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ِحيم  ْحَمنِ  ارَّ  بِسْ ــــــــــــــــــــــمِ  اِهللارَّ

  اَلَّ۪ذيَن اِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن    ﴾١َوْيٌل ِلْلُمَطف ِ۪فيَنَۙ ﴿

ٰٓئَِك    ﴾٣َواِذَا َكالُوُهْم اَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُروَنَۜ ﴿ ﴾٢﴿ اَََل يَُظنُّ اُ۬ول 

ِ  ﴾٥ٍم َع۪ظيٍمَۙ ﴿ِليَوْ   ﴾٤اَنَُّهْم َمْبعُوثُوَنَۙ ﴿ يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرب 

﴾ ٦اْلعَالَ۪ميَنَۜ ﴿  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا 

  َمنْ  َغشَّنَا فَلَْيسَ  ِمنَّا

İŞ VE TİCARET AHLAKI 

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! 

Peygamberimiz (sav) bir gün pazarda dolaşırken 

bir yiyecek yığınına elini daldırmış, eline ıslaklık 

gelince ‘nedir bu’ diye sormuş ve ‘yağmur yağdı 

ondan ıslandı’ denilince ‘o ıslak tarafı halkın 

görebilmesi için üste getirseydin ya! Bizi aldatan 

bizden değildir.’i buyurarak iş ve ticaret hayatının 

temelinin güvene, insanları aldatmamaya 

dayandığını mü’minlere göstermişti. 

Aziz müminler! 

Her an içinde yaşadığımız iş ve ticaret hayatında 

hepimize büyük görevler düşüyor. İşveren, 

işçisinin hakkına saygı göstermeli ve ona iyi 

davranmalıdır. Peygamberimizin “İşçinin ücretini 

alın teri kurumadan veriniz”ii hadisini 

hatırlayarak, ücreti zamanında ödemeli, işçisine 

karşı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini 

yerine getirmeli, kaçak işçi çalıştırmamalıdır. 

Muhterem kardeşlerim! 

Tüccar; doğru, güvenilir ve dürüst olmalıdır, 

müşterisini aldatmamalıdır. Peygamberimiz (sav), 

doğru ve güvenilir tüccarın ahirette peygamberler, 

sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağını 

müjdelemiştir.iii Ticaretin bereketli olması için 

varsa, malının ayıp ve kusurlarını söylemeli, ölçü 

ve tartıda kesinlikle hile yapmamalıdır. 

Bu hususta Cenab-ı Allah Mutaffifin Suresinde 

şöyle buyurmaktadır: “Ölçüde ve tartıda hile 

yapanların vay haline! Onlar, insanlardan (bir şey) 

ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, 

kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp 

verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar 

büyük bir gün için, insanların, âlemlerin Rabbinin 

huzurunda duracakları gün için, diriltileceklerini 

sanmıyorlar mı?”iv 

İşçi de işini iyi ve sağlam yapmalı, iş yerinde 

kullandığı eşyaları dikkatli kullanmalı, iş verene 

karşı kanunî yükümlülüklerini tam olarak yerine 

getirmelidir. İsraftan kaçınmalı, mesai saatlerine 

dikkat etmenin kul hakkı olduğunu 

unutmamalıdır. 

Aziz Müminler! 

İş ve ticaret hayatının içinde her birimiz farklı 

görev ve konumlarda bulunuyoruz. Dünya hırsına 

kapılmadan, helalinden kazanıp ailemize helal 

lokma yedirelim. Böylece hem dünyamızı hem de 

ahiretimizi mamur etmiş olalım.              

 
i Müslim imam 164 
ii İbni mace ruhun 4 
iii Tirmizi buyu 4 
iv Mutaffifin 1/6 


