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Bugünün işini yarına bırakma! 

Değerli kardeşlerim, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

Cumanız bereketle dolsun. 

İbn Abbas’tan riayet edilen bir hadiste Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle der:  َفُون ِّ  َهلََك اْلُمَسو 

“Sonracılar/ erteleyenler/ atlatmacılar/ savsaklayanlar helak oldu!” 

Çok kesin, şüpheye bırakmayacak kadar kati bir hüküm! Bugün yapması gerektiği bir işi yarına, 

şimdi yapması gerektiği bir ameli sonraya bırakan kişi gerçekten aldanmıştır, helak olmuştur. Bir 

nefesine bile hükmedemeyen bir insan, peşin nefesini veresiyeye bırakırsa hakikaten bedbaht 

değil de nedir? 

Özellikle toplum hizmetinde müdahale alanlarını teşkil eden hususların arkasında hep evvelki 

ertelemeler, savsaklamalar vardır. Küçük ertelemeler, minik savsaklamalar birike birike devasa 

toplumsal sorunlara dönüşürler ve bunların çözümü büyük enerji, çaba ve maliyet gerektirir. 

Geçmişin ihmalleri geleceğin sorunlarına dönüşür.  

Peki, her ânından sorulacak olan insan, içinde yaşadığı âna terettüp eden amelini niçin sonraya 

bırakır? Ertelemeciliğin temelinde kişinin gelecekten emin olma, sanki yarına hükmettiği 

yanılsaması yatmaktadır. Nefislerde içkin olan tembellik, üşengeçlik, konfor/ rahat düşkünlüğü de 

bunun başlıca nedenlerindendir. 

Ertelemecilik bir hastalıktır. Toplum gönüllülerinde hiç olmaması gereken bir marazdır. 

Alametleri görüldükte acil tedavi edilmesi gereken bir kusudur. Toplumsal başarı için 

ertelemecilik illeti, uzak durulması, kurtulunması gereken bir manevi hastalıktır.   

 Herşeyden önce bilmeliyiz ki, her işin muayyen bir vakti vardır; onu gerçekleştirmenin en 

iyi vakti ilk terettüp ettiği vakittir; vakit geçince o işi gerçekleştirme imkanı kalmaz. 

Geleceğin güvencesi yoktur. 

 Bir iş gerekli olduğunda, sonra ile ilgili zihnimize üşüşen düşünceden uzak durmalıyız. 

Sabah olduğunda akşamı, akşam olduğunda sabahı garanti görmemeliyiz. Geniş 

vakitlerimizi dar vakitlerimize yatırmalıyız. 

 Kendimize hiçbir mazeret tanımamalı, bahanelerle nefsimizi avutmamalıyız. Her iş için 

yapmamanın binbir türlü mazereti vardır; bizler onu yapmanın yollarına odaklanmalıyız. 

Girişilen iş kolaylaşır. 

 Yakın olanın uzak olandan kolay olduğunu düşünmeliyiz. Şimdi yaparsak daha kolay 

olacağını, sonraya bırakırsa zorlaşacağını kendimize telkin etmeliyiz. Şimdinin hazır 

araçları sonra elimizde olmayabilir. 

 Ertelemeciliği kendimize yasak etmeliyiz. İyiliği ertelemek aynı zamanda büyük bir 

mesuliyettir. Toplumsal edimlerde yükümlülük belirli bir gurup üzerinde olduğundan 

ihmali ciddi sorunlar doğurabilir. Yapmadığımız işler ahirette bizim için pişmanlık kapısı 

olabilir. 

Rabbimizin bizi ertelemecilik illetinden muhafaza etmesini niyaz ederim.  
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