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Çalõ ma Hayatõ 

Sanayi devrimiyle ortaya çõkan geni  i  alanlarõ ve i çi sõnõfõ, dünya nü-

fusundaki artõ , tabii kaynaklardan yararlanma, ekonomik geli im, pay-

la õmda ülkeler arasõnda ba  gösteren kõyasõya mücadele gibi birçok faktör 

ça õmõzda çalõ ma hayatõna, i çi-i veren ili kilerine ayrõ bir önem kazandõr-

mõ , bu konuda kaydedilen mesafeler veya olumsuz geli meler bireylerin 

özel hayatlarõnõ da yakõndan ilgilendirir olmu tur. slâm hukukunun klasik 

doktrininin olu tu u ilk ve orta dönemlerde Do u ve Batõ toplumlarõnda 

daha çok bireysel bir borç ili kisi eklinde cereyan eden ve sözle me serbes-

tisinin tabii kurallarõ içinde yürüyen i çi-i veren ili kisi, son birkaç yüzyõl-

daki anõlan geli meler sonucu farklõ bir mahiyet kazanmõ , i çilerin güçlü 

i verenler ve ekonomik zorunluluklar kar õsõnda temel haklarõnõn koruna-

bilmesi için devletin müdahil olmasõna ihtiyaç duyulmu tur.  akdinin borç-

lar hukukunun özel düzenlemesinden kurtarõlarak kamu hukukunun bir 

parçasõ haline getirilmesi, bu konuda özel kanunlarõn çõkarõlmasõ, meslekî 

örgütlenmelere gidilmesi bu geli melerin sonucudur. Böyle olunca slâm 

hukukunun klasik kaynaklarõnda i  akdiyle, i çi ve i verenin hak ve borç-

larõyla ilgili görü  ve yakla õmlar, ça õmõzõn çalõ ma hayatõnõn eklî ve ku-

rumsal yapõsõyla tam bir uyum göstermese bile, bu alanda asõrlarõn tecrübe 

birikimini, müslümanõn insan ili kilerine genel yakla õmõnõ yansõttõ õndan 

i çi-i veren ili kisinin temeline, insanî ve ahlâkî yönüne önemli bir açõklama 

getirir, bu yüzden de ayrõ bir de er ta õr. Neredeyse bütün insan ili kilerinin 

maddî de er ölçüsüne vuruldu u, acõmasõz ve bencil bir çeki me ortamõnda 
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bireyin yalnõzlõ a ve güçlü olanõn insafõna terkedildi i günümüzde çalõ ma 

hayatõnõn böyle bir bakõ  açõsõna ve katkõya daha çok ihtiyacõ vardõr. 

Öte yandan zamanõmõzda i  hukuku kamusal mahiyet almõ , çalõ ma 
hayatõnda devletin gözetim ve denetimi devreye sokulmu  olmakla birlikte 
toplumumuzda i çi istihdamõ özellikle küçük i  yerlerinde, atölyelerde, tarõm 
i lerinde ikili ili ki eklinde, yani kapalõ devrede yürütülmekte, i  hukuku-
nun i çiyi koruyan hükümleri ço u defa i çiye ula mamaktadõr. Bu itibarla 
insan ili kilerinin iyile tirilmesinde kanun gücünü ve mahkeme korkusunu 
yeterli saymak yerine dinin ve ahlâkõn ferdin vicdanõna ve özel hayatõna 
kadar uzanan etkili denetiminden bu alanda da âzami ölçüde yararlanmak 
gerekir. Ülkemizde sa lõklõ bir i çi-i veren ili kisinin kurulabilmesi için slâm 
fõkõh kültüründeki bilgi birikimine, dinî ve ahlâkî zemine ihtiyaç duyulmasõ 
da bundandõr. Zaten slâm dininin bir amacõ da dünyada insano luna yol 
göstermek ve yardõmcõ olmaktõr. Din iyi anla õldõ õnda ve ya andõ õnda 
toplumsal huzur ve barõ õn, kamu düzen ve istikrarõnõn korunmasõ, hak 
ihlâllerinin önlenmesi daha da kolayla õr.      

Kur’an ve Sünnet’te çalõ ma hayatõnõn ayrõntõlarõnõ düzenleyen hükümle-
rin bulunmamasõ gayet tabiidir ve bu slâm’õn evrensel bir din olarak her de-
virde ve toplumda geçerli olma iddiasõnõn bir gere idir. Bununla birlikte bu iki 
kaynakta, insan ili kilerinin arka planõnda yer almasõ gereken dinî va ahlâkî 
sorumluluktan, üçüncü ahõslarõ ilgilendiren davranõ larda gözetilmesi gereken 
temel ilkelerden söz edilmi , slâm hukukçularõ da dönemlerinde cereyan eden 
olaylara bu ilkeler õ õ õnda açõklama getirmi , toplumlarõnõn kültür ve tecrübe 
birikimini de hesaba katarak çalõ ma hayatõyla ilgili bazõ kural, öneri ve ön-
lemlerden söz etmi lerdir. Bu itibarla, fõkõh literatüründe çalõ ma hayatõyla, 
i çi-i veren ili kileriyle ilgili olarak gündeme gelen tartõ malarõ ve çözüm öne-
rilerini böyle bir perspektiften de erlendirmek, fakihlerin ne dedi inden ziyade 
ne demek istedi i üzerinde durmak daha yerinde olacaktõr. 

Günümüzde toplumsal huzur ve barõ õn önemli bir aya õ sayõlan i  barõ-
õnõn, i çi sa lõ õ ve güvenli inin sa lanmasõ, i çi ve i verenin hak ve so-

rumluluklarõnõn hakkaniyet ve adalet çizgisinde denkle tirilebilmesi toplu-
mun önündeki önemli problemlerden biri haline gelmi tir. Bu yönde yapõla-
cak yasal düzenlemeler ve devletin aktif rolü söz konusu amacõn gerçekle -
mesinde fevkalâde önemli oldu u gibi müslüman toplumlarõn tecrübe ve 
bilgi birikiminin tanõnmasõ da bu konuda katkõ sa layabilecek zenginlikte-
dir. Bu sebeple önce slâmî kültürdeki emek-sermaye dengesi, i  akdinin 
fõkõh kültüründeki hukukî çerçevesi ele alõnacak, daha sonra da bu bilgiler 
õ õ õnda güncel problemlere de inilecektir. 
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I. EMEK-SERMAYE DENGES  

Üretimin emek ve sermaye eklinde birbirini tamamlayan iki temele da-
yandõ õ açõktõr. Yeryüzünün bütün imkânlarõ insanõn emrine verilmi , insan 
da emek harcayarak bu hazõr de eri kullanõm ve yararlanmaya elveri li hale 
getirmi tir. Kur’an’da sõkça, Allah’õn insano lunun hizmetine sundu u çe-
itli nimetler, da lar, denizler, ovalar, yer altõ ve yer üstü zenginlikleri, av 

hayvanlarõ hatõrlatõlarak insanõn bunlarõn sahibini tanõmasõ, O’na ükret-
mesi ve belli bir ölçü içinde bunlardan yararlanmasõ istenir. slâm dini ça-
lõ mayõ, yararlõ i  görmeyi te vik etti i gibi mülkiyeti, sermaye birikimini ve 
artõ õnõ da me rû kabul etmi tir. Kur’an’da, “ nsan için kendi çalõ masõndan 

ba ka bir ey yoktur” (en-Necm 53/39) buyurulmasõ, esasen âhirette herke-
sin dünyada yaptõ õnõn kar õlõ õnõ görece ini ifade etmekte ise de aynõ kura-
lõn dünyevî çalõ malar hakkõnda da geçerli oldu u sonucu çõkarõlabilir. Yine 
Kur’an’da, “Rabbinin rahmetini onlar mõ payla tõrõyorlar? Dünya hayatõnda 

onlarõn geçimlerini aralarõnda biz payla tõrdõk. Birbirlerine i  gördürmeleri 

için kimini ötekine derecelerle üstün kõldõk. Rabbinin rahmeti onlarõn birik-

tirdikleri eylerin daha hayõrlõdõr” (ez-Zuhruf 43/32) buyurularak emek-ser-
maye ikilisi arasõndaki sõkõ ili kiye, fakat bunun da ötesinde daha üst bir 
metafizik de erin bulundu una i aret edilir. 

Dinî metinler ve Hz. Peygamber’in uygulamasõ dikkatle izlendi inde, s-
lâm dininin emek kar õsõnda sermayeye bir üstünlük ve öncelik vermedi i, 
aksine tabiatõ icabõ güçlü olan ve daha da güçlenmek isteyen sermaye için 
bazõ sõnõrlamalar getirip eme i ön plana çõkardõ õ görülür. Zekât, sadaka ve 
infak prensibi, kefâretler, faiz yasa õ, dilencili in yasaklanõp çalõ manõn 
te vik edilmesi, bireyin ve aile fertlerinin geçimi için çalõ masõnõn ibadet 
sayõlmasõ bu yönde alõnmõ  önlemlere örnek olarak sayõlabilir. 

Bütün bunlardan slâm dininin emek-sermaye ili kisini dengeli bir çiz-
giye oturttu u, bunlarõ birbiriyle kavga eden ve daima bir çõkar çatõ masõ 
içinde olan de il birbirini destekleyen ve tamamlayan iki temel faktör olarak 
tanõttõ õ anla õlõr. Ancak konu teorik düzeyde pürüzsüz gibi görünse de gün-
lük hayata ve problemlere girildi inde realitenin biraz farklõ oldu u, ser-
maye sahibinin eme i, i verenin i çiyi en dü ük ücretle çalõ tõrmaya, emek 
sahibinin de hak etsin veya etmesin daima en yüksek ücreti almaya gayret 
etti i, bunun için de iki taraf arasõndaki çeki menin hiçbir dönemde yok ol-
madõ õ da görülür. Bu çatõ ma ve sömürü slâm toplumlarõnda hayli belirsiz 
iken, kilisenin ve Hõristiyanlõ õn toplumsal hayattan dõ lanmasõnõ müteakip 
Batõ toplumlarõnda oldukça belirgin bir hal almõ , ardõ arkasõ kesilmeyen 
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sosyal çalkantõlara ve a õrõ sosyal teorilerin gündeme gelmesine yol açmõ -
tõr. çi ve i veren sendikalarõnõn kurulup toplu sözle me hukukunun do -
masõ bu ortamda bir denge arayõ õnõn sonuçlarõdõr. 

Sendikala ma ve taraflarõn meslekî kurulu larca temsil edilerek toplu 

sözle me yapõlmasõ, biraz da sanayile menin ve geni  i çi kitlelerinin do -
masõnõn zorunlu kõldõ õ bir usuldür. Burada önemli olan bu usulün nasõl 
i letildi i ve ne gibi sonuçlarõn elde edildi idir. Emek-sermaye ili kisinde 
kural olarak serbest pazarlõk sistemi geçerli olmakla birlikte, slâm’õn insan 
ili kilerinde hâkim kõlmaya çalõ tõ õ hak ve adalet anlayõ õ bir üst de er ola-
rak burada da devrede olmalõdõr. Böyle olunca, emek ve sermayenin hak ve 
sorumluluklarõ belirlenirken taraflar arasõ serbest pazarlõ õ yegâne ölçü ka-
bul etmek do ru olmaz. Çünkü bu, zayõf tarafõ güçlünün kar õsõnda ko-
rumasõz bõrakmak, onun ezilmesine âdeta göz yummak demektir. Sendika-
la maya ve toplu sözle meye kar õ çõkmak, i çiyi i verenin gücü kar õsõnda 
yalnõzlõ a ve sömürülmeye terketmek anlamõnõ ta õr. çilere kaba kuvvete 
dayalõ kontrolsüz bir grev hakkõ tanõmak, sermayeyi kolektif eme in gücü 
kar õsõnda mahkûm etmek, ülkede sermayeyi yatõrõmdan caydõrõp daha 
kolay para kazanmaya yönlendirmek ve neticede toplumsal çöküntüye or-
tam hazõrlamak sayõlõr. Hz. Peygamber’in, zor durumda kalarak bir malõ 
istemedi i bir fiyatla almak veya satmak isteyen kimsenin bu halinden ya-
rarlanõlmasõnõ yasakladõ õ bilinmektedir (Ebû Dâvûd, “Büyû‘”, 25; Müsned, I, 

116). Kur’an’da sõkça adaletin ve mârufun emredilip a õrõlõ õn yasaklandõ õ, 
dengeyi bozmak, mâruf ölçüsünü a mak isteyenlerin engellenmesinin is-
tendi i, anla mazlõklarõn hakem usulüyle çözülmesinin önerildi i görülür. 

Devletin sosyal niteli ini yitirmesi, toplumsal uyu mazlõklarda hakem 
rolünden vazgeçip ideolojik saplantõlar ya da çõkar ili kisi sebebiyle eme in 
veya sermayenin yanõnda yer almasõ veya meslekî te ekküllerin aslî fonksi-
yonlarõnõ gölgeleyecek farklõ toplumsal projelere alet edilmesi halinde grev 
ve lokavt haklarõnõn kullanõmõ, sendikala ma ve toplu sözle me yanlõ  bir 
çizgide seyreder ve bu süreç toplumda i  barõ õnõn kurulmasõ, çalõ anõn 
haketti i kar õlõ õ almasõ mücadelesinden çok, iç huzursuzlu un ve bölün-
menin kayna õ haline gelir. Dinî ö retinin ve sa  duyulu kamuoyunun kar õ 
çõktõ õ da bu sapmadõr. Böyle olunca toplumda emek-sermaye dengesinin 
kurulabilmesi ve bu dengenin ülkenin geli mesine hizmet edebilmesi için 
yasal düzenlemelerin objektif ve âdil olmasõ ne kadar önemliyse toplumda 
dinî duyarlõlõ õn korunmasõ, hak ve adaletin özümsenmesi, hakkaniyetin 
hâkim olmasõ da o kadar önemlidir. 
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II. Ç - VEREN L K S  

Birey ihtiyaç duydu u mal ve hizmetleri tek ba õna üretemeyece i için 

toplumda kendili inden kar õlõklõ mal ve hizmet de i imi ve i  bölümü ger-
çekle mekte, böylece bireyler ayrõ ayrõ ihtiyaçlarõnõ kar õlayabilmektedir. 
Kur’an’da insanlarõn farklõ kabiliyet, güç, temayül ve ihtiyaç içinde yaratõl-
masõnõn bir hikmetine i aret edilerek bunun insanlarõn birbirine i  gördüre-
bilmesine imkân hazõrladõ õ belirtilmi tir (ez-Zuhruf 43/32). nsanlar arasõn-
daki i  bölümünü ve i çi-i veren ili kisini dünya hayatõna ili kin ilâhî ka-
nun ve düzen açõsõndan temellendiren bu açõklama, slâm’õn insan ili kile-
rine ve borç ili kilerine genel yakla õmõnõ da yansõtõr. 

Kur’an’da i çi-i veren ili kisi, di er borç ili kilerinde de oldu u gibi, hu-

kukî bir akid ve olay olarak ayrõntõlõ bir biçimde ele alõnmak yerine sadece 
akidlerde ve insan ili kilerinde hâkim olmasõ gereken genel ilke ve amaçlar 
üzerinde durulmu , borç ili kilerinin sa lõklõ ekilde geli ece i sa lam bir 
dinî ve ahlâkî zemin kurulmaya çalõ õlmõ tõr. Hz. Peygamber’in sünnetinde 
i çinin haklarõ ve i çi çalõ tõrma ile ilgili olarak yer alan ayrõntõlõ hükümler 
ve uygulama örnekleri, slâm’õn genel ilkelerinin konuya tatbiki, haksõzlõk-
larõn giderilip âdil ve insanca ili kilerin kurulmasõ ve problemlerin iyi insan, 
iyi müslüman formülü içinde çözümü olarak de erlendirilebilir. 

A)  Akdi 

Çalõ ma hayatõnõn temelinde, bir insanõn mal ve ücret kar õlõ õ ba ka bir 
insanõn i ini görmesini ifade eden i  akdi bulunur ve bu akid türünün in-
sanlõk tarihi kadar uzun bir geçmi i vardõr. slâm hukuk literatüründe e ya-
nõn bedel kar õlõ õ kullanõmõnõ konu alan kira akdi ile insanõn ücret kar õlõ õ 
çalõ masõnõ konu alan i  akdi, ikisi de menfaatin ücretle temliki mahiyetinde 
oldu undan “icâre akdi” ba lõ õ altõnda birlikte ele alõnmõ , ortak kural ve 
çözümler geli tirilmeye çalõ õlmõ tõr. Bununla birlikte ço u zaman, özellikle 
akdin sonuçlarõ, taraflarõn kar õlõklõ hak ve ödevleri incelenirken kira ve i  
akidleri ayrõ ayrõ incelenmi  ve giderek i  akdi ve i çi-i veren ili kisiyle ilgili 
zengin bir hukuk doktrini do mu tur. Bu ba lamda slâm hukukunun kla-
sik doktrinine göre i  akdi, “i çinin ücret kar õlõ õ belli bir i i görmesi üzerine 
kurulan bir akid” olarak tanõmlanabilir. Akidde sadece i  ve ücret unsuruna 
yer verilip akid i çinin çalõ masõ üzerine kuruldu undan, gerek i çinin belli 
bir süre zarfõndaki ücret kar õlõ õ çalõ masõ, gerekse süre kaydõ olmaksõzõn 
ahsõn ücret kar õlõ õ belli bir i i görmesi i  akdinin kapsamõna girmektedir. 

Bu sebeple klasik literatürde ücret kar õlõ õ yapõlan her çalõ ma, süreli veya 
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götürü i  için i çi, memur, serbest meslek sahibi esnaf ve sanatkâr istihdamõ 
i  akdi kapsamõnda ele alõnõp mümkün oldu u sürece ortak kurallara ba -
lanmaya çalõ õlõr. 

 akdinin kurulu u, slâm borçlar hukukunda akdin kurulu u, icap ve 
kabulle ilgili genel esaslara tâbidir.  akdinin tabii unsurlarõnõ ise taraflar 
olan i çi ve i verenle, akdin konusu olan ücret ve i  (emek) te kil eder. çi 
niteli ini tesbitte ücretle i  görme ölçüsünden hareket edilir. Yapõlan i  söz-
le mesi i çinin belli bir süre zarfõnda i veren için çalõ masõnõ konu alõyorsa, 
yani i çinin belli bir zaman biriminde hâsõl edece i eme ini i verenin emrine 
tahsis etmesi gerekiyorsa, bu i çi ecîr-i hâs olarak adlandõrõlõr. Günümüz-
deki devlet memurlarõ, sanayi ve tarõm kesimi i çileri ile günlük i çiler “ecîr-i 
hâs” kapsamõndadõr. Buna kar õlõk sözle me i çinin belli bir i i görmesini 
konu aldõysa, o takdirde bu i çi ecîr-i mü terek olarak adlandõrõlõr. Ücret 
kar õlõ õ bir i i takip eden vekil, ücret kar õlõ õ bir hizmeti ifa eden di çi, dok-
tor, terzi, tamirci gibi esnaf ve sanatkârlar “ecîr-i mü terek” grubunda yer 
alõr. veren ise ücretle i çi çalõ tõran kimsedir. 

Ücret ve emek, i  akdinin üzerinde ayrõntõ ile durulmasõ gereken iki önemli 
unsurudur. slâm hukukunda, insanlarõn iktisadî kõymet atfetti i her eyin i  
akdinde ücret olabilece i benimsenir. Ücretin hukuken muteber bir mal ol-
masõ, belirlenmi  ve bilinir olmasõ artlarõ akdin sõhhat artlarõ olup, esasen 
bunlar taraflarõn ve özellikle i çinin haklarõnõ korumayõ hedef alõr. Bu sebeple 
de bu iki art üzerinde ayrõntõlõ biçimde durulur. Bir hadiste de Hz. Peygamber, 
“Kim bir i çi çalõ tõracaksa ona ücretini bildirsin, ücretini belirlesin” (Beyhaký, 

Sünen, IV, 120) buyurmu tur. Ücretin, üretim veya kârdan belli bir pay ek-
linde belirlenmesi ya da gerçekle mesi, kesin olmayan bir i e ba lanmasõ da 
özellikle i çinin ma duriyetine sebep olaca õ dü ünülerek ho  kar õlanmamõ , 
ancak üretim ve kârõn ana hatlarõyla bilinebilece i ve taraflarõ beklenmedik 
zararla kar õ kar õya bõrakmayaca õ durumlarda bu câiz görülmü tür. 

Akidlerin kurulu unda ve geçerlili inde en önemli husus, taraflarõn ne 
üzerinde anla tõklarõnõ bilmeleri, bilerek ve farkõnda olarak borç altõna gir-
meleri oldu undan, i  akdinin konusu (ma‘kudün aleyh) olan emek ve ça-
lõ manõn tür, nitelik ve süresinin önceden bilinmesi ve belirlenmesi büyük 
önem ta õr. çinin akid gere i sarfedece i emek ve gayreti belirlemenin en 
ba ta gelen metodu, zaman ölçüsünün esas alõnmasõdõr. Zaman birimi, i çi-
den elde edilecek yararõn belirli ve bilinebilir olmasõnõ sa layaca õndan ta-
raflarõn anla masõnõ da kolayla tõrõr. Bu sebeple çalõ ma süresinin önceden 
belirlenmesi i  akdinin önemli bir sõhhat artõ, bu süre zarfõnda çalõ ma da 
i çinin temel borcu görünümündedir. 
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çinin eme ini belirlemenin ikinci yolu ise, yapõlacak i in önceden be-
lirlenmesidir. slâm hukukçularõ i  akdinde, akid konusu i in ifasõnõn i çinin 
gücü ve kabiliyeti dahilinde olmasõnõ da art ko arlar. Bunun için de dok-
torla hastayõ iyile tirmesi, vekil ile i i olumlu ekilde sonuçlandõrmasõ, ö -
retmenle bir ilim ve sanatõ ö retmesi artõyla akidle me câiz görülmemi tir. 
Bu artõn ileri sürülmesinde güdülen asõl gaye, i  akdinin ifasõ ve elde edil-
mesi kesin olmayan i  ve menfaatler üzerine kurulmasõnõ önlemek, dolayõ-
sõyla taraflarõn haklarõnõ korumaktõr. Çünkü akid konusu i , i çinin gücünü 
a õyorsa bu akidden iki taraf da zarar görebilir. Böyle olunca zararõn mey-
dana gelmesini beklemek ve onu gidermek yerine zarara yol açabilecek 
durumlarõ önceden önlemek daha isabetli bir yakla õmdõr. 

çinin çalõ masõyla ilgili olarak öne sürülen bir ba ka önemli art ise, 
yapõlacak i in ifasõnõn dinen haram ve hukuken yasak olmamasõdõr. Huku-
ken yasak veya dinen günah ve haram olan bir i in i lenmesini konu alan 
i  akidleri câiz görülmez. Meselâ zina, kumar, cinayet, yaralama, gasp ve 
hõrsõzlõk gibi dinen günah sayõlan i lerin i lenmesini konu alan bir sözle me 
ve bundan elde edilen ücret câiz de ildir. Hatta mâsiyetin ö renimini veya 
mâsiyetin i lenmesine yol açan fiilleri konu alan i  akidleri de bu grupta 
mütalaa edilir. Ancak hukuk ekollerinin i  akdinin konusu olan fiille 
mâsiyet arasõndaki sebep-sonuç ili kisini tesbitte ölçüleri farklõ oldu undan 
hangi fiilin mâsiyete yol açan fiil sayõlaca õ hususunda farklõ görü leri var-
dõr. Meselâ Hanefî hukukçular, arada kuvvetli bir sebep-sonuç ili kisi bu-
lunmadõkça her bir i i ayrõ olarak de erlendirir, yasa õ sadece haram fiilin 
i lenmesini konu alan i  akidleri çerçevesinde tutmaya gayret ederler. Fa-
kihlerin ço unlu u ise, yapõlan i  dolaylõ da olsa haram bir fiili içeriyorsa 
müslümanõn bu tür i lerden uzak durmasõ gerekti i görü ündedir. Bunun 
için de, müslümanõn arap imalâtõnda veya faizle i tigal eden bir i  yerinde 
çalõ masõ, gayri müslimin yanõnda çalõ masõ, kilise in aatõnda çalõ masõ, 
gayri müslimin ba õnda bekçilik etmesi veya ücretle arabõnõ ta õmasõ gibi 
münferit meseleler bu sebep-sonuç ili kisi açõsõndan tartõ õldõ õnda farklõ 
yakla õmlar ortaya çõkmasõ kaçõnõlmaz olur. 

B) verenin Hak ve Sorumluluklarõ 

Gerekli artlara uyularak yapõlan i  akdi, iki taraf için de ba layõcõ bir 
karakter arzeder ve birtakõm hak ve sorumluluklar do urur. Bir taraf için 
hak olan husus di er taraf açõsõndan bir görev konumundadõr.  

verenin temel borcu, i çinin ücretini akidde kararla tõrõldõ õ ekilde 
ödemesi, temel hakkõ da i in gerekti i ekilde ifa edilmesidir. çiye, ücretini 
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alõncaya kadar i verene ait malõ elinde tutabilmesi (hapis) hakkõnõn tanõn-
masõ da i çinin ücret alaca õnõ korumaya yöneliktir. Süreli i çilerde i çi bu 
süre zarfõnda çalõ makla veya buna hazõr olmakla, götürü i lerde ise i i ifa 
etmekle ücrete hak kazanõr. Hz. Peygamber, “ çiye ücretini teri kurumadan 

veriniz” ( bn Mâce, “Rühûn”, 4) buyurmu , i çinin ücretini ödemeyen kimse-
lerin kõyamet gününde Allah’õ kar õlarõnda bulacaklarõnõ bildirmi tir (Buhârî, 

“ câre”, 10). 

çinin, i  yerinde gerekli önlemlerin alõnmamõ  olmasõ, i in mahiyet ve 
yapõsõ, i verenin ihmal ve kusuru sebebiyle zarara u ramasõ halinde i vere-
nin bu zararõ tazmin etmesi gerekir. Hatta i verenin, üçüncü ahõslara kar õ 
i çisinin fiilinden sorumlu oldu u durumlar da vardõr.  

verenin i çiye kar õ iyi davranmasõ, i çinin temel hak ve özgürlüklerini 
tanõmasõ ve ona göre davranmasõna imkân vermesi de temel borçlarõ ara-
sõndadõr. Bir hadiste Hz. Peygamber i çilere de i aretle, “Onlar sizin karde -

leriniz olup Allah onlarõ sizin sorumlulu unuz altõnda kõlmõ tõr. Böyle bir din 

karde i eli altõnda bulunan kimse ona yedi inden yedirsin, giydi inden 

giydirsin. Onlara güçlerinin yetmeyece i i leri yüklemeyiniz. ayet yükler-

seniz onlara yardõmcõ olunuz” (Buhârî, “Itk”, 16) buyurarak bu konuda te-
mel insanî ve ahlâkî bir ödeve de dikkat çekmi tir. 

verenin bir di er borcu da i i ehil olana vermesidir. Bu görev, i vere-
nin kamu kurum ve kurulu u, vakõf gibi kamu yararõ a õrlõklõ bir kurulu  
olmasõ hainde daha da önem kazanmaktadõr. Hz. Peygamber, “Daha ehil ve 

liyakatlisi varken yakõnlõk sebebiyle bir ba kasõnõ tercih ve istihdam eden 

kimse Allah’a, Resulü’ne ve bütün müslümanlara kar õ hâinlik etmi  olur” 
(Hakim, Müstedrek, IV, 192) buyurmu tur. 

C) çinin Hak ve Görevleri 

çinin i  akdinden do an en önemli borcu, akid konusu i i gerekti i e-
kilde, i verenin iste i do rultusunda ifa etmesi, en temel hakkõ da çalõ ma-
sõnõn kar õlõ õ olan ücreti almasõdõr. 

çinin i ini hangi durumlarda tam ve yeterli ekilde ifa etmi  olaca õ hu-
susu akidden, kanundan, örf ve âdetten kaynaklanan ayrõntõlarla belirlenir. 

çi üstlendi i i i ifada gerekli özen ve titizli i göstermek, me rû ihtiyaçlarõ 
hariç i  süresince çalõ mak ve ifayõ tamamlamak zorundadõr. Peygamber 
efendimiz, “Muhakkak ki Allah Teâlâ sizden birinizin yaptõ õ i i sa lam 

yapmasõndan ho nut olur” (Süyûtî, el-Câmi‘u’l-kebîr, I, 354) buyurmu tur. 
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çinin i  saatleri içinde, i verenin bilgi ve tâlimatõna aykõrõ biçimde ba ka 
i lerle me gul olmasõ, çalõ mamasõ, bir bakõma i verenin malõndan hõrsõzlõk 
etmesi mesabesinde görülmü tür. Fakihler, bu konuya verdikleri önemin 
sonucu olarak, i çinin i  saatleri içinde tabii ihtiyaçlarõ ve farz namazlarõn 
ifasõ için i ine ara verebilece ini, fakat nâfile namazla me gul olamayaca-
õnõ belirtmi lerdir. 

çi, uhdesine verilmi  alet, malzeme ve e yanõn bakõm ve muhafaza-
sõndan sorumlu olup kasõt ve kusuru halinde sebep oldu u zararõ tazmin 
eder. Ayrõca akidde kararla tõrõlan hususlara, örf ve âdetten do an ölçülere, 
i verenin dinen ve hukuken geçerli emir ve artlarõna aykõrõ davranmasõ da 
hukukî sorumlulu unu gerektirir. Bu tür davranõ larõ ile bir zarara yol aç-
mõ sa onu da ödemesi gerekir. Özetle belirtmek gerekirse i çi, i i ifada ge-
rekli özeni göstermemesi, kusurlu ve kasõtlõ davranõ õ sonucu i verene ver-
di i zararõ tazmin etmekle yükümlüdür. “ çinin hiçbir fiilden sorumlu ol-
mayaca õ” veya “her türlü zarardan sorumlu tutulaca õ” yönündeki ön art 
ve anla malar geçersiz sayõlarak risk ve sorumluluk taraflar arasõnda den-
geli ekilde da õtõlmak istenmi , i çinin hangi durumlarda tazminle sorumlu 
olaca õ hususu doktrinde ayrõntõlõ ekilde ele alõnarak konu taraflar arasõ 
güç dengesinin insafõna bõrakõlmak istenmemi tir. 

Ücret, i çinin çalõ masõnõn kar õlõ õ ve en temel hakkõdõr. Ücretin öden-
mesi, i verenin temel görevi oldu u gibi i çinin de en ba ta gelen hakkõdõr. 
Akid yapõlõrken ücretin belli ve bilinir olmasõ artlarõ ilk planda i çinin bu 
temel hakkõnõ korumayõ sa lar. çiye tanõnan hapis hakkõ da, ücret alaca-
õna kar õlõk bir teminat görevi görür. 

 akdinin süre üzerine kuruldu u durumlarda, i çi çalõ maya hazõr olur 
da i verenden kaynaklanan sebeplerle i çi i e ba layamazsa, yine ücreti 
hak eder. slâm hukukunda mümkün oldu u ölçüde haksõz kazanç ve se-
bepsiz zenginle me yollarõ kapatõlmaya çalõ õldõ õndan, i  akdinin herhangi 
bir sebeple geçersiz (fâsid) olmasõ, i in de bu arada ifa edilmi  olmasõ ha-
linde “ecr-i misl” ödenmesi gere i üzerinde durulmu tur. Ecr-i misl, tarafsõz 
bilirki ilerin i çinin fiilen harcadõ õ eme e biçtikleri de erdir (Mecelle, md. 

414). Böylece i verenin akdin geçersizli ini ileri sürüp ücret ödemekten 
kaçõnmasõna imkân verilmemekte, i çinin de fiilen yaptõ õ i e kar õlõk alõn 
terinin kar õlõ õnõ almasõ sa lanmaktadõr. 

çi ücretinin enflasyona kar õ korunmasõ da hem i çinin temel bir hakkõ 
sayõlõr hem de slâm hukukunun genel ilke ve amaçlarõna uygunluk gösterir. 
Paranõn de erinde zamanla ciddi ölçüde azalma oldu unda i verenin akdin 
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ba langõcõndaki miktarda ücret ödemekte õsrar etmesi gerek iyi niyet kura-
lõyla, gerekse akidde kar õlõklar arasõnda denge bulunmasõ esasõyla ba da -
maz. Zaten para borcunda, paranõn de er kaybetmesi halinde artõk eski 
miktarõn de il borçlanõlan paranõn yeni durumdaki de erinin verilmesi fikri 
ilk dönemlerden itibaren bir kõsõm slâm hukukçularõnca ifade edilmi tir. Bu 
konuya ileride, enflasyonun borç münasebetlerine etkisi ele alõnõrken tekrar 
temas edilecektir. Burada u kadarõ ifade edilmelidir ki, i  akdinde i veren 
i çinin eme inden fiilen yararlanmõ  bulundu u için, enflasyonun paraya 
olan olumsuz etkisini telâfi edip ücreti iyile tirmesi daha da kuvvetli bir borç 
görünümündedir. 

slâm hukuk doktrininde, i çinin ücret yönünden korunmasõ, aslî ihti-
yaçlarõnõ kar õlayacak seviyede ücret (asgari ücret) almasõ gere i, dü ük 
ücretle çalõ maya mecbur bõrakõlan i çilerin ma duriyetinin giderilmesi, üc-
retin âdil ve hakkaniyetli olmasõ, çalõ ma artlarõ, çalõ ma süresi ve i  emni-
yeti bakõmõndan i çinin korunmasõ, i çinin temel hak ve hürriyetlerinin 
i veren tarafõndan güvence altõnda tutulmasõ gibi hususlar üzerinde ayrõntõlõ 
olarak durulmu , içinde bulunulan durum ve artlara göre birtakõm öneriler 
ve düzenlemeler gündeme getirilmi tir. slâm hukukunda bu tür akidlerin 
kapsam ve sonuçlarõnõn tartõ õlmasõ ile güdülen gaye, akidlerin art ve kap-
samlarõnõ taraflar arasõndaki güç dengesine terketmenin sakõncalarõnõ önle-
mek, insanlarõn birbirlerini bu yüzden zarara u ratmasõna ve haksõzlõk et-
mesine engel olmak, akidde kar õlõklar arasõ dengeyi korumaya çalõ mak 
olarak gösterilebilir. Böyle olunca, slâm hukuk doktrininde sadece i çiyi 
korumaya yönelik de il, akdin iki tarafõnõ da korumayõ hedefleyen tedbirle-
rin alõnmak istendi ine dikkat edilmelidir. Bir ba ka anlatõmla hukuk, güç-
süz, bilgisiz, pazarlõk gücü olmayan kimsenin yanõnda yer alarak insan 
ili kilerini sa lõklõ bir dengeye oturtmayõ amaçlamaktadõr. Bu yüzden, i çi 
sõnõfõnõn örgütlenip güç birli i ederek, grev tehdidi ile i vereni baskõ altõna 
almasõ, i çilerin hak etmedikleri bir ücreti zor ve baskõ sayesinde elde etme-
leri, emeklerine de il de örgütlenme güçleri ve i  kollarõnõn hayatî önem 
ta õmasõna veya siyasal yönetimlerin tercihlerine göre farklõ farklõ ölçüde 
toplumsal gelirden pay ve ücret almalarõ da savunulamaz. Bu geli meler 
hukukun genel ilke ve amaçlarõna aykõrõ oldu u gibi toplumsal barõ õ da 
tehdit edebilecek bir mahiyettedir. Çünkü böyle bir düzensizlik, i verenin 
ödedi i bu yüksek ücreti üretim ve maliyete yansõtarak di er halk kesimine 
fatura etmesi, örgütlenemeyip pazarlõk gücü olmayanlarõn dü ük ücretle 
çalõ maya mahkûm kalmasõ, i çi-i veren ili kilerinin ve giderek bütün insan 
ili kilerinin barbarca bir ya ama mücadelesine dönü mesi gibi sakõncalõ 
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sonuçlarõ kaçõnõlmaz kõlacaktõr. Buna kar õlõk, i çinin yukarõda de inilen 
me rû haklarõnõn korunmasõ ve bu konuda gerekli düzenlemelerin gerçek-
le tirilmesinin sa lanmasõ amacõ ile, fakat bu amacõn çerçevesini a mayan 
ölçüler içinde örgütlenme yoluna gidilebilmesi, bu haklarõn tabii bir uzantõsõ 
sayõlmalõdõr. 

çi-i veren ili kileri, insan ili kilerinden, i çi haklarõ insan haklarõndan 
ayrõ dü ünülmemelidir. slâm’õn genel ilke ve amaçlarõ da belli bir kesimin 
refah veya sõkõntõ içinde olmasõ de il, toplumsal gelir ve sõkõntõnõn birlikte ve 
âdil bir ekilde payla õlmasõna yöneliktir. Öte yandan i çi-i veren ili kileri-
nin düzelmesi ve iyile mesi, salt hukuk kurallarõ ve yaptõrõmlarõyla sa lana-
bilecek yalõn bir konu de ildir. Hukukî ili kilerin dinî ve ahlâkî sa lam bir 
zemine dayanmasõ, bu zeminde geli mesi, toplumda sa lam esaslara dayalõ 
bir hak ve adalet ölçüsünün yerle mesi de gerekir. Böyle olunca hem objek-
tif ve âdil ölçülerin hâkim oldu u hukukî düzenlemelere hem de yeti kin, 
inançlõ, e itilmi , sorumluluk duyan, fedakâr insan unsuruna e it derecede 
ihtiyaç vardõr. Bu sebeple de slâm’õn hayata ve insan ili kilerine yön ve 
anlam veren ilkelerinin özümsenip dinin bir bütün halinde bireyin vicdanõnõ, 
bireysel ve toplumsal hayatõnõ ku atmasõ, i çi-i veren ili kisinin kar õlõklõ 
saygõ, sevgi ve hakkaniyete dayalõ sa lam bir yapõya kavu masõ yolunda 
fevkalâde önemli bir merhaleyi te kil eder. 

 

 

 

 

 


