
  ِبْسِم اللّٰ ِه الرَّْحمٰ ِن الرَّحيمِ  
ْنَساِن ِاالَّ َما َسعٰ ى     َوَاْن لَْيَس ِلْالِ

 

 قَالَ  َرُسولُ  اللَّهِ  (َصلَّى اللَّهُ  َعَلْيهِ  وَ  سَ لَّمْ ) :
 ” ِإنَّ  َأْطَيبَ  َما َأَكلَ  الرَُّجلُ  ِمنْ   َكْسِبهِ .“

 
 

Emek Kutsaldır 
(28 Nisan 2017) 

  
Değerli Müminler! 
İnsan, imtihan dünyasında büyük 
sorumluluklar yüklenmiş olan şerefli bir 
varlıktır. Bu sebeple ömrünü nasıl yaşadığı, 
malını nereden kazanıp nereye ve nasıl 
harcadığından da sorumlu tutulmuştur. 
 
Hayat, insanı geçimini temin etmek için 
mücadeleye mecbur bırakmaktadır. Yüce 
Rabbimiz’in “İnsan için ancak çalıştığının 
karşılığı vardır.”1 ayeti ile Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s.)’in “Kişi, elinin 
emeğinden daha hayırlı bir şey 
yememiştir.”2 hadisi, emeğin ve kişinin 
çalışarak hayatını kazanmasının önemine 
vurgu yapmakta, yine “İşçiye ücretini alın 
teri kurumadan veriniz.”3 hadisi de insan 
emeğinin, emeği kullanan açısından değeri 
üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla kendisi 
değerli olan insanın emeği de değerlidir. 
 
Şurası iyi bilinmelidir ki, emek, hayatın 
sürekliliği bakımından çok büyük bir 
değerdir. Dolayısıyla emek hangi aşamada 
olursa olsun, hangi elden çıkarsa çıksın 
kutsaldır. Bu açıdan emeğiyle hayata 
dokunan ve insanlığa katkı sunan herkes 
kıymetlidir.  
 
 
 
                                                           
1 Necm, 53/39 
2 Nesâî, Büyû', 1 
3 İbn Mace 2/817 

Değerli Müminler! 
Bir kutsi hadiste Yüce Allah, çalıştırdığı 
işçiye işini yaptırdığı hâlde ücretini tam 
olarak ödemeyen kimsenin kıyamet gününde 
hasmı olacağını bildirmiştir. Sevgili 
Peygamberimiz de, “Her kimin kardeşi 
hizmetinde çalışırsa, yediğinden yedirsin, 
giydiğinden giydirsin.” buyurmuş, onlara 
güçlerini aşan işler yüklememeyi, eğer ağır 
işler yüklenirse de onlara yardım etmeyi 
emretmiştir. 
 
Sosyal hayatta statüler ne olursa olsun, insanlar 
ya inançta ya da beşeriyette kardeş kılınmıştır. 
Mü’minler de, zengini, fakiri, patronu ve 
işçisiyle, İslam ahlakının öğretileri 
doğrultusunda hareket etmek 
mecburiyetindedir. Zira Yüce Allah ister işçi 
ister işveren olarak mü’minlerin hayatlarını 
iyilik ve doğruluk üzere yardımlaşma esası 
çerçevesinde sürdürmelerini istemiştir. 
Rahmet Peygamberi’nin günümüzün 
ölçüleriyle ancak bir kasaba sayılabilecek bir 
şehrin küçük bir pazarında, bir hurma 
teknesinin başında irat ettiği, “Aldatan 
bizden değildir.” sözü, bugün de bütün 
sadeliğiyle insanlığa rehberlik etmeye devam 
etmektedir.  
 
Sonuç olarak yüce dinimiz İslam’ın öğretileri 
ve Peygamberimizin örnek hayatı bizlere, 
emek sarf etmeyi, alın teri dökmeyi, emeğin 
hakkını vermeyi, emrimiz altında çalışanlara 
adaletle muamele etmeyi emreder. Sevgili 
Peygamberimizin ahlakını ahlak edinme 
şiarında olan kardeşleri olarak bizler, emeğe 
ve emeği sarf edene verdiğimiz değerle, ona 
biraz daha yaklaşmış olacağız. 
 
 

Hutbe Komisyonu 
 
 


