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  129. SOHBET 

BAŞARISIZLIĞA SEBEP OLAN ŞEYLER 
 

Bir önceki dersimizde başarıyı elde etmenin yolları üzerinde durmuştuk. Denilebilir ki, 

başarılı olmanın kurallarının zıddı başarısız olmaktır. Ancak biz buna rağmen bizi başarısız 

kılabilecek şeylerin bazılarını madde madde saymak istiyoruz.  

1) Başkalarını Suçlama Hatası 

Başarısız insan, başarısızlığını başkasında arar. Başarılı insan ise hatayı önce kendinde 

arar. Kendisinde bulunca da hemen o hatayı gidermeye ve yerine doğru olanı koymaya çalışır. 

Başkasına bakan, kendisini göremez ki üzerindeki çirkinliği görebilsin. Kendisine bakan ise 

kendisi ile uğraştığı ve kendisine baktığı için başkalarına bakmaz ki başkalarının hatalarını 

görebilsin. 

Akıllı ve tedbirli yöneticiler ve davası olan bu görevlilerin başındaki yöneticiler, önce 

kendi hatalarını görür ve giderirler, sonra sorumlu olduğu kimselere bakarlar, hatalarını, kınamak 

için değil, şefkat ve sorumluluğunun gereği olarak hataları görürler, uyarır ve hataları 

düzeltmeye çalışırlar. Bu kimselerin açığı olmadığından veya az olduğundan uyarılarının da tesiri 

olur.  Oscar Wilde, “El âlem bana ne yaparsa yapsın, benim bana yaptığım daha müthiştir.” demiştir.  

2) Yapılan Yanlış İş ve Davranışların Rolü 

Yanlış izale olmadan doğrunun ikamesi gerçekleşmez. Yanlış iş ve yanlış davranış görülür 

de terk edilmeyip veya terk ettirilmeyip doğruya yönelme sağlanmazsa o yanlışlar kanıksanmaya 

başlar. Daha sonra yapılan yanlışlar karşı çıkılmayınca doğru zannedilmeye başlar ve doğru 

zannedilince de şeytan, insanın yanlışını o kişiye doğru diye süsler. O insan artık o yanlışı doğru 

kabul ettiği için terk edemez. Bu konuda Allah Teâlâ:  

وَيَحْسَبُونَ أنَّهُم مُّهْتَدُونَ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  	 
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“Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. 

Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını 

sanırlar.”1 buyurmuştur. 

3) Söylenen Yanlış Sözlerin Rolü 

Kişi, sözünü de amelinden saymazsa, yanlış söz söylemekten sakınmaz. Ama sözünü 

amelinden sayar ve sözünden de hesaba çekileceğini düşünürse yanlış sözü ve yanlış 

söylemekten sakınır. Bu kimse dünya ve âhiret mutlu olur. Bu kişi böylece günahlarının da 

çoğundan kurtulmuş olur. Çünkü hadîs-i şerîfte belirtildiği gibi  ِكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِه  إنَّ أ

“Âdemoğullarının günahların çoğu dilindedir”2 yani insan günahlarının çoğunu dili ile işler. Dilini 

koruyan dinini ve şerefini korur. Hz. Ömer (ra) Efendimiz “Her kim, sözlerinin de amelinden 

sayıldığını bilmezse, günahı çoğalır.” buyurmuştur.  

Kişi bazen doğru söz söyler ama tarzı yanlış olunca netice yanlış olur. Bazen kişi 

lüzumundan fazla söyler, yanlış olur; bazen zamanından önce söyler yine yanlış olur. Kişi 

sözünü, altını tartar gibi tartmalı da öyle söylemelidir.  

“Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda verir; gerektiğinden fazlası ise zarara sebep 

olur.” Amr b. As (ra)  

“İnsanlar dilleri altında saklıdırlar; konuşturunuz, kıymetinden neler eksilttiğini görürsünüz.” 

Hz. Ali (ra)  

Kişi aklını ve doğru bilgisini nefsine hâkim kılarsa; hem amelini hem dilini doğrultur. 

İmam Şafiî (rhm) ne güzel söylemiş: “Söz, ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana 

hâkim olur.” Yunus Emre’miz de dili iyi kullanmanın önemine şu dörtlükle işaret etmiştir:  

“Söz ola kese savaşı,  

Söz ola kestire başı 

Söz ola ağulu aşı        

Yağ ile bal ede bir söz.”   
                                                
1 Zuhruf, 43:36-37 

2 Süyuti, Şuabu’l İman, H. No: 4584, 7/16 
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Maksadı aşan sözler, doğru da olsa, netice yanlış olur. İnsan haklı iken haksız duruma 

düşer. Hak sözü söylemenin de hem zemini hem zamanı gözetilmeli, söz de söyleme tarzı da 

hikmetli olmalıdır. Bediuzzaman bunu veciz bir şekilde şöyle ifade eder: “Her söylediğin hak 

olsun, fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı, fakat her 

doğruyu demek doğru değildir.”  

4) Toplumu İdare Edenlerin Etrafındakilerin Negatif Rolleri  

İdarecilerin çevresinin yaptığı yanlış da doğru da idarecilere nispet edilir. Başkan, 

çevresine imkân ve yükselme fırsatı tanımalı ama yanlış söz ve yanlış fiil sergilemesine fırsat 

tanımamalıdır. Tam da bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

  بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إنَّهُفَاسْتَقِمْ كَمَا أمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا  

“O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi müstekim/dosdoğru ol! 

Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.”3 

Bu âyet-i kerîme, Hz. Peygamber (sav), ne kadar şahsiyetleri temsil ediyorsa Hz. 

Peygamber (sav)’in şahsında o kimselere yani idarecilere emirdir. İşte bundan dolayı olsa 

gerektir ki Hz. Peygamber (s.a.v.) ٌشَيَّبَتْنِي هُود “Hûd sûresi beni kocalttı”4 buyurmuştur.  

Hz. Peygamber Efendimiz (sav), devlet başkanından çobana kadar hepimize bu konuda 

şöyle buyurmuştur: لٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإمَامُ رَاعٍ وَمَسْىٔولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهْلِهِ وَهُوَ مَسْىٔولٌ كُلُّکُمْ رَاعٍ وَكُلُّکُمْ مَسْىٔو

لٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أنْ يِّدِهِ وَمَسْىٔوعَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْىٔولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَ

 Hepiniz çobansınız; hepiniz“ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أبِيهِ وَمَسْىٔولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّکُمْ رَاعٍ وَمَسْىٔولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek 

ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden 

sorumludur. Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle 

hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur.”5  

                                                
3 Hûd, 11:112 

4 Tirmizî, Tefsîr, 57 

5 Buhârî, Cum`a, 11, İstikraz, 20, İtk, 17, 19, Vesâyâ, 9, Nikâh, 81, 90, Ahkâm, 1; Müslim, 
İmâre, 20; Ebû Dâvûd, İmâre, 1, 13; Tirmizî, Cihâd, 27 
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Dolayısıyla hem idareciler hem de çevresi birbiriyle uyumlu olmalı, birbirlerinin aleyhine 

olacak söz ve davranışlarından sakınmalıdırlar. 

Alınacak Dersler: 

1) Başarısızlıkların sebebine inmeden ibreyi olumluya çeviremeyiz. 

2) Başkasında görülen noksanlıklar bizim için uyarıcı olmalı, bizde yer bulamamalı 

3) Yapılacak işe ehemmiyet verilmeli; sonradan mazeret üretilmemelidir.  

4) Hayırlı şeyleri neticede hayır getirecek şekil ve zeminde söylemeliyiz.  

5) Bir organize toplum içinde bulunuyorsak, yapacağımız hatalarımızın sadece bizi 

bağlamadığını, içinde bulunduğumuz organizeyi de etki altında bırakacağını 

unutmamalıyız.  

Bu hafta Ödev; 

 

 Kim Allah’a ve ahiret“ وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ

gününe inanıyorsa ya hayır söylesin, ya da sussun”6 hadis-i şerifini ezberleyelim.  

 

                                                
6 Buhari, Sahih, H. No: 5559, 18/437; Müslim, Sahih, H. No: 182, 1/49 


