28 MAYIS 2021 TARİHLİ CUMA HUTBESİ
Onun sağlığını ve hayatını tehlikeye

﷽

atmaz. İş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri alır.

شتَ ُه ْم فِي
َ س ْمنَا بَ ْينَ ُه ْم َمع۪ ي
َ َاَ ُه ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمتَ َربِ َۜكَ نَحْ نُ ق
َت ِليَت َّ ِخذ
ٍ ض دَ َر َجا
ٍ ض ُه ْم فَ ْوقَ بَ ْع
َ ْال َح ٰيوةِ الدُّ ْنيَا َو َر َف ْعنَا بَ ْع
َۜ
. َس ْخ ِريا َو َرحْ َمتُ َر ِبكَ َخي ٌْر ِم َّما يَجْ َمعُون
ُ بَ ْع
ُ ً ض ُه ْم بَ ْعضا

İşçisini emanet olarak görür ve onun hakkında

َّ صلَّي
:سلَّ َم
ُ َو قَا َل َر
ِ َّ سو ُل
َ َُّللا
َ علَ ْي ِه َو
َ َّللا
َ ص ُم ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َر ُج ٌل أَ ْع
، غ َد َر
َ طى ِبى ث ُ َّم
ْ ثَالَثَةٌ أَنَا َخ
يرا
َ َو َر ُج ٌل بَا
ً  َو َر ُج ٌل ا ْستَأ ْ َج َر أَ ِج، ُع ُحرا فَأ َ َك َل ثَ َمنَه
. ُفَا ْست َْوفَى ِم ْنهُ َولَ ْم يُ ْع ِط ِه أَجْ َره

Allah’a karşı sorumlu olduğunu bilerek hareket
eder. İşçisiyle kardeşçe, insaflı, sıcak ve samimi bir
ilişki kurar. Sosyal haklardan mahrum, mağdur ve
kayıtsız çalıştırmaz.
Muhterem Mü’minler!
İş

hayatının

işçiye

de

yüklediği

sorumluluklar vardır. Mümin, Peygamberimizin

İŞÇİ VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

tavsiyesine uygun olarak işini sağlam yapar.

Muhterem Müslümanlar!

Çalıştığı mekânı, eşya ve malzemeleri kendi malı

İnsanoğlu, kendisinin ve bakmakla yükümlü

gibi korur. Verimli ve kaliteli bir iş çıkarmadığında

olduğu kişilerin nafakasını temin etmek için rızkını

bunun haksız kazanç elde etmesine sebep olacağını

arar. Kimi işçi, kimi işveren, kimi memur, kimi de

bilir. Her hayırlı işin sevabı olduğu gibi, her ihmal

amir olarak çalışır. Dünya hayatındaki bu zorunlu

ve hatanın da kul hakkı doğuracağını asla unutmaz.

görev paylaşımında nice hikmetler vardır. Nitekim

Aziz Müslümanlar!

Yüce Allah, “Rabbinin rahmetini onlar mı
bölüştürüyorlar?
geçimliklerini

Dünya

aralarında

hayatında
biz

onların

paylaştırdık.

Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine
derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti
onların

biriktirdikleri

hayırlıdır”1

buyurmaktadır.

şeylerden

daha

Hutbemi bir kutsî hadis ile bitiriyorum:
“Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Kıyamet gününde
karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit
insan vardır: Bunların birincisi, benim ismimi
kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse,
diğeri hür bir insanı köle diye satıp parasını
yiyen kimse, üçüncüsü ise bir işçiyi istihdam edip

Aziz Müminler!

ondan verim aldığı halde ücretini vermeyen

Bir kimseye iş temin etmek, rızkını helal

kimsedir.’”2

yoldan kazanmasına ve ailesini geçindirmesine
yardımcı olmak aynı zamanda karşılıklı hak ve

1
2

Zuhruf, 43/32.
Buhârî, İcâre, 10.

sorumlulukları da beraberinde getirir. Resûlullah
(s.a.s), işçi ile işveren arasındaki bağı “kardeşlik
ilişkisi” olarak vasıflandırmıştır. 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.
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