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Kamu Hizmetlerini Korumak  ve Zarar vermemek 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim’de Allah Teâlâ 

şöyle buyurur:  

 "رَُكْم ِفيَهاُهو أَْنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَ ْعمَ "

“O, sizi yerden çıkarıp yaratan, sizi oraya yerleştirendir”. 

Şehadet ederiz ki bir tek Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da 

yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. Salât ve 

selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashâb’ının üzerine olsun. 

İslam dini, inşa etme, yeniden yapılanma ve ıslah dinidir. Semavi mesajlar 

da bu yüce ilkeleri vurgulayarak geldi. Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

“Mûsâ, kardeşi Hârûn’a, “Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. 

Sakın bozguncuların yoluna uyma” dedi.” Hz. Şuayb’ın aleyhisselâm dilinden 

şöyle ifade edilir: “Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. 

Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız O'na dayandım ve 

yalnız O'na döneceğim”. 

Kuşkusuz devletin inşa ettiği ve geliştirdiği kamu hizmetlerini korumak, 

toplumun tamamına fayda sağlayan bir ıslah şeklidir. Çünkü bunları kullanma 

hakkı belli bir kişiye veya bir gruba değil, tüm topluma aittir. 

Hepimizin yararlandığı kamu hizmetlerini bozmaya veya devre dışı 

bırakmaya yönelik her türlü girişimi engellemeliyiz. 

Kamu hizmetlerinden sorumlu olan herkes, işini samimiyetle ve layık bir 

şekilde yapmalıdır. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Allah, 

sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur”. 
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Ayrıca kamu hizmetleri zarara, bozulmaya veya israfa neden olmayacak 

şekilde kullanılmalıdır. Hz. Peygamber  (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Zarar 

vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur”. İşte böylece toplum üyeleri 

arasında iyilik ve ortak menfaat için işbirliği gerçekleşir. Allah Teâlâ şöyle 

buyurur: “İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve 

aşırı gitmekte yardımlaşmayın”. 

Kamu hizmetlerini korumak hukukî, millî ve insanî bir vazifedir. Bu vazife 

sadece onları korumakla sınırlı değildir, Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve 

sellem)'in dediği gibi onları en üst düzeye çıkarmak ve gelişmelerine katkıda 

bulunmak için çalışmak lazımdır: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hadis-i 

Şerif’inde şöyle buyurmuştur: “Yedi husus vardır ki, bunların mükâfatı kul 

için ölümünden sonra ve o, kabrinde olduğu halde yazılmaya devam eder: İlim 

öğreten, ırmak akıtan, kuyu kazan, bir miktar hurma ağacı diken, mescit inşa 

eden, Mushaf (Kur’ân) mîras bırakan yahut ölümünden sonra kendisinin 

bağışlanmasını dileyecek evlat bırakan.”  

Hadis-i şerifte “ırmak akıtan” ifadesi sadece ırmak değil, diğer tüm su 

kaynaklarını da kapsamaktadır. O halde de o faydalı kamu hizmetini 

genişletmek ve temiz tutmak bizim görevimizdir. Ona el geçirmemek, bir kısmını 

özele kullanmamak veya üzerine çöp atmamak lazımdır. 

Kim bu kamu hizmetlerini geliştirme imkanına sahip değilse, 

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'in şu sözüne uygun olarak en azından 

başkalarını buna teşvik etmelidir: Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurmaktadır: “Hayra vasıta olan hayrı yapmış gibidir”. Yani bu hizmete eğer 

yararımız yoksa bari zararımız olmasın. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: “Allah 

bozgunculuğu sevmez” ve başka bir ayette de “Allah bozguncuları sevmez” 

buyurdu. Bu demek ki hepimiz bu kamu hizmetlerini korumak için dikkatli ve 

doğru şekilde kullanmalıyız. 

Devlet kurumları, okullar, hastaneler, yollar, ulaşım araçları gibi tüm kamu 

hizmetleri ve kaynaklarının bize emanet edildiğini ve bunlardan hepimizin 

sorumlu tutulacağını vurguluyoruz. İşte bu hizmetleri kurcalamak veya herhangi 

bir şekilde zarar vermek, bozmak veya kötüye kullanmak caiz değildir. 

* * * 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son 
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Peygamber Hz. Muhammed’e ehli ve ashabının hepsine salât ve selam olsun. 

Hiç şüphe yok ki, kamu hizmetlerini korumak ve bozmamak, iflah ve iyilik 

yollarından biridir. Bu nedenle Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) zarar 

vermemenin imanın şubelerinden ve sadaka çeşitlerinden biri ve cennete girme 

sebeplerinden saymıştır. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: 

“İman yetmiş küsur diğer hadiste altmış küsur şubedir en üstünü “La ilahe 

illallah” sözü, en aşağısı ise insanlara zarar veren şeyleri yoldan 

kaldırmaktır”. Başka bir hadiste Peygamber efendimiz “Müslüman; 

insanların, onun dilinden ve elinden gelebilecek zararlar hususunda güvende 

olduğu kimsedir” buyurdu. 

Yine başka bir hadiste “Müslümanları rahatsız eden yol üstündeki bir ağacı 

kesen bir kişiyi cennet nimetleri içinde yüzer gördüm” buyurdu. 

Yine de başka bir hadiste “İnsanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi 

kendine iyilik etmen demektir” buyurdu. 

Bu vesileyle, vatanımızı ve varlıklarımızı korumak için dini ve ulusal bir 

sorumluluk duygusunu uyandırarak kamu hizmetlerinin önemi ve korunmasının 

gerekliliğini bilmemiz gerekiyor. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Her kim Allah’a 

karşı gelmekten sakınır ve hâlini düzeltirse, artık onlara korku yoktur. Onlar 

üzülecek de değillerdir.” 

Allah'ım, Mısır'ı ve tüm İslâm âlemini muhafaza eyle! 

* * * 

    


