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Giriş 
 
Geçim Sıkıntısını Giderecek Hususlar 
 
1. Her gece Mülk ve Vakıa Surelerini okumak 
Peygamberimiz (asm) “Men karae küllü leyletin suretü’l-vâkıati lem tusıbhu nâketahu” 

“Her gece Vakıa Suresini okuyana fakirlik isabet etmez” (Feyzü’l-Kadir, 6:201, H. No:8942) 
buyurmuşlardır.  

Tebareke Suresini okuyan da “Kabir Azabı” görmez. İnşallah! Peygamberimiz (asm) 
“Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur.” 
(Tirmizî, Kıyamet, 26.) buyurmuş ve “Yâ Rabbi! Kabir azâbından, Cehennem azâbından, 
hayatın ve ölümün iptilâlarından ve kör Deccâl’in fitnesine uğramaktan Sana sığınırım!” 
(Buhârî, Cenâiz, 88; Müslim, Mesâcid, 128-134.) diye dua etmiş ve bizim de böyle dua 
etmemizi istemiştir.  

Efendimiz (asm) mezarlıktan geçerken birinin dedikoducu diğerinin de idrardan 
sakınmadığı için azap duyduğunu gördü. Bunun üzerine Efendimiz (asm) yaş bir dal almış, 
ortadan ikiye bölmüş ve her bir parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashap, 
neden böyle yaptığını sorunca: “Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu 
azabın hafifletilmesi umulur.” (Buhârî Cenâiz, 82.) buyurmuşlardır. 

 
2. Yasin Suresini Okumak 
Her sabah Yasin Suresini okuyan ne niyetle okursa ona kavuşur. Peygamberimiz (asm) 

“Suretü Yasin kurie lehû” yani, “Yasin suresi okunan şeye kavuşturur” buyurmuşlardır. Yine 
hadis-i şerifte “Yâsin, Kur’ân’ın kalbidir. Bir kimse onu Allâh’ın rızâsını ve âhiret yurdunu 
talep ederek okursa, muhakkak günahları bağışlanır. Ölülerinize de Yâsin Sûresi’ni 
okuyunuz.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5:26.) 

Peygamberimiz (asm) bir hadislerinde “Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de 
Yâsin'dir. Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap 
yazar.” (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'na, 7; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 21.) buyurmuşlardır. Cuma ve 
Kadir gecesi gibi mübarek gecelerde bir Yasin okumanın on hatim kadar sevabı olduğunu 
haber vermiştir. 



Peygamberimiz (asm) ayrıca “Ölüm alâmetleri zuhur eden hastalarınnız üzerine Yâsin-i 
Şerîfi kıraat ediniz.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 19-20.) “Yasin-ı şerîfi her gece okumaya devam 
eden kimse vefât ederken şehîd olarak vefât eder.” (Heysemî, Zevaid, 7: 218.) 

 
3. Namazı Cemaatle Kılmak 
Abdullah b. Abbas’a “Falan gece gündüz ibadet etmektedir; ancak camiyi ihmal ediyor” 

dediler. O da, “Ona cehennemi müjdeleyin!” dedi. Bu rivayet mazeretsiz olarak veya imamı 
hor görerek camiyi ve cemaati terk etmenin caiz olmadığını ifade etmektedir. 

Kim beş vakit namazı camide cemaatle kılarsa ona beş nimet verilir:  
1. Dünyada fakirlik görmez, 
2. Allah onun kabir azabını kaldırır, 
3. Mahşerde kitabı sağdan ve önden verilir, 
4. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer, 
5. Hesapsız ve azapsız cennete girer. 
Beş vakit namazı camide kılanlar Kur’ân-ı Kerimde “Sabkûn ve Mukarrebûn” 

ashabından sayılır. Sabikûn, “Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacirlerden ve Medine’de 
bunları ağırlayan ensardan İslâm’a ilk girenler” mânasına gelmektedir. Kelime Kur’an’da 
“İslâm’a girişte öne geçen ilk muhacirler ve ensar” ifadesinde geçmektedir (Tevbe, 9:100). 
Hz. Peygamber kendisinin İslâm’la ilk şereflenen Arap olduğunu, Selmân-ı Fârisî’nin 
İranlılar’dan, Bilâl-i Habeşî’nin Habeşîler’den ve Suheyb b. Sinân’ın Bizanslılar’dan İslâm’a 
ilk giren kişiler olduklarını belirtmiştir. (Hâkim, 3:321; Ebû Nuaym, 1:185.) 

“Fetihten önce harcama yapan ve savaşanlar, daha sonra harcama yaparak savaşanlarla 
bir değildir” meâlindeki âyetten hareketle (Hadîd, 57:10.) Mekke’nin fethinden önce infakta 
bulunan, cihad yapan ve biat eden muhacirler ve Ensarın daha sonra Müslüman olup 
fedakârlıkta bulunanlara göre öncü oldukları için sâbikūn diye nitelendirilmiştir. (İbn-i 
Teymiye, Minhâcü’s-Sünne, 1: 154-155.) 

Mukarrebûn ise, kıyamet günü “ashâbü’l-meymene”, “ashâbü’l-meş’eme” ve “sâbikūn” 
şeklinde sınıflandırılan üç grup içinde en yüksek derecede bulunan sâbikūnun mukarrebîn 
oldukları, onların naîm cennetinde bulunacakları (Vâkıa, 56:10-12; DİA, 1: 391.) ve 
kendilerine has bir çeşmeden (tesnîm) içecekleri (Mutaffifîn, 83:28.) açıklanır. Bu mertebeye 
ulaşan kişinin rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış olacağı belirtilir (Vâkıa, 56:88-
89.) Kur’an’da ayrıca Hz. Îsâ’nın Allah katındaki değerinin büyüklüğüne onun mukarrebîn 
arasında yer aldığı vurgulanarak dikkat çekilir. (Âl-i İmrân, 3:45.) 

Hadislerde gece ibadeti (Tirmizî, Daavât, 101.) ve fakirlerin sevilmesi (Tirmizî, Zühd, 
37.) müminin mukarrebîn mertebesine yükselmesine vesile olacak davranışlar arasında 
zikredilmiştir. Özellikle namazda okunan Kur’an’la Allah’a yakınlık elde edildiği bildirilmiş 
(Tirmizî, Feżâilü’l-Ḳurʾân, 17.) ve namazda en yakın halin secde ânı olduğu (Müsned, I2: 
421; Müslim, Ṣalât, 215.) ifade edilmiştir. Kişinin Allah’a yönelişi arttıkça Allah’ın da ona 
icâbetinin artacağı (Buhârî, Tevḥîd, 50; Müslim, Ẕikir ve’d-Dua, 20-22.) ilâhî kurbün gecenin 
son yarısında daha fazla tecelli ettiği (Nesâî, Mevâḳit, 35.) haber verilmiştir. Hz. 
Peygamber’in mukarrebînle beraber olmak için gece dua etmiş ve bizim de dua etmemizi 
istemiştir. (Tirmizî, Daavât, 30.) 

Kur’ân-ı Kerimde geçen “Ashâbü’l-Meymene” ve “Ashâbü’l-Yemîn” tanımları için 
“Allah’ın razı olduğu amelleri işleyen, O’nun katında değerli kimseler” anlamına gelmektedir. 

Bu sebeple, belirtilen âyetlerin meâllerinde bu terimler “Hakkın ve faziletin yanında 
olanlar” şeklinde çevrilmiştir. Aynı şekilde “Ashâbü’l-Meş’eme” ve “Ashâbü’ş-Şimâl” 
deyimleri de ilgili âyetlerde “küfrün, bâtılın ve zulmün yanında olanlar” anlamını ifade 
etmektedir. 

Bir ehl-i kalb şöyle demiştir: 
“Nûr-i mezkûrda fenâ bul, mahv edüp cism ü rüsûm 



Mahrem-i envâr-ı zât “ve's-sâbikûne's-sâbikûn” 
Kalbini tathîr-i tâmmla kıldı beytullah bugün 
Nisbet-i kuds-i “sekâhüm rabbühüm”den şâribûn.” 
 
4. Tevbe ve İstiğfara Devam Şerri Defeder Rızkı Genişletir 
Tevbe, günahlara kefaret, nimetlere bereket, belâ ve musibetlere de perdedir. Tevbe, 

Allah’ın emrettiği bir ibadet, def-i şerre ve celb-i menfaate sebeptir. İslam alimleri ve hukema 
“Def-i şerrin celb-i nef’e racih olduğu” konusunda ittifak etmişlerdir. Tevbe ve İstiğfar 
şerlerin def edilmesine vesiledir. Bunun en bariz delili ise, kusur işleyen birisi “Özür dilerim” 
derse ceza almaktan kurtulur. Bu her zaman müşahede ettiğimiz ve yaşadığımız bir husustur. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Resulüm! Sen onların içinde iken Allah, onlara azap 
edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir” (Enfal, 
8:33.) buyurarak tevbe edildiği sürece ceza verilmeyeceğini, dolayısıyla tevbe ve istiğfarın 
şerleri, belaları def ettiğini açıkça ifade etmektedir. 

Peygamberimiz (asm) “Kim istiğfara devam ederse Allah gam ve kederden kurtuluş, 
darlık ve sıkıntıdan bir çıkış ihsan eder ve kişiyi ummadığı yerden rızıklandırır” (Ebû Dâvûd, 
Vitir 26; İbni Mâce, Edeb 57.) 

5. Helal yemeğe elini yıkayıp, “Besmele” çekerek yemek, yemek adabına uymak, 
israftan kaçınmak, sonunda şükretmek, ortasında bu nimetleri veren Allah’ı 
katırlamak ve nimetleri ondan bilmek rızkı bereketlendirir. Yine sofrada beraber 
yemek bereketi artırır. Kabları temiz bırakmak, kirlenen kabı hemen yıkamak rızkı 
celbeder. 
 

6. İslam temizlik ve kibarlık dinidir. Temizliğe ve kibarlığa değer vermek de rızkı 
artırır.  

 
7. Misafir ağırlamak ve yemek yedirmek de rızkı celbeder. Peygamberimiz (asm) 

“Hayır ve bereket içinde yemek yedirilen eve bıçağın devenin etine girmesinden 
daha süratle girer” (İbn-i Mace, Et’ime, 55.) buyurmuşlardır. Ayrıca “Misafir, 
rızkıyla gelir, ev sahiplerinin günahlarının affedilmesine vesile olarak çıkıp gider.” 
(Aclûnî, 1:88; 2:36.) 

 
8. Yüce Allah bir hadis-i kutside “Ey Âdemoğlu! Bütün vaktini ibadetle doldur ki ben 

de kalbini huzurla ve evini bereketle doldurayım. Ey Âdemoğlu! Benden uzak olma 
ki kalbini açgözlülük, elini yoksullukla doldurmayayım. Sen kullukta bulunmazsan 
fakirliğini iki gözünün arasında kılarım” buyurmuşlardır.  

 
9. “Allah Teâlâ kıyamet günü buyurur: ‘Ey Âdemoğlu! Hastalandım beni ziyaret 

etmedin.’ Âdemoğlu ‘Ya rab! Seni nasıl ziyaret edebilirim. Sen âlemlerin rabbisin.’ 
diyecek. Allah ona ‘Bilmiyor muydun, filan kulum hasta oldu, sen ise onu ziyaret 
etmedin. Bilmiyor muydun, onu ziyaret etmiş olsaydın, beni onun yanında bulurdun. 
Ey Âdemoğlu! Senden yiyecek istedim ama beni doyurmadın.’ buyuracak. 
Âdemoğlu ise ‘Ya Rabbi! Seni nasıl doyurabilirdim ki? Sen âlemlerin rabbisin?’ 
diyecek. Allah şöyle buyuracak: ‘Bilmiyor musun, falan kulum senden yiyecek 
istedi de onu doyurmadın. Bilmiyor muydun ki, onu doyurmuş olsaydın, onu benim 
nezdimde bulacaktın. Ey Âdemoğlu! Senden su istedim, bana su ikram etmedin?’ 
Âdemoğlu ‘Ya Rabbi! Sana nasıl su ikram edebilirdim ki? Sen âlemlerin rabbisin?’ 
cevabını verir. Allah da ona şöyle buyurur: ‘Falan kulum senden su istedi. Ancak 
sen ona su vermedin. Ona su ikram etmiş olsaydın, bunu benim nezdimde 
bulacaktın.” (Muslim, Birr, 43.)  



 
10. “Önceki ümmetlere göre sizlerin ömrü ikindi namazıyla güneşin batışına kadar ki 

süre gibidir. Sizlerin durumu ile yahudilerin ve hıristiyanların hali şuna benzer: Bir 
adam işçiler tutar. ‘Gün ortasına kadar bir kîrât karşılığında kim çalışır?’ diye sorar. 
Yahudiler bir kîrât karşılığında öğlene kadar çalışırlar. Sonra ‘Öğlenden ikindi 
namazına kadar bir kîrât karşılığında kim çalışır?’ diye sorar. Hıristiyanlar öğlenden 
ikindi namazına kadar bir kîrât karşılığında çalışırlar. Daha sonra ‘İkindi 
namazından güneş batana kadar iki kîrât karşılığında kim çalışır?’ diye sorar. İşte 
sizler ikindi namazından güneş batana kadar iki kîrât karşılığında çalışanlarsınız. 
Sizin ecriniz iki kattır. Yahudiler ve hıristiyanlar buna kızarlar ve ‘Çok çalışan biz, 
az ücret alan yine biz!’ derler. Allah da onlara şöyle buyurur: ‘Ben sizin hakkınızdan 
kısaltarak sizlere zulmettim mi?’ Onlar ‘Hayır.’ derler. Allah da şöyle buyurur: ‘Bu 
benim lütfumdur, dilediğime veririm.” (Buhârî, İcâre, 8; Ehâdîsu’l-Enbiyâ, 50; Aynı 
mealde Hz. İsa’dan nakledilmiştir. Matta, 20:1-16.) 

 
11. Rızkı genişleten ve daraltan Allah’tır. İbadet, ilim, helal kazanç, yardımseverlik, 

akrabayı ziyaret, insanlarla iyi ilişkiler kurmak, düğün, mevlit, cenaze ve taziyelere 
katılmak rızkı artırır ve insanın hayatını bereketlendirir.  

 
“Kim fakirlik ve yoksulluğa düşer de halini düzeltmek için insanlara boyun bükerse 

fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz. Yalnız Allah’a tevekkül eder ve onun rahmetinden ve 
hazinesinden yardım dilerse yüce Allah kısa zamanda ona rızık kapılarını açar. Kim aç ve 
muhtaç olur da halini insanlardan gizler ve Allah’a arz ederse, Allah onun ihtiyacını giderir. 
Bu ilâhî bir gereklilik olur.  

Peygamberimiz (asm) “Allah’a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız Allah kuşlar gibi 
sizin rızkınızı verirdi. Kuşlar sabah aç yuvalarından çıkarlar, akşama tok olarak dönerler” 
(Tirmizi, Zühd, 33; İbn Mace, Zühd, 14; İbn Hanbel,1:332.) buyurmuştur. 

Rızık Allah’tan olduğu için alış-verişte zorlama olmamalıdır, müsamahakâr davranmak 
icap eder. Bunun için Peygamberimiz (asm) “Herhangi bir şeyi alıp verirken yemin etmeyin 
ve zorla satmayın. Bu satışı sağlasa da bereketi giderir” buyurmuşlardır. Yine “Dünyalık 
mallar insana tatlı ve güzel gelir. Kime kendi rızamızla, istemeden veya edep dairesinde 
isterse ve biz de verirsek aldığı şeyde o kimseye bereket hasıl olur. Kim de hırs ile 
tamahkarlığından dolayı benden dünyalık isterse ve alırsa onda bereket olmaz” 
buyurmuşlardır.  

Peygamberimiz (asm) “İhtiyaç sahibine verenin sevabı, muhtaç olanın sevabından fazla 
değildir” buyurmuşlardır.  

 
12. Bakara Suresini okumaya devam etmek rızkı celbeder. Bu sure uzun olduğu için 

herkes okuyamaz, ancak gayretli ve çalışkan olanlar okurlar. 
 

13. “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil Aliyyu’l-Azîm” demek Allah’ın kendisini 
korumasına vesiledir. Bu dua ve zikre “Halvele” denir. Buna devam etmek rızkı 
celbeder ve bereketi artırır. Kim bunu günde yüz defa okursa geçim sıkıntısı çekmez 
denilmiştir. 

 
14. Bir evde rızık ve bereketin çoğalmasını isteyen eve girip çıkarken Besmele çeksin 

ve selam versin. Besmele ve selam rızık kapılarını açar. 
 
Zenginliği Celbeden Sebepler 
 



1. Sabah erken kalkmak  
Peygamberimiz (asm) sabah erken işe başlayanlara dua etmiştir. “Allahümme bârik li-

ümmetî fî bukûrihâ” “Allahım ümmetimin sabah erken işe başlayanların işlerine bereket ihsan 
eyle!” buyurmuşlardır. Ayrıca Peygamberimiz (asm) “Sabah uykusu helal kazancın önüne 
geçer ve bereketi yok eder” buyurur.  Zira Allah insanların rızkını imsak ile güneş doğması 
arasında taksim eder.  

 
2. Akrabalara yardımcı olmak 
Kim ömrünün uzun olmasını, mutlu ve zengin olmak istiyorsa ana-babasına hizmette 

kusur etmesin. Akrabalara yardımcı olsun ve iyilik yapsın. Hısım ve akrabalarını gözeten, 
onlara gereken yardımı yapan asi ve günahkâr bile olsalar Allah onlara uzun ömür ve 
zenginlik verir, mallarına bereket ihsan eyler.  

Birbirine tutkun ve düşkün olan akrabalar sıkıntı çekmezler. Zekat ve sadaka gibi 
yadımların Allah katında makbul olanı akrabaya yapılandır.  

 
3. Zekât ve sadaka vermek 
Zekât ve sadaka vermek malda bereket ve zenginliğe sebeptir. Peygamberimiz (asm) 

“Sadaka malı eksiltmez. Kuyunun suyu çekildikçe arttığı gibi malı artırır. Zulme uğrayıp ona 
sabredenlerin şeref ve izzeti artar. Muhtaç olmadığı halde dilencilik kapısını açanın da fakirlik 
kapısı açılır” buyurmuşlardır. 

Zenginlik verebilmektir. Almaya alışan asla zengin olamaz. Hadislerde “Fakir de en 
basit ve aza da olsa her fırsatta alan ve her şeyi almak için fırsat bilen değildir. O bir hırsızdır. 
Hak etmediği halde başkasının malını almaya alışmıştır. Gerçek fakir almak için elini 
uzatmayan, zenginin ve devletin kapısına giderek dilencilik etmeyen ve izzetini koruyan, 
halini belli etmemeye çalıştığı halde davranışlarından fakirliği ve ihtiyacı hissedilen 
kimselerdir” buyrulmuştur. 

Allah bu gibi izzetli fakirlere verilmesini ister. Zekât ve sadakanın Allah katında 
makbul olması için bu gibi izzetli fakirleri arayıp bulmak da zenginin vazifesidir. 

 
4. Zekâtı verilen servetin zararı olmaz 
Peygamberimiz (asm) “Malınızın zekatını vererek koruma altına alınız. Hastalarınızı 

sadaka ile tedavi çareleri arayın. Belâ ve musibetlere karşı dua ve niyaz ile Allah’tan 
kendinizi korumasını isteyin” buyurmuşlardır. 

Fakirlerin hakkı olan zekâtı ve sadakayı ayırmayan ve mala karıştıran felâkete maruz 
kalır. Peygamberimiz (asm) “Karada ve denizde mal ancak zekâtı verilmediği için telef olur” 
buyurmuşlardır. 

Yine Peygamberimiz (asm) “Allah için evine ve ihtiyaç sahiplerine sarfet ki Allah sana 
daha bol versin. Masraftan elini kısma ki Allah da sana karşı rızkı kısmasın ve evinin bereketi 
gitmesin” buyurmuşlardır. 

 
5. Ticarete girmek ve cesur olmak rızkı celp eder 
Peygamberimiz (asm) “Rızık on kısımdır, dokuzu ticarette birisi ziraattadır” 

buyurmuşlardır. Müslümanların faydasına dışarıdan mal getirenler servete nail olurlar. Malı 
saklayan karaborsacılar ise lanete ve iflasa ererler.  

 
Borçtan Kurtulmak İçin 
Allah bir insanı rezil etmek isterse onu borca sokar. Borç insanı yalancı yapar. Söz verir 

sözünde duramaz. Karşısındaki insana doğru söz söyleyemez. Şahsiyeti zedelenir, cesareti 
kırılır ve itibarı yıkılır. Bu sebeple borçtan çok sakınmak gerekir. Bir insan parası varsa bir 



şeye talip olacaktır. Kesin olarak zamanında ödeyebileceğine güveniyorsa borç alabilir ve 
sözünde durabilecekse borca girebilir. 

Peygamberimiz (asm) “Allah zelil etmek istediği kulunun boynuna borç yükler. Borç 
Allah’ın mezellet bayrağıdır” buyurmuşlardır.  

 
1. Helal kazanç için borç alan ve ödemek niyeti ile borçlanana Allah yardım eder. Bu 

konuda kendisine güvenen borca girebilir.  
2. Borçlunun duası: “Allahümme yâ Ğaniyyu, yâ Hamîdü, yâ Hamîdü, yâ Mübdiü, yâ 

Muîd! Yâ Rahîmü, Yâ Vedûd! İkfinî bi-helâlike an harâmike ve eğninî bi-fazlike 
ammen sivâke ve’kzı anni’d-deyne ve eğnini bi-fazlıke ammen sivâke”şeklindedir. 

3. Üç kişinin duası makbuldür: Helal lokma yiyen, Ezan okunurken yapılan dua ve 
kabulü için acele edilmeyen dua… 

 
Keder ve Sıkıntıdan Kurtulmak 
İnsan acizdir, fakirdir, her şeye ihtiyacı vardır ve her şey onu incitir. Hemen hemen 

hiçbir şey istediği gibi gitmez. İnsan olduğu ve bütün varlıklarla alakadar bulunduğu için 
çevresindeki her olumsuzluk onu üzer. Bu zamanda sıkıntı ve üzüntü umumu’l-belva olan 
Stres hastalığını netice vermiştir. Herkes az çok bu hastalıktan şikayetçidir.  

Stresten insanı kurtaran en tesirli ilaç “İman”dır. Kişi imanın kuvvetinde göre bu 
sıkıntıdan kurtulur. Kendi hatası olmayan ve Allah’tan gelen hususlar kaderdendir. 
Peygamberimiz (asm) “Kadere iman eden kederden kurtulur” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 
3:187.) buyurmuşlardır. Ama kendi tembelliği, tedbirsizliği ve kafasızlığından dolayı başına 
gelen sıkıntılar ise kendi hatası olduğu için cezasını çeker. Bundan da ibret alıp aynı hataya 
düşmemeye çalışmak da aklın ve insanlığın gereğidir. İnsan kendi yanlışını ve hatasını kadere 
yükleyemez. Bu meseleyi de düşünmek gerekir.  

Şurası bir gerçektir ki “Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat 
edesin.” Rızıklar ve eceller takdir edilmiştir. Kişi ne kadar çalışırsa çalışsın kısmetinden ve 
nasibinden başkasını elde edemez. Ama ne ki Allah çalışmayana rızkını vermez. Herkes 
kendisine ayrılan rızka sahip olur. Nasibi yoksa onu asla elde edemez. Ancak hiç kimse 
kaderini, rızkını ve kısmetini önceden bilemez. Bunun için Allah’ın emri olarak rızkını 
aramak için sebeplere sarılması ve bir iş ve meslek edinmesi ve çalışması gerekir. 

Bu konuda Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır: “Bir kimsenin derdi yalnız 
dünyası olursa Allah fakirliğini o kimsenin gözü önüne getirir ve aç gözlü yapar. Ahiret işini 
darmadağın eder. Dünyada da kısmetinden başka bir şey elde edemez. Bir kimsenin derdi 
ahiret olursa Allah onun gözünü tok, kalbini de zengin eder. Dünyayı da hor ve hakir olarak 
ayağının altına serer. Kısmeti ne ise onu rahatça elde eder” buyurdular. Yine “Kim ahiret için 
çalışırsa Allah ona dünyasını verir. Kim ahireti düşünmeden sırf dünyası için çalışırsa Allah 
ona ahireti vermez” buyurdular. 

 
1. Sabah Namazını Kılan Allah’ın Korumasındadır 
Peygamberimiz (asm) “Sabah namazını vaktinde kılan o gün Allah’ın himayesi ve 

koruması altındadır” (Müslim, Mesacid, 262.) Sabah namazını kazaya bırakan ve yatağından 
geç kalkan birisi o gün kararsız, üzüntü içinde ve neşesiz uyanır ve gününü de öyle geçirir. 

Ayrıca yüce Allah müminlerin şöyle dua etmesini istemiştir. “Rabbenâ âtinâ fi’d-dünya 
haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr!” “Rabbim 
bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem azabından 
koru!” (Bakara, 2:201.)  

Bu Allah’ın istediği, razı olduğu müminlerin duasıdır. Bu duanın gereği “Hiç 
ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmaktır.” Zira, duanın şartı 
istediğin şey için niyeten, fiilen ve halen çalışmak, gayret etmektir. 



Ayrıca sabah evden çıkarken evini, ailesini, işini ve malını Allah’a emanet etmek 
sıkıntıyı giderir. Peygamberimiz (asm) “Allah bir şey emanet edilirse Allah onu korur” 
buyurmuşlardır.  

Ayrıca “Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü alellahi ve lâ havle velâ kuvvete illâ 
billahi’l-aliyyu’l-azîm. Habünallahü ve ni’me’l-vekîl, ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-nasîr” diye 
evden çıkmak sıkıntıları giderir. 

 
2. Dua İle Allah’tan İstemek… 
Musibet ve felaket zamanında şöyle dua edilmelidir: “Allah Allah Rabbî Lâ üşrike bihî 

şey’en. Allahümme rahmeteke ercu felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve eslıh lî şe’nî küllüh. 
Lâ ilâhe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente’l-Halîm. Lâ ilâhe illâllahu Rabbi’l-Arşi’l-Azîm. Lâ illallah 
Rabbi’s-Semâvâti ve’l-arzı Rabbi’l-arşi’l-kerîm. Lâ ilâhe illâ Ente sübhâneke innî küntü 
mine’z-zâlimîn…” 

Peygamberimiz (asm) “Sıkıntı ve üzüntü zamanında Allah’ın yardımını görmek isteyen 
genişlik zamanında çokça dua ve istiğfar etmeli” buyurdular.  

 
3. Ezanı Dinlemek ve Ezan Duasını Okumak 
Sıkıntıda olan kimse ezanı dinlese ve ezanın başındaki ve sonundaki duayı okur ezanı 

takip ederse sıkıntısı gider.  
 
4. Risale-i Nurları Okuyup İmanını Güçlendirmek 
Risale-i Nurlar iman ve Kur’an hakikatlerini ders vererek imanımızı güçlendirir. 

Hayatın anlamını ve başımıza gelen şeylerin hakikatlerini anlatır ve hadiselerin arkasındaki 
Allah’ın hikmetini ve rahmetini bize gösterir. 

 
5. Cebrail’in (as) Öğrettiği Şu Duayı Okumalıdır 
“Bismillahi ve billahi ve tevekkeltü alellahi ve lâ havle vela kuvvete illâ billahi’l-

Aliyyu’l-Azîm… Tevekkeltü ale’l-Hayyi’llezî lâ yemûtu ve’l-hamdü lillahillezî lem yettehiz 
veleden ve lem yekün lehu şerîkün fi’l-mülki ve lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu 
şerîkun fi’l-mülki ve lem yekün lehu veliyyun minez’zülli ve kebbirhu tekbîrâ…”  

Müslüman kardeşin, akrabanın gıyabında dua etmek ve Allah’tan onlar hakkında 
yardımcı olması için dua etmek de sıkıntıyı giderir. Peygamberimiz (asm) “Müslüman 
kardeşinin gıyabında dua etmek Allah’ın yardımını celbeder. Allah dua edenin sıkıntı ve 
üzüntüsünü giderir” buyurdular. 

 
6. Muhtaca Yardımcı Olmak 
Yardımcı olmak ve iyilik yapmak insanın sıkıntılarını giderir ve kalbine sevinç ve sürur 

doldurur. Peygamberimiz (asm) “Sizden biri, kendisi için istediğini kardeşi için de 
istemedikçe iman etmiş olamaz.” (Buhârî, Îmân,7.)  

“Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun 
kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini 
kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman"ın 
ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında 
olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 60.)  

“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir 
organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir 
bedene benzer.” (Müslim, Birr, 66.) 

“Zandan sakının! Zira zan, yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak 
kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine 



girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. 
Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun!” (Müslim, Birr, 28.) 

Ayrıca Peygamberimiz (asm) “Arkadan çekiştirilen zarar ve zulme uğrayana yardım 
edene Allah yardım eder” buyudular. 

 
7. Cömert Olmak Sıkıntıları Giderir 
Peygamberimiz (asm) “Cömerdin kusuruna bakmayın. Zira Allah ne kadar kusuru olsa 

da cömerdin kusurlarını affeder. Ona af ve merhametle muamele eder. Kafir kulunu bile 
cehennemde azabını hafifleterek cömertliğine mükafat verir” buyurdular. 

Cömertliğin bir alameti de borç vermek ve borçluya yardım etmektir. Peygamberimiz 
(asm) “Borçluya gerek para vererek gerekse borcunu erteleyerek yardımcı olmak sıkıntıyı 
giderir” buyurdular.   

 
8. Şefkatli ve Merhametli Olmak  
Peygamberimiz (asm) “Allah merhamet eden kullarına merhamet eder. Yerdekilere 

merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler” (Ebû Dâvûd, Edeb, 58; Tirmizî, Birr, 
16.) buyurmuşlardır. 

 
9. Sadaka Belayı Defeder 
Peygamberimiz (asm) “Sadaka belayı def eder. Bela sadakanın önüne geçemez. Helal 

maldan verilen sadaka yetmiş belayı defeder” buyurdular.  
Bu sebeple Perşembe ve Cuma günü sadaka günüdür. Sadaka vermek bela ve 

musibetleri def edeceği ve kaderi değiştireceği hadis-i şeriflerde haber verilmiş, sadaka 
vermeye ve Müslümanlara yardımcı olmaya teşvik edilmiştir.  

 
10. Selamı Yaymak ve Güler Yüzle Muamele Sıkıntıları Giderir 
Yüce Allah “Bir Selam ile Selamlandığınız zaman sizde ondan daha güzeli ile 

Selamlayın yahut aynı ile karşılık verin” buyurur. (Nisa, 4:86.) Ayrıca “Evlere girdiğiniz 
zaman, Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize, birbirinize 
selâm verin.” (Nûr, 24:61.) 

Bir adam, Resûlullah’a (asm) “İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır? diye sordu. 
Resûl-i Ekrem: (asm) “Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir” 
buyurdular. (Buhârî, Îmân 20; İsti’zân, 9, 19; Müslim, Îmân, 63; Ebû Dâvûd, Edeb, 131; 
Nesâî, Îmân, 12.) 

“Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş 
olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda 
selâmı yayınız.” (Müslim, Îmân, 93; Ebû Dâvûd, Edeb, 131; Tirmizî, İsti‘zân, 1; İbni Mâce, 
Mukaddime, 6, Edeb, 11.) 

“Ey insanlar! Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara 
yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selâmetle cennete 
girersiniz” buyururken işittim. (Tirmizî, Kıyâmet, 42; İbni Mâce, İkâmet, 174, Et’ime, 1.) 

 
11. Felaket ve Sıkıntı Anında Söylenecek Olan 
Ümmet-i Muhammed’in (asm) sıkıntı anında “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn!” 

(Bakara, 2:156.) demeleri güzel bir adettir. Bunun pek çok fazileti vardır. 
Peygamberimiz (asm) “Kim bir sıkıntıya düşer de “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” 

derse; Allah-u Teala, onu uğradığı sıkıntıdan dolayı ödüllendirir ve daha hayırlısını verir” 
(Müslim, Cenaiz, 4.) şeklinde müjdelemiştir. 

“İnna lillahi ve innâ ileyhi râciûn” demeye “İstirca” denir. Peygamberimiz (asm) “Bir 
müminin küçük çocuğu vefat edince yüce Allah meleklerine “Kulumun çocuğunun ruhunu siz 



mi aldınız?” der. Onlar da “Evet ya Rabbi!” derler. “Peki kulum ne dedi?” buyurarak 
melekleri şahit tutar. Melekler “O kul sizden gelene razı oldu ve hamd ederek İnnâ lillahi ve 
innâ ileyhi râciûn” dedi derler. Yüce Allah “Sizler şahit olun ve o kulum için cennette bir 
köşk bina edin ve adına da Hamd Köşkü deyin” ferman eder. 

Ayrıca Peygamberimiz (asm) “Başına bir musibet ve bela isabet eden kimse İnna lillahi 
ve innâ ileyhi râciûn derse ve Allahım bu musibet sebebiyle benim ecrimi ziyade eyle ve daha 
hayırlısını bana nasip eyle derse Allah mutlaka onu mükafatlandırır ve ondan daha hayırlısını 
ona verir” buyurmuşlardır. 

 
12. Eldeki Nimetin Değerini Bilmek 
Kişi Allah’ın kendisine verdiği nimetlerin değerini bilmeli ve şükretmelidir. Yüce Allah 

“Eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz 
azabım pek şiddetlidir!” (İbrahim, 14:7.) buyurur. Şükür nimetin artmasına, nankörlük ise 
elden çıkmasına sebeptir. 

Peygamberimiz (asm) “Eldeki bir nimet saygısızlık yüzünden elden çıktı mı bir daha ele 
geçmez” buyurmuşlardır. Hz. Peygamber de yaptığı ibadetleri Allah’ın verdiği nimetlere 
karşılık bir şükran ifadesi olarak değerlendirmektedir (Buhârî, Teheccüd, 6; Müslim, 
Münâfikūn, 79-81.)  

Şükür sadece sözle değil, eldeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden 
inanarak bu nimetleri Allah’ın rızasına uygun şekilde kullanmakla olur. Servetin şükrü 
muhtaçlara yardım etmek, ilmin şükrü bilgiyi insanların yararına kullanmak, sıhhatin şükrü 
ise Allah’a kulluk ve insanlara hizmet etmektir. Yüce Allah burada olduğu gibi başka 
âyetlerde de şükrünü yerine getirenlere daha çok nimet vereceğini vaad etmiştir. (Âl-i İmrân, 
3:144-145; Zümer, 39:7.) 

 
13. Her Sabah Dua Etmek 
“Bismillahillezî lâ yedurru maa ismihi şey’un fi’l-arzı velâ fi’s-semâi ve hüve’s-

Semîu’l-âlîm” diye dua etmelidir. Bu duayı yapana o gün şer ve şeytan dokunmayacağı 
rivayetlerde vardır.  

Ayrıca “Euzü bi-kelimâtillâhi’t-tâmmeti küllihâ min şerri mâ haleka” şeklide şerlerden 
Allah’a sığınmalıdır.  

 
14. Seyyidu’l-İstiğfar ve Salat-i Münciye 
Sabah akşam “Seyyidü’l-İstiğfar” ve “Salaten tüncîna” duasını okumaya devam etmek 

sıkıntıları giderir.  
 
15. Dualar 
“Allahümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fi’ddîni ve’d-dünyâ ve’l-âhireh” diye dua 

etmelidir.  
 
16. Şükre Devam Etmek 
Şükür Risalesi”ni okuyarak şükrün değerini anlamalı ve şöyle dua etmelidir. 
“Elhamdülillahi’llezî âfânî mimmâ ibtelâke bihî, ve fazzalenî alâ kesîrin mimmen 

haleka tafzîlen lem yusibhu zalike’l-belâ” Amin! 
 
Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn! 

 


