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İnsanlara Değer Verirdi Güvenilir Bir İnsandı Bilgiye Önem Verirdi 

Danışarak İş Yapardı 
Merhametli, Hoşgörülü 

ve Affediciydi 
Çalışmayı Sever ve 

Zamanı İyi Değerlendirirdi 

Sabırlı ve Cesaretliydi Hakkı Gözetirdi 
Doğayı ve Hayvanları 

Severdi 
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Hz. Muhammed (sav), Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

 “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”

 “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerini bilmede aldanmıştır: Boş vakit ve sağlık.” 

 “İki günü eşit olan aldanmıştır.” 

 “Yaşlılıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, fakirlikten önce zenginliğin, 

meşguliyetten önce boş zamanın, ölümden önce hayatın değerini bil.”

 “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan 

da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…” (Kasas,  77)

 “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm 39)

 “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…”

 «Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.» (İnşirah, 7)

 «Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler…» (Mu’minûn, 3)
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Hz. Muhammed (sav), Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

 Hz. Muhammed, insanları çalışmaya teşvik ettiği gibi bizzat kendisi de 

çalışmıştır. Gençlik yıllarında amcası Ebu Talip’in yanında ticaretle uğraşmıştır. 

Güvenilir kişiliği sebebiyle daha sonra Hz. Hatice’nin kervanının başına geçmiş

onun işlerini yürütmüştür.

 Hz. Muhammed, «Ben öğretmen olarak gönderildim» buyurmuş ve 

Müslümanları eğitmek için Mekke’de “Darü’l-Erkam”da, Medine’de «Suffe’de» 

bizzat dersler vermiştir.

“Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,     Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,     Zavallı dini çevirdin maskaraya!

Mehmet Âkif ERSOY

 İslâm’da her ne şekilde olursa olsun para kazanmak değil, helal ve meşru 

yollardan kazanmak önemlidir. Bunun için çalışmak esastır. Meşru yollardan 

kazanmak şartıyla, kişiler diledikleri kadar servet sahibi olabilirler. Dinimiz 

tembelliği, dilenciliği, başkasına yük olmayı caiz görmez.

 Bir gün güçlü, kuvvetli biri Hz. Muhammed’e uğrar. Sahabe, "Keşke bu kimse 

(gücünü ve gençliğini)  Allah yolunda harcasa” deyince. Allah Resulü,  bu kişi 

"çocukları, ana babası ya da kendisi için çalışmak üzere çıkmış ise o Allah 

yolundadır, şayet riya ve gösteriş için çıkmış ise şeytanın yolundadır" buyurarak 

Allah’ın rızasına uygun, gösterişten uzak bir çalışma hayatı vurgusu yapmıştır.  



Hz. Muhammed (sav), Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

 İslâm’da «hem bu dünya için hem de ahiret için» çalışmak esastır. Allah'ın 

ölçülerine ters düşmedikten sonra, insanlığın yararına olan her meslek 

güzeldir, saygındır.

 Peygamberimiz, "Sanatkarlık, fakirliğe karşı bir güvencedir.» buyurarak sanat 

sahibi olmayı teşvik etmiş, "Doğrusu Yüce Allah, sizden birinizin yaptığı işi iyi 

yapmasını ister.» buyurarak da bir işi en güzel şekilde yerine getirmenin 

önemini vurgulamıştır.

 Unutmayalım ki, dünya hayatı bir imtihan yeridir. Öyleyse, zamanı iyi

değerlendirmek gerekir. Hz. Muhammed (sav), öldükten sonra “İyi kişinin, bu

hâlini daha fazla artırmadığına (gördüğü nimetler sebebiyle); kötü kişinin ise

kötülükten vazgeçmediğine pişman olacağını.” haber vermiştir.

Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası,  Dostunun yüz karası düşmanının maskarası.

Mehmet Âkif ERSOY

 "Rızık talebinde ve ihtiyaçlarınızı gidermede erken davranın. Çünkü erken 

kalkıp işe koyulmak bereket ve kazançtır.» buyuran Peygamberimiz, güne 

erken başlamanın önemine değinmiştir. Atalarımız da «Erken kalkan yol alır» 

diyerek bu hakikate dikkat çekmişlerdir. 
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Hz. Muhammed (sav), Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

Hastalıktan önce sağlığın,Yaşlılıktan önce gençliğin, 

Fakirlikten önce zenginliğin,

Meşguliyetten önce boş zamanın Ölümden önce hayatın
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Hz. Muhammed (sav), Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi

Hz. Muhammed (sav), «İnsanlar ahirette öncelikle şu 5 şeyden sorguya 

çekileceklerdir» buyurmuştur.

Gençliğini nasıl geçirdiğinden
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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