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İNSAN GİDER, KALIR ESERİ 

Değerli Kardeşlerim, 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

Günümüz sivil toplumculuğunun en önemli sorunlarından birisi süreklilik ve 

sürdürülebilirliktir. İyi niyetlerle ve hayırlı maksatlarla başlanılan bir purojenin veya 

teşebbüsün hedeflenen sonuçlarının gerçekleştirilmesine süreklilik, amacın elde 

edilmesinden sonraki aşamada sonuçların sosyal çevrede etkileyici ve kalıcı olmasına 

sürdürülebilirlik diyebiliriz. 

Haddi zatında sivil toplum hizmetini çoğumuz gönüllü bir faaliyet olarak 

vakitlerimizden, emeklerimizden ve varlıklarımızdan artırdığımız imkanlarımızla yerine 

getiriyoruz. Her birimiz bilgi, beceri ve imkanlarına göre elinden geldiğince sahip 

olduklarından vermekte ve ortak alanın güçlenmesi için gayret sarfetmekteyiz. Sivil 

bilincin zaten zayıf olduğu toplumumuzda verebildiklerimiz de önemli bir işlevi yerine 

getirmekte ve boşluğu dolduruyor görünmektedir. Böylece bir şekilde varlığımızla 

toplumsal alanı desteklemiş, karınca kadarınca onu desteklemiş oluyoruz. 

Az-çok, küçük-büyük yaptığımız gönüllü katkılarımız bir araya geldiğinde, belirlenen 

bir amaca yönelik seferber edildiğinde ortaya anlamlı bir bütün çıkmakta ve sivil yapı 

hareket etmektedir. Tıpkı buz dağının nefeslerin hohlamasıyla eritilmesi gibi her 

birimiziz canımızdan ve malımızdan verdiğimiz ufak parçalarla diğer insani guruplarla, 

cemiyet ve cemaatlerle bir büyük idealin oluşmasına ve olgunlaşmasına katkı 

sunmaktayız. Bilmiyoruz, belki, burada verdiğimiz nerede karşımıza çıkacak? Veya 

burada döktüğümüz bir bardak su nerede coşan bir nehre, engin bir denize 

dönüşecek. 

Şundan kesin bir şekilde eminiz ve inanıyoruz ki, bizler miktarına bakmaksızın 

yaptığımız fedakarlıklarımızı güvenilir bir yere, Allah’ın korumasına ve kollamasına, 

teslim ediyoruz. Cenab-ı Rasulün buyurduğu gibi, “Kişi sadaka verdiğinde onu Allah’a 

teslim etmiş olur” fehvasınca acizliğimize göre yapılan her iyilik unutması ve ihmali 

olmayan Kudretli ve İzzetli Rabbimizin sağlam ve sarsılmaz Bilgisine ve Hikmetine 

adanmış oluyor. Allah Teala da iyi niyetle yapılan en ufak bir iyiliği bile zayi etmiyor, 

nerede olursa onu karşımıza bir zaman sonra çıkarıyor. Bu inancımız bizi sürekli olarak 

vermeye ve fedakarlık yapmaya teşvik ediyor. 



No.13 ÇERÇEVESİZ YAZILAR 18 NİSAN 2014 

 
 

  
 

Bir purojenin veya girişimin beklenen sonuçlarının ortaya çıkması belli bir zamana ve 

dayanıklı bir sabra ihtiyaç duyar. Hizmetin büyüklüğüne göre bu zaman ve sabır 

miktarı uzar ve genişler. Az ama devamlı eylemlerimiz, kararlı irade ve azmimiz 

sonuçların sağlıklı oluşmasına yardımcı olur. Rabbimizin inayetiyle, Kur’an-ı Kerimde 

de buyrulduğu üzere, O’nun yolunda imkan dahilince çaba sarfedersek O, bizi hayır 

beklenen yollara kolayca ulaştırıverir. O’ndan sakınarak ve sadece O’nun rızasını 

gözeterek amel edersek hesap etmediğimiz, varsaymadığımız cihetlerden bize kapılar 

açar. 

İşte bu bilgi ve şuur ile nice zorlukları ve engelleri mütehammil olan toplum 

hizmetinde amaçlanan sonuçlar hayaldan gerçeğe, tasavvurdan hakikate dönüşür. Bir 

zaman rüya gibi gelen bir ideal gün gelir yaşanan bir gerçeğe inkilab ediverir. Belki yer 

yer tereddütler ve zanlarla dumanlanan zihnimiz ve kalbimiz ortaya çıkan başarıyla 

aydınlanır ve feraha kavuşur. 

Sivil toplum hizmetinde süreklilik ve sürdürülebilirlik için, diğer bir takım maddi 

olanakların ve tedbirlerin yanısıra, en başta ve devamlı olarak azim ve sebat ile 

mücadele ve mücahede vardır. Hele çağımızın aleyhte bir takım şart ve zemininde 

ortak iyiliğe katkıda bulunmanın olmazsa olmaz gereği cesaret ve celadettir. 

Nefsimizin, şeytanın ve sosyal çevrenin bir takım zorlamalarına, ayartmalarına karşı 

Rabbimize sığınarak ve yalnız O’ndan imdad dileyerek iyilik fırsatları oluşturmalı, 

önümüze çıkan fırsatları bir ganimet bilerek iyi değerlendirmeliyiz.  

Aynı maksada giden geniş bir caddenin farklı kulvarlarında hizmet eden sivil 

yapılarımızın hepimiziz himmetine ve gayretine çok ihtiyacı var. Şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim ki, bir yudum su belki tok karına çok mana ifade etmeyebilir; ancak, 

susuzluktan ölmek üzere olan bir kişi için hayat kurtarıcıdır. Modern çağın cahili 

ortamında bizim temsil cihetiyle verdiklerimiz, sunduklarımız bize çok büyük bir geri 

dönüşle dönecektir inşAllah. Belki de elindeki varlıkları farklı hisselere yatırıp maddi 

kar gözeten uyanık bir yatırımcı gibi farklı purojeler ve girişimlere sunduğumuz 

katkılar bize manevi bir kazanç olarak ziyadesiyle dönecektir. 

Çivi gider, izi kalır. İnsan gider, eseri kalır. Bugün buralarda bizden sonra gelen 

çocuklarımız, torunlarımız bizlere duacı olur. Diktiğimiz fidanlar ağaç olur, meyveye 

durur. Belki yüzyıllar sonra hala cârî hizmetler manevi hesabımıza aktif olarak 

kaydolur. Rabbim bizleri hayır emellerimize nail eylesin, istikametten şaşırtmasın, 

yolundan alıkoymasın. Rabbim tesanüdümüzü, kardeşliğimizi ve insanlığımızı artırsın!    

Selam ve dua ile… 

Mehmet Fatih Serenli 


