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121. SOHBET 

Amellerimizi ve Hayırlı Hizmetlerimizi Ayakta Tutan Temel 
Esaslar (1)  

1. İhlas ve Hasbilik 

İnsan yaratılışta tertemiz ve pak olarak yaratılmıştır. Kendisine yaratılışta bazı kabiliyetler ve 

maharetler emanet olarak verilmiştir. Bu emanetlere layıkıyla sahip çıkmak suretiyle, onların 

veriliş gayesine zıt davranışlarda bulunmak suretiyle kirlenmeden pak olarak ölmelidir. Bu ise 

ancak hayatı ihlas ve sadakat dairesinde geçirmeye bağlıdır. 

İhlasın manası Allah’ın rızasından başka hiçbir maksat takip etmemektir. İman-İslâm 

hizmetini her şeyin üstünde görmektir. Bir insana manevi rütbelerin en yücesi de verilse ihlasın 

zedelenmemesi için hizmetkarlığı tercih etmelidir. İhlasta bir düstur daha vardır ki, o da vazifeyi 

sırf emredildiği için yapmaktır. Başka bir şey düşünmemektir. Biz buna hasbilik diyoruz. Cenab-ı 

Hak ihlas hususunda indirmiş olduğu ayetlerden birinde şöyle buyuruyor:  َوَمَا أمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّه

 Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis“  الْقَيِّمَةِ دِينُ وَذَٰلِكَ لصَّلَاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَيمُوا امُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِ

ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle 

emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.”1 

2. Sebat ve Metanet 

İman, İslâm ve Kur’an hizmetinde temel esaslar arasında ihlastan sonra en büyük esas ve en 

sağlam prensip sebat ve metanettir. Yani hakta sebat edip ondan bir lahza ayrılmamak ve 

karşılaşacağımız maddi-manevi engeller ve hücumlar karşısında sarsılmamak, aşk ve şevkimizi 

ümit ve moralimizi bozmamak demektir. Sebat ve metanetin birinci sebebi iman kuvveti ve ihlas 

hasletidir. İkinci sebebi ahireti özlemek ve ölümü hafife almaktır. Üçüncü sebebi fıtri cesaret ve 

manevi şecaattir. Dünyaya ait fani ve ehemmiyetsiz şeyler için fedakârlık gösteriliyorsa; elbette 

ki Cennet gibi ebedî uhrevi neticeler için mertçe, fedakarca cesaret ve metanet gösterip 

fevkalade ve kırılmaz bir sebatı ve sadakati muhafaza etmek lazımdır. Sebat ve metanetin en 

                                                
1 Beyyine, 98:5 
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büyük önderleri elbette altın nesil olan Peygamber arkadaşlarıdır. Onları öven bir ayette şöyle 

buyurulmuştur:  

  تَبْدِيلًا بَدَّلُوا يَنتَظِرُوَمَا مَّن وَمِنْهُم نَحْبَهُ قَضَٰى مَّن فَمِنْهُم مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مِّنَ الْمُؤمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا

“Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi (canını 

verdi), kimi de beklemektedir. Onlar, ahitlerini hiç değiştirmediler.”2  

3. Kuvvetli Tesanüd 

Bu husus uhrevi amellerde müşterek çalışma demektir. Bu düstur, bir buz parçası 

hükmündeki ene’sini bir cemaat havuzuna atıp enaniyetten ve benlikten vazgeçmekle temin 

edilir. Bu haslet aynı zamanda kardeşlik ve meşveretin temelinde bulunan bir düsturdur. 

Nitekim bir hadis-i kutside Cenab-ı Hakk şöyle buyurmuştur:  ثَالِثُ الشَّرِيکَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا أنَا

 Biri diğerine hıyanet etmedikçe ben iki ortağın“ صَاحِبَهُ ، فَإذَا خَانَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا

üçüncüsüyüm. Hıyanet ettiği zaman ben aralarından çıkarım.”3	

Bir hadis-i şerifte ise ِيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَة “Allah’ın kudret, rahmet ve muhafaza yardımı cemaatle 

beraberdir.”4 buyurulmuştur. 

Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيکَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإذَا  

 Birbirlerine hıyanet etmedikleri sürece Allah’ın yardım eli ortaklarla“ خَانَ أحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

beraberdir. Birbirlerine hıyanet ettikleri zaman ticaretleri yok olur ve bereket o ticaretten kalkar.”5 

4. Azami Fedakârlık 

Her başarının temelinde fedakârlık ruhu yatmaktadır. Fedakârlığın yapılmadığı hiç bir mesele 

yoktur ki, ondan müspet neticeler ve verimli semereler alınmış olsun. Öyle ise fedakârlığı ve 

feragati hiçbir zaman elden bırakmamalı. Fedakârlık demek çile ve ıztırap çekmek demektir. 

Çilenin ve ıstırabın olmadığı hiç bir verimli netice gösterilemez. Filiz ve bitkinin fışkırması 

                                                
2 Ahzab, 33:23 

3 Ebu Davut, Sünen, 9/228, H. No: 2936 

4 Tirmizî, Sünen, 8/70, H. No: 2092 

5 Darakutni, Sünen, 7/221, H. No: 2974 
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tohumun toprak altında çilesini doldurup çatlamasına bağlıdır. Tohum fedakarlık yapıp toprak 

altına girecek, orada çilesini dolduracak ve sonra çatlayacak ki, bitki ve meyveli ağaç şeklinde 

senelerce arz-ı endam etsin. Yani önce fedakârlık ve ıztırap, sonra mükafat ve bekayı hak etme… 

Bunun için şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:   

a) Çocuklara daha küçük yaşlardan ve ilk sınıflardan itibaren fedakârlık ruhunu aşılamak 

gerekir. Çünkü; insan başta veya küçükken neyi görür ve neye alışırsa gelecekte onu yapar.  

b) Yeni yetişenler büyüklerine bakarak ve onları örnek alarak yetişiyorlar, o halde fedakârlık 

gibi güzel hasletleri sergilemek mevzuunda küçüklere güzel örnek olmak lazımdır. 

c) Fedakârlık gibi mümtaz ruhlara ve temel esaslara sahip olmanın bir çaresi, her gün 

sahabe-i kiramdan ve onlara yakın zatlardan misaller vermek ve onlarla alakalı yazıları ve 

kitapları okumaktır. 

d) Fedakârlığın müşahhas olarak sergilendiği meclislere iştirak etmek, fedakâr olan ruhlarla 

tanışıp arkadaşlık yapmak ve fedakârlığın neticesinde meydana gelen müesseseleri 

görmek ve gezmek gerekir.  

5. Hamd ve Şükür (Hizmetin Kadrini Bilmek) 

Hamd, mutlak manasıyla Yüce Allah’ı övmek demektir. 

Şükür verilen nimetin kadrini bilip onu en uygun yerde kullanmaktır. Allahu Teala şükrün, 

nimetleri artırıcı özelliğe sahip olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur:   َئِن شَکَرْتُمْ وَإذْ تَأذَّنَ رَبُّکُمْ ل

	لَشَدِيدٌ عَذَابِي إنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِن لَأزِيدَنَّكُمْ  “Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için 

şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok 

şiddetlidir.”6   

 Bu, Allah'ın bir“  عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهَ وَأنَّ مْذَٰلِكَ بِأنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أنْعَمَهَا عَلَٰى قَوْمٍ حَتَّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِ

kavme verdiği nimeti, onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmemesinden dolayıdır. Gerçekten 

                                                
6 İbrahim, 14:7 
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de Allah hakkiyle işiten, her şeyi bilendir.”7     وَإن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَکُونُوا أمْثَالَکُم  “Eğer siz 

Hakk'tan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.”8   

 

Alınacak Dersler: 

1. Hayırlı amellerimizin ve faydalı hizmetlerimizin devamı noktasında gayretli bir şekilde 

çalışmamız gerekir.  

2.  Yapılan faaliyetlerin hayırlı ve bereketli olması için ihlas ve samimiyetten ayrılmamak 

gerekir.  

3. Bu hizmetler verilirken karşılaşılacak zorluklara sabit kadem olarak göğüs germeli ve 

geri adım atılmamalıdır. 

4. Teşkilat mensupları ve kardeşler arasında dayanışma prensibi içinde çalışılmalıdır.  

5. Gereğinde mal, gereğinde can fedakarlığı konularında tereddüt edilmemelidir. 

6. Bir güzel amel yapıldıktan sonra onu kişi nefsinden bilmemeli ve böyle güzel işler 

yapmaya sevk ettiğinden dolayı Allah’a hamdu senalar edilmelidir. 

Not: Bu hafta; 

Bu dersi bir de aile efradınızla birlikte evlerinizde okuyunuz.  

  

                                                
7 Enfal, 8:53 

8 Muhammed, 47:38 


