.  Peygamberimiz (asm) de “Haccı da Umreyi de birbiri ardınca yapın; zira körükle 
kuvvetlenen ateş, demirin, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi hac ile umre de fakirliği ve 
günahları öyle giderir. Makbul bir haccın sevabı ancak cennettir, başka değil” (Ramuz) 
buyurmuşlardır. 

 
8. İstiğfara Devam Etmek Rızkı Artırır 
Yüce Allah peygamberleri diliyle şöyle buyurur: “Rabbinizden af ve mağfiret isteyiniz. 

Sonra tevbe ederek ona dönün ki sizi adı konulmuş bir vaadeye kadar güzel nimetlerle 
faydalandırsın ve her fazilet sahibine kendi fazl-u kereminden versin. Şayet yüz çevirirseniz 
sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım” (Hud, 11:3.) 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Onlar istiğfar ettikleri sürece Allah onlara azap edecek 
değildir” (Enfal, 8:33.) buyurarak tevbe ve istiğfarın belaları ve azapları gidereceğini haber 
vermektedir. 

Peygamberimiz (asm) “Kim istiğfara devam ederse Allah Teâlâ onun için her türlü 
darlıktan çıkış, her türlü dert ve sıkıntıdan kurtuluş halk eder. Hiç ümit etmediği ve hatırına 
gelmediği cihetten ona rızık verir” (Ramuz) buyurmuşlardır. 

 
9. Anne-Babaya İyilik ve İhsan Rızkı ve Ömrü Artırır 
Yüce Allah “Kendisinden başkasına ibadet etmememizi, anne-babaya ihsanda bulunmayı 

katî bir emirle hükmetmiştir.” (İsra, 17:23-24.) Lokman Suresinde de “Bana ve ana-babana 
şükret!” (Lokman, 31:14.) ferman etmiştir.  

Dinin gayesinden birisi de “Ta’zîmu li-emrillâh ve’ş-şefekatü alâ halkıllah!” yani 
“Allah’ın emirlerine hürmet etmek ve mahlukata şefkatle muamele etmektir.” Peygamberimiz 
(asm) “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmez” (Tirmizi, ve Ahmed.) buyurarak 
iyilik ve ihsana teşekkür etmenin bir insanlık vazifesi olduğunu, nimeti ve iyiliği bilen insanın 
insanlara teşekkür ettiği gibi gerçek nimet sahibi olan Allah’a şükredeceğini ifade eder. 

Anne-Baba da şefkat ve merhametini çocuklarından esirgememesi gerekir. Çocuklarını 
bir köle gibi görmemesi icap eder. Çocuklarına karşı şefkatli ve merhametli olmayan bir anne 
baba da kimseden şefkat ve merhamet beklememelidir. Kişi yaptığının karşılığını görür ve 
verdiğinin karşılığını alır. Anne-baba da kendi zevklerine göre değil dinin emirlerine göre 
çocuklarının haklarına riayet etmesi gerekir. Bu da onları güzel bir eğitim vermekten ve güzel 
örnek olmaktan geçer.  

Peygamberimiz (asm) “Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden ve iyi bir eğitimden daha 
iyi ve faydalı bağışta bulunamaz ve miras bırakamaz” (Tirmizi, Camiu’s-Sağir) buyurmuştur.  

Peygamberimiz (asm) çocuklara da “Kim ömrünün uzun, rızkının bol olmasını istiyorsa 
anne-babasına iyilik yapsın ve akrabalarını ziyaret ederek sıla-ı rahimde bulunsun” (Ramuz) 
buyurmuşlardır.  

Zira “İyilik ve sıla-i rahim ömürleri uzatır, memleketleri mamur kılar ve malı da artırır. 
Bu durum füccar bir kavim için de geçerlidir.” (Ramuz) 

Anne-babayı gücendirmiş olan birisi onlar ölmüş olsa onları nasıl razı edebilir? Bunun 
cevabını Ebulleys Semerkandi şöyle verir: “Salih bir evlat olur, anne-babasının dost ve 
akrabalarını ziyaret ederek onlara iyilikte bulunur, anne-babası için tevbe ve istiğfar eder, 
sadaka ve hayırla onları kabirlerinde sevindirirse onların rızasını kazanabilir.” 

 



10. Sıla-i Rahim Rızkı ve Ömrü Artırır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabayı görüp gözetmeyi 

emreder” (Nahl, 16:90.) ferman etmiştir. Yine “Anaya-babaya akrabaya iyi davranın” (Nisa, 
4:36.) ferman etmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Rahim, yüce Allah’ın ismidir. Sıla-ı Rahim bundan kaynaklanır. 
Ona riayet edene ben de iyilik ve ihsanda bulunurum, Onu koparanı da lütuf ve rahmetimden 
mahrum ederim” (Ebu Davud, Zekât, 45.) buyurmuştur” ferman eder. 

“Akrabanın yaptığı iyiliğe karşılık veren onları korumuş ve gözetmiş olmaz. Akrabayı 
koruyup gözeten kişi kendisi ile alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik yapmaya ve alakayı 
kırmaya çalışan kimsedir.” (Buhari, Edep, 15; Tirmizi, Birr, 10.) Bu sebeple Peygambermiz 
(asm) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden akrabasına iyilik yapsın” (Buhari, Edep, 85; 
Müslim, İman, 74,75.) emreder.  

Peygamberimiz (asm) “Harcamaya kendinden başla, artanı çoluk çocuğuna sarfet. 
Ailenden bir şey artarsa bunu da yakınlarına ve akrabalarına sarfet. Bunlardan arta kalanı da 
sağındaki ve solundaki komşularına ver!” (Müslim, Zekât, 41; Nesai, Zekât, 60; Büyû, 84.) 

 “Rızkının geniş olmasın isteyen sıla-ı rahime devam etsin” (Ramuz) buyuran 
Peygamberimiz (asm) “Sıla-ı rahim yap ki ömrün uzasın, marufu emret ki evinin hayrı ve 
bereketi çoğalsın, her taş ve ağacın yanında Allah’ı zikret ki kıyamet gününde sana iyi şahitlik 
yapsın” (Ramuz) ferman etmiştir. 

 
11. Allah’tan Başkasına Boyun Eğmemek Rızkı Artırır 
Peygamberimiz (asm) “İhtiyaç elini insanlara değil de Allah’a açan ve ihtiyacını ondan 

isteyen kimseye yüce Allah senesi geçmeden helal rızık kapılarını açar” (Ramuz) buyurur. 
İsteyeceğimiz her şeyi önce Allah’tan istemeli sonra peygamberlerin sünneti olan “Sebeplere 
müracaat etmelidir.”  

Kendisine fakirlik isabet eden birisi ihtiyacı için insanlardan önce Allah’a yönelmeli ve 
ondan hayırlı ve bereketli rızık kapılarını açmasını istemelidir. Bunun için kendi imkanları 
ölçüsünde çalışmaya devam etmelidir. İhtiyacını Allah’tan isteyene yüce Allah gayreti 
nispetinde hacet kapılarını açar ve ihtiyaçlarını giderir, rızkına hayır ve bereket ihsan eder. 
Yeter ki kişi haram yollara tevessül etmesin. Harama tevessül edene ise Allah yardımcı olmaz 
o da kendi gücüyle zor şartlar içinde çalışmaya devam eder ve sıkıntıdan da kendisini 
kurtaramaz.  

 
12. Sabırlı ve Kanaatkâr Olmak Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah Teâlâ’ya ve Onun resulüne itaat edin ve birbirinizle 

çekişmeyin. Sonra kuvvetiniz gider ve zayıflarsınız. Bir de sabırlı olun. Allah’ın yardımı 
sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 8:46.)  

Peygamberimiz (asm) “Bir kimseye sabırdan daha geniş bir hayır verilmemiştir” buyurur. 
Bir başka hadisinde de “Allah akla sabırdan daha hayırlı bir vezir vermemiştir” buyurarak bunu 
takviye eder.  

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Yanımda bulunan ne kadar mal varsa, onları sizden asla 
esirgemem. Şunu da iyi bilin ki, kim (istemeyip) iffetli kalmayı dilerse, Allah onu iffetli kılar. 
Kim de sabretmeye çalışırsa, Allah ona sabır ihsan eder. Kim insanlardan müstağni olmak 
isterse, Allah onu müstağni kılar. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve daha büyük bir ihsanda 
bulunulmamıştır!” (Buhari, Rikâk 20.) buyurur.  

Peygamberimiz (asm) “Kanaat bitmez tükenmez hazinedir” buyurur; ancak bu neticeye 
kanaattir. Çalışmaya kanaat ise tembelliktir. Tembellik dinimizde en büyük günahlardandır, 
zira günahların anasıdır. Her nevi günahın sebebi, hayırlardan mahrumiyetin kaynağı 
tembelliktir. 



“Zenginliğin mal zenginliği değil, gönül zenginliği olduğunu” ifade eden Peygamberimiz 
(asm) insanın aç gözlülüğünü ise “Bir insana bir vadi dolusu mal verilse, ikinci vadiyi, onu da 
versen üçüncüsünü ister. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur” sözleri ile haber vermiştir. 

 
13. Kur’an Okumaya Devam Etmek Rızkı Artırır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun” (Müzzemmil, 

73:20.) buyurur. Zira, her insan Kur’ân’ın tamamını okuyamaz, işi gücü ve kabiliyeti, sıkıntı ve 
musibetler buna müsait olmaz. Yüce Allah rahmetinden ve kullarına merhametinden küçük 
surelerin her birini bir Kur’an hükmüne getirmiş ve küçük sureleri okuyanlara da bütün Kur’an 
sevabını ihsan etmektedir.  

Bir başka ayette “O kimseler ki Allah’ın kitabını okumaya devam ederler ve kendilerine 
rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikâre Allah’ın kullarına yedirir ve harcarlar. Onlar 
bununla hiç tükenmeyecek bir kazanç ümit ederler” (Fatır, 35:29.) buyurarak Allah’ın fazlından 
ümit ederek Kur’an okuyan ve insanlara Allah’ın verdiği nimetleri paylaşanların bol rızka 
ereceklerini ifade eder.  

Bu sebeple Peygamberimiz (asm) “Kim her gece Vakıa Suresini okursa ebediyen fakirlik 
yüzü görmez. Kim her gece La Uksimu bi-yevmi’l-kıyame” suresini okursa kıyamette yüzü 
ayın on dördü gibi parlak olarak Allah’a kavuşur” (Ramuz) buyurmuşlardır.  

Yine “Yasin yesinu lima kuria lehu” yani, “Yasin-i Şerifi hangi amaç için okursanız, 
hangi şeyin husulü için okumaya devam ederseniz o şey husule gelir” buyurmuşlardır.  

Alim, mutasavvıf ve seyyid Abdulaziz Ed-Debbağ demiştir ki: “Kur’an-ı Kerimde 
Tebareke’l-Mülk Suresinde geçen “Elâ ya’lemü men halek ve Hüve’l-Latifu’l-Habîr” ayeti 
celilesini okumaya devam eden çalışkan bir adam fakirlikten ve her nevi musibet ve sıkıntıdan 
inşallah mahfuz olur” (Necatu’l-Melhuf)  

Peygamberimiz (asm) bize bir uyarıda bulunarak “Rubbe tâlin yel’anuhu’l-Kur’ân” 
buyurur. Yani, “Nice Kur’an okuyanlar vardır ki Kur’an onlara lanet eder.” Yani onun 
okuyuşundan memnun olmaz ve ondan uzaklaşır. Bu kazanç için kur’an okuyan, riya ve süm’a 
için okuyan ve okudukları ile övünüp gereğini yapmayanlar içindir. Kur’an okunmasının amacı 
oradaki hakikatlere inanmak, itaat etmek ve emirleri yapıp haramlardan kaçınmak içindir. 
Nitekim Peygamberimiz (asm) “Kur’an okuyun ve ahkâmı ile amel ediniz. Kur’an okumayı 
hmal etmeyiniz, diğer ibadetleri ve sorumlulukları terk ederek yalnız Kur’an okumaya da 
kendinizi adamayın. Kur’an okumayı yiyip içmenize, dünya malı toplamanıza ve halka 
riyakarlık yapmanıza vesile yapmayınız” buyurur.  

 
14. Farz Namazları Cemaatle Kılmak Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah “Namazı dosdoğru ikame edin, kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle beraber 

rükua varın” (Bakara, 2:43.) ferman eder. Beş vakit namazı cemaatle kılana Allah beş şeyle 
mükafatlandırır: 

1. Dünyada fakirlik görmez. 
2. Allah onun kabir azabını kaldırır. 
3. Ahirette mizanda kitabı sağdan verilir. 
4. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer. 
5. Hesapsız ve azapsız cennete girer. (Mecalisu’l-Envar, s.38.) 
 
Peygamberimiz (asm) “Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan yirmi 

yedi derece daha sevaplıdır” buyurmuşlardır.  
 
15. Ticarete Atılmak ve Doğru Ticaret Yapmak Rızkı Artırır 
Allah Teâla sizin yükünüzü hafifletmek ister. İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. Ey iman 

edenler! Mallarınızı aranızda batıl bir surette yemeyiniz. Ancak karşılıklı rızanızla olan ticaret 



suretiyle yiyiniz. Kendinizi tehlikeye ve ölüme atmayınız, Allah sizi korumak ve bağışlamak 
ister.” (Nisa, 4:28-29.) buyurur. 

Yüce Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. (Bakara, 2:275.) Faiz bir kazanç yolu 
değildir, başkalarının emeğini ve kazancını çalmak ve haksız yere yemektir. Peygamberimiz 
(asm) “Helal kazanç kişinin elinin emeği olan ve her nevi meşru olan alışverişten elde edilen 
kazançtır” buyurmuşlardır. Bir işte emek varsa emek sahibinin hakkı vardır. Hak, bir emeğin 
karşılığı olan şeydir.  

Peygamberimiz (asm) nübüvvetten önce ticaretle iştigal ederdi. Bu şekilde büyük kazanç 
elde etmiş ve zengin olmuştu. Nübüvvetten sonra bunu Allah yolunda harcadı. Nübüvvetten 
sonra kendisi ticaretle meşgul olmamış; ama ümmetini ticarete teşvik etmiş ve “Size ticaret 
yapmanızı öneririm, zira kazancın onda dokuzu ticarettedir” buyurmuşlar ve bu konuda 
cesaretli olmak gerektiğini ifade etmiş “Korkak tüccar mahrum olur, cesur, girişimci tüccar ise 
rızıklandırılır” buyurmuşlardır.  

Ticaret üretilen malların nakli ve tedavülüdür. Üretilen malların ihtiyacı olan insanlara 
ulaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak insanlara yapılacak en büyük yardımdır. “İnsanların 
hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Bu sebeple Peygamberimiz (asm) “Cennete ilk girecek 
olanların içinde ön sırada olanlar doğru tüccarlardır” buyurmuşlar ve “Doğru tüccar kıyamette 
şehitlerle, sıddıklarla ve nebilerle beraber dirileceklerini” (Camiu’s-Sağir, Ramuz) haber 
vermiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Kazancının en temizi doğru tüccarın kazancıdır. Onlar 
konuştukları zaman yalan söylemezler, emanet edilene hıyanet etmezler, vaad ettikleri zaman 
sözlerinden dönmezler, satın alırken malı kötülemezler, sattıkları zaman aşırı övmezler, borçlu 
oldukları zaman borçlarını geciktirmezler, alacaklı oldukları zaman da alacaklılarını 
sıkıştırmazlar” buyurmuşlardır. 

 
16. Ticaret İçin Sefere Çıkmaz Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Yemin olsun bir ademoğullarını üstün bir meziyet ve 

şerefe mazhar kıldık. Onlara karada ve denizde binekler verdik ve onlar güzel nimetlerimizden 
faydalandırdık. Biz ademoğullarını yarattıklarımızdan birçoklarından üstün kıldık” (İsra, 
17:70.) buyurur. 

Rabbimiz öyle bir Latîf-i Zülcelaldir ki, sizin için denizlerde gemileri sevk ederek yürütür 
ki fazlından rızkınızı arayasınız. Şüphesiz Allah sizleri çokça korur ve esirger.” (İsra, 17:66.) 
buyurarak gemilerle ve başka vasıtalarla yeryüzünde seyahat ederek Allah’ın nimetlerinden 
istifade etmelerini istemiştir.  

“Yeryüzünde gezin dolaşın Allah’ın verdiği rızıklardan yiyin, sonuçta onun huzuruna 
varacaksınız” (Mülk, 67:15.) buyurarak sonuçta Allah’a hesap verileceğini düşünerek 
nimetlerden istifade etmemizi ister. 

Peygamberimiz (asm) de “Seyahat edin sıhhat bulun, Allah’ın nimetlerinden istifade edin 
hem rızıklanırsınız hem de ticaret yaparak zenginleşirsiniz” (Camiu’s-Sağir, 2:25.) 
buyurmuşlar ve sefere çıkmayı teşvik etmişlerdir. 

 
17. Ortaklıklar ve Şirketler Kurmak Rızkı Celp Eder 
Peygamberimiz (asm) ümmetinin birbirleri ile anlaşarak ortak ticari şirketler kurmalarını 

teşvik etmiştir. Nitekim hadis-i şerifte “Allah Teâlâ buyurur ki ‘Ben birbirlerine sadık oldukları 
sürece iki ortağın üçüncüsüyüm. Birbirlerine ihanet ederlerse ben aralarından çekilirim” (Ebu 
Davud) buyurarak ortaklıkları teşvik etmiş ve doğrulukla hareket ettikleri zaman Allah’ın 
yardımına mazhar olacaklarını ifade etmiştir.  

“Kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder” buyuran Peygamberimiz 
(asm) yardımlaşmayı ve ortak iş yapmayı teşvik etmiştir. Bütün insanlık kıyamete kadar 
Peygamberimizin (asm) ümmeti olduğu için İman ve islam davasını kabul etmeyen ümmeti 



dünyada kendi faydaları için ortaklıklar kurmakta ve birbirlerine yardımcı olmaktadırlar. Yüce 
Allah da onlar iman etmemiş olsalar da onlara yardımcı olmakta ve dünyalarını mamur ve 
müreffeh hale getirmektedir. Medeniyetlerine, sanat ve ticaretlerine yardımcı olmakta, 
Müslümanları da dünyada onlara muhtaç kılmaktadır.  

Peygamberimiz (asm) “İki kişi tek kişiden hayırlıdır, üç kişi de iki kişiden hayırlıdır. Dört 
kişi de üç kişiden daha hayırlıdır. Size cemaati, bir ve beraber hareket etmeyi tavsiye ederim. 
Allah’ın kudret ve inayet eli cemaatle beraberdir. Yüce Allah ümmetim bir konuda beraber 
hareket eder, doğruluktan ayrılmazlarsa onları asla dalalete düşürmez. Hak ve hidayetini onlarla 
beraber kılar. Şunu bilin ki şeytan cemaatten ayrılanları ateşe çağırır.” (İbn-i Asakir, Camiu’s-
Sağir.) buyurarak hayırlı bir amaç ve hizmet için bir araya gelip birbirlerine yardım eden, 
birbirlerine ihanet etmeyen ve hak yoldan ve istikametten ayrılmayan, birbirlerine hile yapıp 
ihanet etmeyenlerin yardımcısı olduğunu haber vermiştir.  

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Arkadaşların hayırlısı, dört kişidir, grupların hayırlısı kırk 
kişidir, müfrezenin hayırlısı dört yüz kişidir. Dört bin kişilik bir orduyu hiçbir güç yenemez” 
buyurmuşlar ve bir amaç etrafında bir araya gelen samimi ve ihlaslı gruplara Allah’ın yardım 
edeceğini bize bildirmiştir.  

 
18. İktisada Riayet Etmek Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Elini boynuna bağlayıp cimrilik etme! Büsbütün elini açıp 

malını saçıp savurma. Sonra kınanmış ve pişman olmuş halde oturup kalırsın” (İsra, 17:29.) 
buyurarak insanları israftan ve cimrilikten sakındırmış ve bu konuda orta yolu ihtiyar etmelerini 
istemiştir. Takip edecekleri metodu da “O müminler harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik 
de yapmazlar, ikisi ortasından bir yol takip ederler” (Furkan, 25:67.) ayeti ile göstermektedir. 

Peygamberimiz (asm) “Doğru ve istikametli yol olan güzel ve temiz giyinmek, 
alacaklılarına ve insanlara müsamahalı davranmak, iktisada riayet etmek nübüvvetin yirmi beş 
cüz’ünden birisidir” (Ramuz, Camiu’s-Sağir) buyurarak bu konuda takip edeceğimiz yolu 
göstermiştir. 

Ayrıca “Size malda, yiyip içmede israf etmekten sakındırır, iktisada uymayı tavsiye 
ederim, iktisat eden asla muhtaç olmaz, fakirlik belasını da çekmez” (Ramuz) tavsiyesinde 
bulunmuşlar “İstihare eden şaşmaz, istişare eden pişman olmaz, iktisat eden de yoksulluk 
çekmez” buyurmuşlardır. 

Evet, “İktisat geçimin yarısı, insanlarla iyi geçinmek aklın yarısı, güzel soru sorabilmek 
de ilmin yarısıdır” buyuran Peygamberimiz (asm) bu hasletlerin güzel ahlakı temsil ettiğini de 
“Güzel ahlak da dinin yarısıdır” buyurarak ifade etmiştir. 

Peygamberimiz (asm) ayrıca iktasatçılara dua etmiş ve “Helal kazanan, iktisatla harcayan, 
fazlasını muhtaçlarla paylaşan ve Allah yolunda harcayan kişiye Allah Teâlâ rahmetiyle 
muamele etsin” (Ramuz) buyurmuşlardır. 

Lokman (as) oğluna nasihat ederek “Evladım! Dünyadan sana yarayacak ve yetecek 
kadarını al. Kazandığından arta kalanı ahiret yolunda Allah için harca, dünyayı da büsbütün 
terk etme. Sonra muhtaç duruma düşersin de insanlara yük olursun. Bu da senin izzet ve şerefini 
kırar” (Levamiu’l-Ukul) demiştir. 

 
19. Cömert Olmak Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “De ki: Muhakkak benim Rabbim kullarından dilediğinin 

rızkını bollaştırır dilediğinin rızkını da kısar. Siz hangi şeyden yedirip harcarsanız Allah Teâlâ 
onun yerine size başkasını verir. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır” (Sebe, 34:39.) buyurur.  
Yine “Allah kullarından dilediğinin rızkını bol verir ve yayar, dilediğinin rızkını da daraltıp 
kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir” (Ankebut, 29:62.) buyurarak tembellerin ve 
müsriflerin rızkını daraltacağını, çalışkan ve cömertlerin rızkını da artıracağını haber vermiştir. 



Peygamberimiz (asm) “Ey Esmâ! Kesenin ağzını boğma. Bu sanin de nasibinin 
daralmasını sağlar. Malını, paranı sayıp zapt etme ki, Allah da sana nimetini sayarak az verir. 
Sakın çömlekte paralarını saklama Allah da senden tutup saklar. Gücün yettiği kadar az da olsa 
sadaka vermeye devam et!” (Buhari) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) ayrıca “İçerisinde cömertlik bulunan eve rızkın girmesi 
yüzülmekte olan devenin hörgücüne kasabın bıçağının girmesinden daha çabuktur” buyurdular. 
(Ramuz) “Cömert Allah’a olan hüsn-ü zannından cömerttir, cimri de Allah’a olan su-i 
zannından cimridir” (Ramuz) buyurdular.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve sizi cimriliğe sevk eder. 
Allah Teâlâ da size kendisinden bağışlama ve bolluk vaad eder. Allah ihsanı bol olan ve her 
şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara, 2:268.) buyurur. 

Hadis-i Kutside “Allah Teâla kulun zannına bakar, onun zannı üzeredir. Kul Rabbini nasıl 
zannederse Rabbi de ona öyle muamele eder. Hayır umarsa hayır verir, şer umarsa şer verir.” 
(Taberani, Camüu’s-Sağir) buyurmuştur. Allah’tan isteyin ve ona göre çalışın ki Allah da 
dilediğinizi size versin. 

 
20. Muhtaçlara Yardım Etmek Rızkı Celbeder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “İyilik etmek ve kötülükten sakınmak konusunda biri 

birlerinize yardım edin. Sakın günah işlemek ve haddi aşmak konusunda bir birlerinizle 
yardımlaşmayın. Şüphesiz Allah’ın ceza vermesi çok şiddetli ve çetindir” (Maide, 5:2.) 
buyurmuştur.  

Peygamberimiz (asm) “Kim duasının kabul olmasını ve sıkıntılarının giderilmesini isterse 
zor durumda olana yardım edip sıkıntısını gidersin” (Camiu’s-Sağir) buyurmuşlardır. “Kim 
sıkıntıda oaln birisinin sıkıntısını giderirse Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir” 
(İbn-i Mace) buyurdular.  

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Bir Müslümana sevinç ve sürur vermekten Allah’a daha 
sevimli bir amel yoktur” (Ramuz) buyurdular. “Farz ibadetlerden sonra Allah’ın en çok sevdiği 
amel Müslümanları sevindirmektir” (Camiu’s-Sağir, Ramuz) buyurdular.  

“Yüce Allah’ın özel kulları vardır, onları insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere 
görevlendirmiştir. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için onlara müracaat ederler. Onlar Allah’ın 
azabından emindirler” (Taberani, Camiu’s-Sağir) şayet o kimseler insanların ihtiyaçlarını 
gidermeye devam ederlerse Allah onlara yardım eder, yoksa onların elinden nimetlerini çeker 
alır. 

 
21. Misafir Ağırlamak Rızkı Artırır 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Onlar görmediler mi ki, Allah dilediğinin rızkını yayıp 

genişletir ve dilediğinin rızkını da daraltır. Şüphesiz bunda iman eden kimseler için elbette ibret 
alınacak alâmetler vardır. Binaenaleyh yakın akrabaya ve yoksula, yoksula ve yolcuya hakkını 
ver. Böyle yapmak Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için hayırlıdır. İşte onlar 
korktuklarından emin ve umduklarına nail olanlardır” (Rum, 30:38.) buyurmuştur.  

Peygamberimiz (asm) “Misafir on rızıkla gelir, birini yer, dokuzunu bırakır gider” 
buyurdular. Yine “Hayır ve bereketin yemek yedirilen eve girmesi yüzülmekte olan devenin 
hörgücüne bıçağın girmesinden daha sür’atlidir” (İbn-i Mâce) buyurdular. 

“Yüce Allah bir kavme hayır dilerse onların misafirlerinin çoğaltır, o eve bol rızık 
gönderir ve yüce Allah o hane halkını af ve mağfiret eder.” (Ramuz) buyurmuşlardır.  

 
22. Allah’ın Zikrine Devam Etmek Rızkı Celp Eder 
Allah’ı zikretmek Allah’ın rahmetini, yardımını ve inayetini celbeder. Bu zikirlerin 

başında “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyu’l-Azîm” ve “Hasbünallahu ve ni’mel-vekil. 
Ni’mel-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr” gelmektedir. 



Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Allah’ın çokça zikredin, onu sabah 
akçam namaz kılarak tesbih edin” (Ahzab, 33:41-42.) buyurur. “O kimseler ki iman ettiler de 
Allah’ı zikretmekle gönülleri ve huzur ve sükûn buldu. Haberiniz olsun ki gönüller ve kalpler 
ancak Allah’ın zikri ile huzur ve sükûn bulur ve olgunlaşır.” (Ra’d, 13:28.) buyurur. 

Kehf Suresinde geçen Allah’ın verdiği güzel bir örneği okumalıdır.  
“Deme çoktur mâl-u evlâd, kimse yok benim gibi, 
Bir muhalif rüzgâr eser, savrulur harman gibi…” (Şair) 
 
Peygamberimiz (asm) buyurdular:  
“Bir kimse günde yüz defa La havle velâ kuvvete illâ billah’ derse ona fakirlik isabet 

etmez.” (Necâtu’l-Melhûf) 
“Allahın hayırlı bir nimetine mazhar olan kimse o nimetin devamını isterse ‘La havle velâ 

kuvvete illâ billah’ zikrine devam etmelidir. Sonra şu ayeti okudu: ‘O bahçesine girince 
Mâşâllah vela kuvvete illâ billah’ deseydi” (Taberani) 

“Kim sabaha erince ‘Maşallah ve lâ havle velâ kuvvet illâ billah ve eşhedü enellaha alâ 
külli şey’in kadir’ derse o gün rızkı artırılır ve şerleren korunur. Akşam aynı şekilde Allah’ı 
zikrederse gece rızkı çoğaltılır ve gecenin şerrinden korunur.” (Ramuz) 

 “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah doksan dokuz derde devadır. Bu dertlerin en basiti 
hüzün ve kederdir.” (İbn-i Ebi Dünya, Camiu’s-Sağir) 

“Kim evinden çıktığı zaman ‘Bismillah ve tevekkeltü alallah ve lâ havle vela kuvvete illâ 
billâhi’l-Aliyyu’l-Azîm’ derse ona ‘dert ve sıkıntılardan kurtuldun ve korundun’ denilir de 
şeytan onandan uzaklaşır” (Ramuzu’l-Hadis) 

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah zikrine devam edin. Bu cennet hazinelerinden bir 
hazinedir. Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ve lâ mencee minellahi illâ ileyhi Allah ona yetmiş 
kapı açar şer kapılarını kapatır, bunların en azı fakirlik kapısının kapanmasıdır.” (Levamiu’l-
Ukul) 

“Allah size bir nimet verirse Allah’a hamdedin. Rızkınız daralırsa Lâ havle velâ kuvvete 
illâ billah deyiniz ve istiğfara devam ediniz.” (Beyhaki) 

“Kim her gün yüz defa ‘La ilâhe illallahu’l-meliku’l-hakku’l-mübîn’ derse ona fakirlikten 
eman yazılır. Kabrin vahşetinden de kurtuluş beratı verilir. Malda berekete kavuşur ve ona 
cennet kapıları açılır” (Cemaa, Hz. Ali’den) 

 
23. Kendi Evine Girip Çıkarken Selam Vermek Rızkı Celp Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Evlerinize girdiğinizde Allah tarafından mübarek ve pek 

güzel bir sağlık dileği ile kendinize selam verin!” (Nur, 4:61.) buyrulur.  
Sahabeden Katade b. Numan (ra) “İnsan kendi evine girdiğinde kendi ehline ve ıyaline 

selam vermelidir. Çünkü en çok selamı hak edenler evinin halkıdır.” (Hazin, Medârik Tefsiri) 
demiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Evladım! Evine ve ehline geldiğin zaman selam ver ki senin için 
ve ailen için bereket olsun” (Necatu’l-Melhuf) buyurmuşlardır. 

“Muhakkak ki Selam Allah’ın Esma-i Hüsnasından birisidir. Yüce Allah onu yeryüzüne 
koymuştur. Sizler de kendi aranızda selamı yayınız.” (Camiu’s-Sağir, Ramuz) 

Yüce Allah “Ey iman edenler! Kendi evinizden başkasının evine girdiğiniz zaman izin 
almadan ve ehline selam vermeden girmeyiniz.” (Nur, 24:27.) buyrulmuştur. Yine Nisa 
Suresinde “Size selam verildiği vakit selamı daha güzel bir sözle yahut aynı sözle alın ve Allah, 
şüphe yok ki her şeyi hakkıyla hesaplar” (Nisa, 4:86.) buyrularak selama en güzel şekilde 
karşılık verilmesi emr olunmuştur. 

Peygamberimiz (asm) “Selamı aranızda yayın!” (Camiu’s-Sağir, 1:40.) “Selamı yayın ki 
selamette olasınız” (Camiu’s-Sağir, 1:40.) “Selamı yayın ki değeriniz artsın” (Camiu’s-Sağir, 
1:40.) buyurmuşlardır.  



“Amellerin hangisi daha hayırlıdır?” diyene Peygamberimiz (asm) “Selam vermek, 
yemek yedirmek, akraba ziyaretinde bulunmak, insanlar gece uyurlarken Allah’a ibadet 
etmektir” şeklinde cevap vermiştir. (Ramuz, 490.) 

 
24. Ziraat ve hayvancılık Rızkı Artırır 
Peygamberimiz (asm) “Kazancın hayırlısı cihaddan elde edilen kazanç sonra ziraat, sonra 

da sanattan elde edilen kazançtır” buyurmuşlardır.  
Yine “Kim bir ağaç dikerse veya ziraat için tohum ekerse onun meyvelerinden inek yese, 

sinek yese, insan yerse veya hırsız alsa sahibi için sadaka olur” (Buhari) buyurdular.  
 
Sonuç 
“İnsanların hayrına bir şey keşfetmek, mezardakilerin halini keşfetmekten daha 

hayırlıdır” (DİB, M. Nuri Yılmaz) 
 
 

  



İKİNCİ BÖLÜM 
TENBELLİK VE FAKİRLİĞE SEBEP OLAN ŞEYLER 

 
1. Allah’a Tevekkülü Terk Etmek 
Allah’a güvenerek çalışmak, sebeplere sarılıp sonucu Allah’tan beklemek tevekküldür. 

Çalışmadan, sebeplere sarılmadan ve mücadele etmeden işi Allah’a havale etmek ise 
tembelliktir. Tembelâne tevekkülü yüce Allah kabul etmez ve o kimseye yardımcı olmaz.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine 
bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. 
Keşke bilselerdi!” (Ankebut, 29:41.) “Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı 
bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi bilendir.” (Şura, 42:12.) 

Hz. Ali (ra) “Evlerinizi örümcek ağlarından temizleyin, zira örümcek ağlarını evde 
bulundurmak fakirlik getirir.” (Medarik, 3:422.)  

Peygamberimiz (asm) “Kim Allah’a tevekkül ederse Allah ona kafidir. Onu hiç ummadığı 
yerden rızıklandırır. Kim de dünyaya güvenirse Allah onu dünyaya havale eder.” (Ramuz, 415.) 

Allah’a yönelene Allah yardım eder, dünyaya yönelene de Allah dünyaya havale eder. 
Dünya ise alçaktır, aldatıcıdır, işini görmez çırpınıp durur. Yine hadiste “Dünyada riya için, 
görsünler ve desinler diye ibadet edene ahirette kime ibadet ettiyseniz mükafatını da ondan 
isteyiniz” denir.  

 
2. Sabah Uykusu Rızka Engel Olur 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Sabahleyin birbirlerine sesleniyorlardı. Mahsulünüzü 

kesip devşirecekseniz erkence koşun, gidin diyorlardı.” (Kalem, 68:21-22.) buyrulur. Bu ayet 
sabah erken işe başlamanın gereğine işaret etmektedir. 

Peygamberimiz (asm) Hz. Fatıma’ya (ra) “Kızım! Sabah uykusunu terk et. Rabbinin 
rızasına hazır bulun. Gafiller zümresinden olma. Cenab-ı Hak insanların rızkını sabah şafağın 
doğmasıyla güneşin doğması arasındaki vakitte taksim eder” diye nasihat etmiştir. 

Bir başka hadisinde “Sabah uykusu rızka manidir” (Necatu’l-Melhuf, 25.) buyurdular.  
“Alemin neş’eli sabahında, göz açandan gider korku; 
Seher vakti feyz-i Hak olur taksim, rızka mâni ol zaman uyku.”  
 
3. Masiyet ve Günahlara Dalmak Kişiyi Rızıktan Mahrum Eder 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah, şöyle bir kenti misal verdi: Orası güven ve huzur 

içinde idi. Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi. Fakat Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler; 
bu yüzden yaptıklarına karşılık, Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.” (Nahl, 
16:112.) Bu ayet nankörlüğün rızka engel olduğunu bize haber vermektedir. 

Bir başka ayette “Şayet şükrederseniz artırırım, nankörlük ederseniz benim azabım 
şiddetlidir” (İbrahim, 14:7.) buyurarak şükretmenin rızkı artıracağını ifade eder. Şükür nimetin 
değerini bilmek demektir.  

Rızkın takdir edildiğini ve ölçülü bir şekilde gönderildiğini de şöyle ifade eder: “Allah 
kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. 
Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir.” (Şura, 42:27.)  

Peygamberimiz (asm) “Kişinin günahlara dalması sebebiyle rızıktan mahrum edilir. 
Kaderi ancak dua değiştirir, ömrü de ancak iyilik yapmak artırır” (Camiu’s-Sağir, 1:27.) 
buyurur.  

Büyükler “Ben günahlarımın cezasını merkebimin aksiliğinde ararım, cefaya uğramam 
ve çile çekmemden anlarım” demişlerdir. Eşayada uğursuzluk yoktur; ama insanın kötü huyları 
onun için uğursuzluktur. Mümin şehvetlerine mağlup olup arzularına uydukça rızkından 
mahrumiyet darbesini yiyerek işlediği masiyetin cezasını çeker. 



Peygamberimiz (asm) “Muhakkak ki kişi işlediği günahlarını namaz, oruç ve zekatı ile 
affettiremezse yüce Allah onu gam ve kedere, rızkın daralması ve geçim zorluğuna müptela 
kılınır da günahlarına kefaret olur” (Ramuz) buyurmuşlardır.  

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz 
yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.” (Şura, 42:30.) Musibet kelimesi 
“istenmeyen, kötü durumlar, felâketler” anlamına gelir. İnsanın başına gelen her musibetin 
kendi yapıp ettikleri yüzünden olduğu belirtilirken, gerek evrendeki fiziksel ve sosyal yasaları 
görmezden gelmesi ve gerekli önlemleri almaması, gerekse Allah’a isyan teşkil eden 
davranışlarda bulunması sebebiyle dünyada karşılaştığı sıkıntı, acı ve felâketlerin kendi 
kusurunun bir sonucu olduğuna dikkat etmesi istenmektedir. Fakat başka âyetlerde hatırlatıldığı 
üzere bütün insanlar kusurlarının tamamından dolayı dünyada bire bir cezalandırılmış olsa 
dünya altüst olurdu; işte âyetin devamında yüce Allah’ın bunların birçoğunu affettiği, başka 
bazı âyetlerde de nihaî hüküm ve cezanın âhirete ertelendiği ifade edilmiştir. 

Yüce Allah ayrıca şöyle buyurur: “İnsanlar dünya hayatına değer verip kafirlere 
imrenmemiş olsalardı evlerinin teraslarını ve merdivenlerini gümüşten yapardık, kapılarını ve 
koltuklarını da gümüşten yapardık ve onları altın ziynetlere boğardık. Bunlar hep dünyanın 
geçici ziynetleridir, ahiret ise Rablerinden korkan müttakiler içindir.” (Zuhruf, 43:33-35.) 

Hz. Ali (ra) şöyle der: 
“Razînâ kısmete’l-Cebbari fînâ 
Lenâ’l-İlmü ve lil-a’dâi malün 
Fe-inne’l-mâle yefnâ an karibin 
Ve inne’l-ilme yebkâ lâ yezâlü. 

 

Allah’ın kısmetine razı olduk 
Bize ilim düşmana mal vermiştir. 
Mal kısa zamanda fena bulur, 
İlim zail olmaz daim bakidir. 

İmam-ı Şafiî de şöyle der: 
Şekevtü ilâ vekîi sû-i hıfzî 
Fe-erşedenî ilâ terki’l-meâsi 
Ve kale: İ’lem bi-enne’l-ilme nurun 
Ve nurullahi lâ yü’tâ li-âsî. 
 

Unutanlıktan şikâyet ettim 
Günahları terkle irşad olundum. 
Dedi: Bil ki ilim Allah’ın nuru 
Allah’ın nuru âsiye gönderilmez. 

Peygamberimiz (asm) “Allah’a yemin olsun ki, Müslümanın ayağına diken batması, ayak 
sürçmesi, damar titremesi hep işlediği günahlar sebebiyledir. Bununla beraber Allah’ın affedip 
hiç elem ve keder vermediği de çoktur” (Tefsir-i Hazin, 4:97.) buyurdular.  

Peygamberimiz (asm) “Size bir musibet gelmez ki Allah’ın izni ile olmasın” (Tegabün, 
61:11.) ayetini Hz. Ali’ye (ra) şöyle izah etmiştir: “Ya Ali! Dünyada hastalık, ıztırap, belâ ve 
âfât gibi musibetlerden size isabet eden her şey kendi elinizle işlediğiniz günahlarınızın 
cezasıdır. Allah dünyada bu şekilde cezalandırdıktan sonra ahirette bir daha ceza vermez. Kerim 
olan Allah affettiği günah için de dönüp azap etmez. Başa gelen musibetler ya günahlarımıza 
kefarettir veya tezyid-i dercât, yani derecelerin yükselmesinde vesiledir. Allah’ın affı 
cezalandırdığından çok daha fazladır. Rahmeti gadabını geçmiştir. Allah’ın affı ve rehmeti 
olmasaydı kullar daima helak olurlardı.” 

“Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin.” 
“Ey Rabbimiz! Biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen, elbette 
büyük ziyana uğrayanlardan olacağız.” (Araf, 7:23.) 

 
4. İçki İçmek Rızkı Azaltır 
Yüce Allah buyurdu: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi 

iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa erersiniz. Şüphesiz şeytan içki ve 
kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 
ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Maide, 5:90-91.)  



Peygamberimiz (asm) de “İçki içen puta tapan gibidir; içki içen Lat ve Uzza’ya ibadet 
eden gibidir” (Camiu’s-Sağir) buyurdular. “İçkiden sakının, o bütün kötülüklerin anasıdır” 
(Camiu’s-Sağir) emrettiler. “Üzümden, hurmadan, buğdaydan, arpadan, baldan ve darıdan 
yapılan bütün sarhoş edici içkiler haramdır. Ben de sizi her nevi sarhoş edici şeylerden 
nehyederim” (Tefsir-i Hazin, 1:144.) buyurdular. 

Peygamberimiz (asm) “Bütün sarhoşluk veren şeyler haramdır” (Müslim, 6:99.) 
buyurmuşlardır. “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır” (Camius’s-Sağir) demiştir. 
İçkiyi şifa için içmek isteyenlere de “Allah haram olan bir şeyde şifa yaratmamıştır” (Camiu’s-
Sağir) buyurarak yasak etmiştir. 

 
5. Kumar Servetleri Mahveder ve Fakirlik Yapar 
Peygamberimiz (asm) “Kim tavla oynarsa Allah ve Resulüne isyan etmiş olur” (Camiu’s-

Sağir) buyurarak kumarın en hafifi olan tavla gibi şans oyunlarından Müslümanları 
sakındırmıştır. 

Peygamberimiz (asm) “Üç şey kumardandır” buyurur. Bunlar “Para ile oynanan bahisler, 
tavla, ıslıkla güvercin oynatmaktır” buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) da “Para ile oynanan tavla ve 
satranç kumardandır” demiştir.  

İmam Şafi’ye (ra) göre satranç para ile oynanmadığı zaman zekâ oyunu olduğu için 
mübah demiştir. Ancak para ile oynanmamak, kırıcı ve kötü sözlere sebep olmamak ve namaz 
vakitlerini geçirmemek şartlarını koymuştur. Kumar ise para ile oynanan bir oyun çeşididir. 
(Hazin Tefsiri 1:146.) İmam-ı Azam ise paralı da olsa parasız da olsa haramdır demiştir.  

 
6. Zina Fakirliğe Sebeptir. 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Zinaya yaklaşmayınız. O çok kötü bir yol ve büyük bir 

günahtır” (İsra, 17:32.) buyurur. Peygamberimiz (asm) de “Zina fakirliği getirir” (Camüu’s-
Sağir) buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) “Zinada dört kötülük vardır: Yüzümüzün nurunu giderir, rızkı 
keser, Allah’ın öfkesini çeker rahmetine engel olur, cehennemde ebediyen kalmayı netice verir” 
(Camiu’s-Sağir) buyurur.  

Yüce Allah Musa’ya (as) vahyederek “Ya Musa’ Ben katilin katlecisi, zina edeni de fakir 
düşürücüyüm. Adam öldürenin öleceğini ve zina edenin fakirleşeceğini kullarıma müjdele!” 
buyurmuştur. 

Peygamberimiz (asm) yine “Kişi zina ederken mü’min olarak zina etmez. Tevbe ederse 
Allah tevbesini kabul eder” (Camiu’s-Sağir) buyurmuştur. 

 
7. Faiz Servetleri Mahveder 
Yüce Allah buyurdu: “Allahü Tealâ faizle geleni mahveder ve sadakaları verilen malı 

artırır ve Allah ısrarla haram yiyen kâfirle, ziyade günahkâr hiçbir kimseyi sevmez.” (Bakara, 
2: 276.) “Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız, faizden artakalanı bırakın. 
Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz, 
artık sermayeleriniz sizindir. Böylece ne zulmetmiş olursunuz ne zulme uğratılmış olursunuz.” 
(Bakara, 2: 278-279.) 

Peygamberimiz (asm) “Dinarı aynı ölçüde dinarla, dirhemi de aynı ölçü ile dirhemle 
ödeyin. Fazlalığı istemek ribadır” (Müslim) buyurdular. Ribanın azı da çoğu da haramdır. 

 
8. Zekâtı Verilmeyen Mal Azalır ve Helak Olur 
Malın zekatını vermemek cimriliktir. Cimrilik ise devamlı bir fakirliktir. Zengin 

verebilendir. Muhtaç olan zengin sayılmaz. Ganiyy ihtiyacı olmayan ve veren demektir.  
Yüce Allah buyurdu: “Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din 

adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın 



gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele! O gün bunlar 
cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız 
kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı!” (Tevbe, 9:34-35.) 

Peygamberimiz (asm) “Karada ve denizde telef olan mal zekatının verilmemesi 
sebebiyledir” (Camiu’s-Sağir, 2:123.) buyurmuşlardır. 

 
9. Anne-Babaya İsyan Rızkı Keser 
Peygamberimiz (asm) “Bir insan anne-babasına dua etmeyi keserse rızkı kesilir” 

(Camiu’s-Sağir, 2:123.) Ayrıca “Kim anne-babasını razı ederse Allah’ı razı etmiş olur, kim 
anne-babasının öfkesinin çekerse Allah’ın öfkesini çeker” (Ramuz) buyurdular. 

 
10. Sıla-i Rahimi İhmal Rızkı Keser 
Peygamberimiz (asm) “Rahim, Allah’ın Rahman isminden kaynaklanır. Yüce Allah 

buyurdu ki, ‘Kim ona riayet ederse Allah ona yardım eder, kim onu keserse Allah onun rızkını 
keser, yardımcı olmaz” (Buhari) buyurdular.  

 
11. Kur’an Okumayı Terk Etmek Rızkı Keser 
Yüce Allah buyurdu: “Kim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim veririz. Kıyamette 

de onu kör olarak hasrederiz.” (Taha, 20:124.) 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Evlerinizde Allah’ın kelâmını çokça okuyunuz. Kur’an 

okundukça o evin hayrı çoğalır, şerri azalır. Kur’an okunmaz Allah zikredilmezse hayrı azalır 
şerri çoğalır ve o ev halkına yazık olur” (Camiu’s-Sağir, 1:45.) buyurdular. 

 
12. Ticarette Hırsızlık Rızkı Keser 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Teraziyi doğru tutup doğru tartın. 'İnsanların eşyasını 

değerden düşürüp-eksiltmeyin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.'” 
(Şuarâ, 26:182-183.) “Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.' Tartıyı adaletle tutup-
doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.” (Rahman, 55:8-9.) emreder. 

Peygamberimiz (asm) “Ölçü ve tartıda eksik ve hile yapan, hainlik eden ve aldatan 
olmayın. Allah da sizin rızkınızı keser. Mü’mine zarar veren ve aldatan bizden değildir” 
(Camiu’s-Sağir, 2:116.) buyurdular. 

Alışverişteki haramlar 
1. Sattığı malın ayıbını gizlemek, 
2. Yemin etmek, 
3. Yalan söylemek, 
4. Ortağına ihanet etmek, 
5. Hırs ve israfa kaçmak, 
6. Muhtacı mahrum etmek, 
7. İhtikar ile gıda maddelerini satmadan bekletmek rızkın azalmasına sebeptir. 
Bir hadis-i Kutside yüce Allah buyurdu: “Ey Âdemoğlu! Ver ki ben de sana vereyim.” 

(Buhari, 6:189.) 
 
Peygamberimiz (asm) “Güzel söz ve yemek yedirmek cennete girmeye vesiledir” 

buyurdular.  
Alimler “Hayra alışın, zira hayır âdet ile kâimdir” demişlerdir. 
 
 
  
 
 



  
   
 
 
 


