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EMEĞE SAYGI VE KUL HAKKI
Değerli Müslümanlar!
Okuduğum ayeti kerimede şöyle buyrulmaktadır:
“İnsan için kendi emek ve gayretinin
karşılığından başka hiçbir şey yoktur. Her
insanın yaptıkları ileride gözler önüne serilecek,
sonra da karşılığı eksiksiz verilecektir.”1 Sevgili
Peygamberimiz hem çalışmanın önemini hem de
rızık endişesi ile haram yollara yönelmemeyi şöyle
dile getirmiştir: “Hiç kimse Allah’ın kendisine
takdir ettiğini elde etmeden ölmeyecektir.
Öyleyse Allah’ın emirlerine karşı gelmekten
sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin ve
arayın. Helâl olanı alın, haramdan kaçının.”2
Muhterem Kardeşlerim!
Yüce rabbimiz insanı en değerli varlık olarak
yaratmıştır. Değer ve itibarını koruyabilmesi için
gerekli olan bütün ihtiyaçlarını karşılayacak
kabiliyet ve imkanları ihsan etmiştir. İnsanın hem
rızkını kazanma hem de ahiretini ihya etmesinin en
güzel yolu helal yollarda çalışmaktır. Çalışmak,
hayatımıza huzur ve bereket getirir. Allah’ın verdiği
aklı, bedeni ve yüreği kullanarak, O’nun razı
olacağı işlerde çalışmak, kul için şereftir. Dinimize
göre helal ve meşru olan her iş değerlidir ve bu
işlerde çalışan herkes ise şerefli ve izzetlidir. Helal
ve meşru olmayan her iş, kazanç ve getirisi ne
olursa olsun insanın gerçek değer ve kıymetini
düşürmekte, dünya ve ahiretinde büyük tahribatlara
sebep olmaktadır.
Aziz Müminler!
Halk arasında, “el emeği, alın teri” diye tabir
edilen emek, insanın bedenen veya zihnen ya da her
ikisini kullanarak bir hedefe yönelik gayesi,
faaliyeti ve işleridir. Bu emek, çeşitli maksat ve
gayelere yönelik olup toplumun her kesiminde icra

edilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Yüce dinimiz
insanın emeğine saygı gösterilmesine büyük önem
vermiştir. İnsanın emeğini korumak için her türlü
önlem ve tedbirleri göstermiştir. Kul hakkı
düşüncesi ile insanın emeğini koruma altına
almıştır. Dünyada yapılan haksızlıkların ahirette
mutlaka hesabının sorulacağını açık bir şekilde
ifade etmiştir. Hak yemenin büyük bir günah
olduğu konusunda uyarmıştır.3 Herkesin kendi el
emeği ile hayatını kazanmasının başkalarına muhtaç
olarak yaşamaktan daha değerli olduğunu
belirtmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz
(s.a.s.), “Sizden birinizin urganını alıp dağa
giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece
Allah’ın onun itibarını koruması, bir şey verip
vermeyecekleri belli olmayan kimselerden
dilenmesinden daha hayırlıdır.”4 buyurmuştur.
Kıymetli Kardeşlerim!
Kişi, ahireti kazanma mücadelesini sürdürürken
dünyadan da nasibini unutmamalıdır. Sanki
ölmeyecekmiş gibi dünyası için hemen ölecekmiş
gibi ahireti için çalışmalıdır. Hz. Peygamber
(s.a.v.): ‘’Dünya işlerinizi ıslah edip yoluna
koyunuz, ahiretinizi de ihmal etmeyip onun için
çalışınız”5 buyurmuştur. Bunun için geliniz biz
müminler olarak Hz. Peygamberin yolunu takip
ederek hem dünyamız hem de ahiretimiz için emek
sarf edelim. Kimsenin hakkına girmeden ve
kimseye muhtaç olmadan alın teri akıtarak,
rızkımızı arayalım. Rabbimizin rızasına ve va’d
ettiği cennetine kavuşmak için kendimizi ve
ehlimizi haram lokmadan koruyalım. Dünya ve
ahiretimizi mamur ederken emeğe saygı göstererek
hizmetlerimizi yürütelim.
Muhterem Cemaatimiz hutbemi bir duyuru ile
bitirmek
istiyorum.
Rotterdam
Başkonsolosluğumuzda Aile ve Sosyal Destek
Danışmanlık Hizmeti verilmeye başlanmıştır.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve ailelerine, aile
ilişkileri, ebeveynlik, çocuk eğitimi, pedagojik
konular, suç ve bağımlılıkla mücadele, sosyal uyum
ve diğer tüm ilgili konularda danışmanlık hizmeti
sağlanmakta
ve
gerekli
yönlendirmeler
yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızın
Rotterdam
Konsolosluğu ile iletişime geçmesi önemle rica
olunur.
Hollanda Diyanet Vakfı
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