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  127. SOHBET 

TEŞKİLAT İÇİNDEKİ BİRLİĞİN YAŞATILMASININ ŞARTLARI (II)1	 
 

VI. Birbirimizle	ahitleşmek	

Bir	 yapı	 içinde	 bulunmak;	 o	 yapının	 hedefini	 hedef	 edinmek,	 ilkelerine	 uymak,	 faydalı	 olup	

zarar	vermekten	sakınmak	üzere	ahitleşmek	demektir.		

“Emanetin	en	faziletlisi,	ahde	vefa	etmektir.”	Hz.	Ali	(k.v.)	

“Bin	kere	vaadeceğine,	bir	kere	vaadini	yerine	getir.”	Said-i	Nursî	

VII. Birbirimizi	nefsimiz	adına	değil	kurum	adına	ve	prensipler	adına	kontrol	

etmek	

Buradaki	 kontrolden	 maksadımız,	 birbirimize	 emr-i	 bi’l-ma’rûf	 ve	 nehy-i	 anilmünker	

yapmaktır.		

الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأولَٰئِكَ فِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوَلْتَكُن مِّنكُمْ أمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُو  “Sizden,	hayra	

çağıran,	iyiliği	emredip	kötülüğü	meneden	bir	topluluk	bulunsun.	İşte	onlar	kurtuluşa	erenlerdir.”2		

		كُنتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِاللَّهِ 	“Siz,	insanların	iyiliği	için	

ortaya	çıkarılmış	en	hayırlı	ümmetsiniz;	iyiliği	emreder;	kötülükten	meneder	ve	Allah'a	inanırsınız.”3	

Hedefimize	yönelip	yönelmediğimiz,	varoluş	sebebimize	dikkat	edip	etmediğimiz,	prensiplere	

dikkat	edip	etmediğimize	dair	en	azından	toplantılarda	şahsileştirmeden	gündeme	getirmek,	yağdan	

kılı	çeker	gibi	hal	çaresini	ortaya	koymak	ve	o	çarenin	peşinde	olmaktır.		

VIII. En	üstten	en	alta	herkes	hakkını	ve	haddini	bilip	uyum	içinde	çalışmak	

Herkes	 kendi	 makamına	 ve	 konumuna	 göre	 davranmalıdır.	 Herkes	 kendisine	 yakışanı	

yapmalıdır.	Uyumlu	olmak	kurumun	ruhuna	uygun	ve	medenî	olmanın	gereğine	göre	davranmaktır.	

Zira	Hz.	Peygamber	(s.a.v.)	şöyle	buyurmuştur:	

	الْمُؤمِنُ مَألُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَألَفُ وَلَا يُؤلَفُ “Mü’min	 kendisiyle	 ülfet	 edilen	 kimsedir.	 Ülfet	

etmeyende	ve	kendisi	ile	ülfet	edilmeyende	hayır	yoktur.”4		

                                                
1 Bu dersin metnini İbrahim Cücük hocaefendi yazdı, Hulusi Ünye ayet ve hadislerin 

metinlerini ekleyerek yazıyı ders haline getirdi.   

2 Âl-i İmrân 3:104 

3 Âl-i İmrân 3:110 
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Çevresinin	 olur	 olmaz	 ayıbını	 sayan	 ve	 sevdiği	 kişileri	 daima	 ayıplayan,	 küçük	 düşüren	 ve	

cahilane	saldıranlar	zamanla	yalnızlıktan	başka	arkadaş	bulamazlar.	

“Haddini	bilen	kimse,	hakaret	görmez.”	Hz.	Ali	(k.v.)	

IX. Birliğin	en	önemli	bileşeni	hedefte	ve	anlayışta	birlikten	sonra	tevazu	ehli	

olmak	ve	adam	olduğumuz	zannına	kapılmaktan	sakınmak	

Tevazu,	 uyum	 ve	 ülfet,	 kaynaşmayı	 ve	 zamanla	 dayanışmayı	 da	 sağlar.	 Kibirli	 olan,	 kişinin	

babası	da	olsa	sevilmez.	Sevilmeyenlerle	birlik	olmaz	ki	dayanışma	olsun.	

Tevazu,	 Cenab-ı	 Hakk’ın	 büyüklüğünü	 ve	 kendi	 küçüklüğünü	 anlamak	 ve	 idrak	 etmek	 esası	

üzerinde	 gelişen,	 fikre	 ve	 vicdana	 dayalı	 bir	 histir.	 Büyüklenmenin	 zıddı	 olup	 şeref	 ve	 yükselmenin	

merdivenidir.5		

Allah	Teâlâ,	tevazulu	insanı	yükseltir,	kibirli	insanı	ise	alçaltır:		

		yükseltir.”6	ancak	onu	Allah	gösterirse	tevazu	için	Allah	kimse	Bir“ وَال تَوَاضَعَ أحَدٌ إال رَفَعَهُ اللَّهُ

Yine	bu	manada	Hz.	Peygamber	(s.a.v.)	şöyle	buyurmuştur:	 ةً حَتَّى مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللهُ دَرَجَ

افِلِينَيَجْعَلَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ  اللهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أسْفَلِ السَّ  “Kim	Allah	için	bir	derece	

mütevâzı	 olursa	 Allah	 onu	 tevazuuna	 karşılık	 bir	 derece	 yükseltir.	 Kim	 de	 Allah	 (rızası)	 hilafına	

kibirlenirse	Allah	onu	kibirlenmesine	karşılık	bir	derece	alçaltır,	ta	onu	aşağıların	en	aşağısına	kılar.”7		

Fudayl	b.	Iyaz	(rhm)	şöyle	diyor:	“Tevazu,	ister	cahilden,	ister	çocuktan	olsun,	hakkı	duyduğun	

vakit,	 ona	 boyun	 büküp	 onu	 kabul	 etmendir.”	 Said-i	 Nursî	 ise,	 “Büyüklük	 küçüklüktür;	 küçüklük	

büyüklüktür.”	 demiştir.	 Cenap	 Şehabettin, “İnsan	 için	 en	 büyük	 kuvvet,	 kendisini	 olduğu	 gibi	

görebilmektir.”	der.		

Bir	batılı	düşünür	oğluna	nasihat	ederken	şunları	dile	getirir:		

“Eğer,	 herkes	 soğukkanlılığını	 kaybedip	 seni	 suçladığı	 zaman,	 sen	 soğukkanlılığını	

koruyabilirsen;	

Eğer,	herkes	senden	şüphelendiği	halde,	onların	bu	şüphesini	müsamaha	ile	karşılayabilirsen;	

Eğer,	bekleyebilir	ve	beklemekten	yorulmazsan;	

Yahut	iftiraya	uğrar	da,	iftira	ile	mukabelede	bulunmazsan;	

                                                                                                                                                                
4 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400, V, 335 

5 Rıfat, Ahmed, Tasvîr-i Ahlâk, s. 340 

6 Müslim, Birr, 69; Tirmizî, Birr, 82; Dârimî, Zekât, 34; Muvatta, Sadaka, 12 

7 İbn Mâce, Zühd, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 76 
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Ve	aynı	zamanda	hem	çok	uysal	olmayıp	hem	de	bilmiş	bir	tavırla	konuşmazsan;	

Eğer,	düşünebildiğin	halde	düşüncelerinin	kölesi	olmazsan;	

Eğer,	felaket	ve	saadetle	yüzleşebilir	ve	bu	iki	sahtekârı	aynı	surette	karşılayabilirsen;	

Eğer,	 hayatını	 vakfettiğin	 şeylerin	 yıkılışını	 seyredebilir	 ve	 eğilip	 kırık	 aletlerle	 onu	 tekrar	

kurabilirsen;	

Eğer,	 iş	 işten	 geçtikten	 sonra	 kalbini,	 sinirlerini	 ve	 vücudunu	 tekrar	 tam	 faaliyetle	 seferber	

edebilip	gayene	ulaşmaya	çalışabilirsen;	

Ve	sana	“dayan”	diyen	iradenden	başka	hiçbir	şeyin	kalmadığı	zaman	dişini	sıkmasını	bilirsen;	

Eğer,	halk	tabakasıyla	konuştuğun	halde,	faziletlerini	koruyabilirsen;	

Yahut	krallarla	dolaştığın	halde,	gururlanıp	benliğinden	kaybetmezsen;	

Eğer,	dostlarının	da	düşmanlarının	da	sözleri	seni	incitmezse;	

Eğer,	herkesi	sayabilir,	fakat	kimseye	fazla	bağlanmamayı	bilirsen;	

Eğer,	her	dakikanın	altmış	saniyesini	doldurabilirsen;	

O	zaman	artık	adam	olduğunu	düşünebilirsin	oğlum!”		

X. Her	türlü	şartlarda	ümidi	yitirmemek,	her	türlü	sıkıntılarda	hemen	bir	çare	

üretmek.	

Cenab-ı	 Hak	 şöyle	 buyuruyor:	 	يَيْأسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُون لَا إنَّهُوَلَا تَيْأسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ   	

“Allah’ın	 rahmetinden	 ümit	 kesmeyin.	 Çünkü	 kâfirler	 topluluğundan	 başkası	 Allah’ın	 rahmetinden	

ümit	kesmez.”8		

Heyecan	 sahibi	 dava	 adamı,	 ideali	 insana	 hizmet	 olan	 ve	 geriye	 ölmez	 bir	 eser	 bırakmak	

isteyen	memleket	sevdalısı	bir	insan,	hiçbir	zaman	ümidini	yitirmez.		

Bütün	bu	özelliklerde	zirve	örnek	olan	Hz.	Peygamber	 (s.a.v.)’i	örnek	alan	kişilerde	ümitsizlik	

olmadığı	gibi	basiretleriyle	çare	üretmede	de	elbette	Allah’ın	yardımıyla	başarılı	olurlar.	

Her	 ne	 kadar	 kuru	 ümit,	 maksadın	 meydana	 gelmesine	 yeterli	 olmasa	 da	 imkân	 kapılarını	

bulup	 biraz	 daha	 yaklaşarak,	 gayeyi	 elde	 etmeye	 doğru	 bir	 adım	 atmaya	 faydası	 olabileceğinden	

bütün	bütün	yararsız	değildir.		

Ümitli	olmamıza	sebep	olan	güzelliklerimiz,	ümitsiz	olmaya	sebep	olan	yanlışlarımızdan	çok	ise	

niçin	ümitsiz	olalım	ki?	Hâlbuki	ümitsiz	olmaya	 sebep	olan	yanlışlarımız	 çok	olsa	bile	ümitsiz	olmak	

asla	câiz	değildir.		

“Ye’s	öyle	bataktır	ki,	düşersen	boğulursun,	
                                                
8 Yusuf, 12:87 
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Ümide	sarıl	sımsıkı,	seyret	ne	olursun…”	M.	Akif	Ersoy	

“İnsanları	canlandıran	emeldir,	öldüren	ye’stir.”	Said-i	Nursî	

“Ben	doğru	yolda	kaybolanı	hiç	görmedim.”	Şeyh	Sadi-i	Şirâzî	

Alınacak Dersler: 

1. Bir	teşkilat	mensubu	davasında	sadık	olmalıdır.	

2. Nefsin	emriyle	değil	ilkelerle	hareket	edilmelidir.	

3. Teşkilat	mensubu	tevazu	ehli	olmalıdır.		

4. Teşkilat	mensupları	uyum	içinde	olmalıdırlar.	

5. Her	teşkilatçı	hudutları	içinde	kalmaya	çalışmalıdırlar.	

6. Her	zaman	ümitvar	olmalı,	asla	ümitsizliğe	düşülmemelidir.		

Bu hafta Ödev; 

Bu	son	iki	dersin	verileri	sadedinde	teşkilatçılığınızı	bir	daha	gözden	geçiriniz.		

  


