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İGİAD, hak eksenli bir iş hayatı kurabilmenin, her türlü tavır ve  
davranışta doğru yoldan ayrılmamakla mümkün olduğuna 

inanır. Hak eksenli bir iş hayatının düsturu ise bellidir; 
“Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olunuz.”

Varlığın sahibi olan Allah, Hak’tır. Allah’ın koyduğu ilkeler hak temelini esas alır. Batıl 
ise, tam zıttını, bozulmayı temsil eder, insanın Rabbiyle ve insanın insanla ilişkisini, esas 

karakteri olan hak zemininden ayırmak ister. Batıla meyleden insan, hakkı gündelik hayat pra-
tiklerinden, insan ilişkilerinden ve iş hayatından çıkarmaya ve yerine kaynağı meşru olmayan 
ilkeler koymaya meyleder. Oysa Allah, insanın kendisiyle olan irtibatına bir nizam koyduğu gibi, 
insanın günlük hayat pratiklerine, insan ilişkilerine ve iş hayatına da bir nizam koymuştur. 
İnsanın bozulmaya meyledeceği yerde haddini bilmesini salık verir.

İş hayatının zeminini de haktan, hadden ve huduttan geri tutamayız. Adalet haktan kök alır ve 
had ile hududun gölgesinde boy verir. Hak eksenli iş hayatında, işveren ve işgören bu ilkelere 
riayet etmekle sorumludur. Bunun dışında duran haddini bilmemiş ve hudutları çiğnemiş 
kabul edilir. Hakkın ve hududun korunduğu bir iş hayatındaysa “güvenilir piyasa” memnuniyeti 
oluşacak ve tüm taraflar bu güven etrafında davranışlarını inşa etmiş olacaklardır. Böylece 
sürdürülebilir ve kazancın helalliğini sağlayan bir iş ortamı oluşturulabilir, bu da girişimcinin 
sermayesini korur, çalışanların kazançlarıyla birikim yapmalarına imkan sağlar. 

Hak eksenli bir iş hayatında hem girişimciler hem de mal ve hizmet satın alanlar güvendedir, 
uğrayabilecekleri haksızlıklar karşısında hakkını talep edebileceği bir adalet zemininin bulun-
duğunu bilirler. Yaygın ve işleyen bir adalet zemininin varlığı, haksızlığa uğrama ihtimalini 
azaltır. 

• İGİAD, her şart ve zeminde hak eksenli bir iş anlayışını savunur.

• İGİAD, bütün kişi ve kuruluşların her meşru işinin hakkını teslim etmeyi zorunlu görür 
ve önceler.

• İGİAD, insanın ve eşyanın hakkını birbirinden ayrı görmez, her bir zeminde hakkın göze-
tilmesini, haddini bilmeyi, hududun çiğnenmemesini ve adaletin sağlamasını talep eder.


