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Muhterem Müslümanlar! 
İş hayatındaki ast-üst ilişkisi Cenâb-ı Hakkın 

katında insana özel bir konum kazandırmaz. Allah’ın 
huzurunda insanı değerli kılan ancak imanı, ibadeti, 
ahlakı ve takvasıdır. Peygamberimiz (s.a.s) bir hadis-i 
şeriflerinde bizleri şöyle uyarmaktadır: “Allah sizin 
suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak 
kalplerinize ve amellerinize bakar.”１  

Kıymetli Müslümanlar! 
Resûlullah (s.a.s), işçi ile işveren, amir ile memur 

arasındaki bağı “kardeşlik ilişkisi” olarak 
vasıflandırmıştır. Kardeşler arasındaki ilişkide ise 
sevgi ve saygı, şefkat ve merhamet, dayanışma ve 
yardımlaşma esastır.  

Allah Resûlü’nün uyarılarını dikkate alan bir 
işveren, işçisinin haklarını gözetir. Ona huzurlu bir iş 
ortamı sağlar. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için 
gerekli imkânları sunar. Hak ettiği ücreti vaktinde 
öder. Takatinin üzerinde işler yükleyerek onu 

 
１ Müslim, Birr, 34. 

yıpratmaz. Sağlığını ve hayatını tehlikeye atmaz. 
İşçisini emanet olarak görür ve onun hakkında Allah’a 
karşı sorumlu olduğunu bilerek hareket eder.  

Muhterem Müminler! 
İş hayatının işçiye de yüklediği sorumluluklar 

vardır. Mümin, Peygamberimizin tavsiyesine uygun 
olarak işini sağlam yapar. Çalıştığı mekânı, eşya ve 
malzemeleri kendi malı gibi korur. İşyerinin 
imkânlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmaz. Verimli 
ve kaliteli bir iş çıkarmadığında bunun haksız kazanç 
elde etmesine sebep olacağını bilir. 

 
Aziz Müslümanlar! 
Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyurmaktadır: “Andolsun, insanı biz yarattık ve 
nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü 
biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri 
insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki 
melek de onun yaptıklarını yazmaktadır.”２ 

Rabbimizin bu uyarısı gereği, hayatımızın her 
alanında olduğu gibi, iş dünyamızda da kulluk 
bilincine ihtiyacımız vardır. Hepimiz helalinden 
üretip helal yoldan kazanmaya gayret edelim. Sanat 
ve zanaat erbabı olarak çırağımıza, kalfamıza, 
ustamıza sadece meslek öğretmekle kalmayalım. Aynı 
zamanda erdemi, dürüstlüğü, sadakati, alın terinin ve 
helal kazancın değerini de öğretelim. Tevazu ve güzel 
ahlak aşılayalım. Böylece İslâm kardeşliğini ve nebevî 
hikmete dayalı iş ahlakını nesillerimize aktarmış 
olalım. 

２ Kâf, 50/16-17. 
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