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Ders : 55  
Konu : İdarecinin Vasıfları. 1 

       

1. Güçlü Bir İnanç: 

Davaya hizmet ederken çok çeşitli engellerle ve zorluklarla karşılaşılır. Engeller ve zorluklar 

karşısında sarsılmamak için, güçlü bür inanç sahibi olmak gerekir. Zorluklar karşısında, 

ümitsizliğe düşmek, sarsılmak inancın zayıf olmasından kaynaklanır. İnancı koruyan dört 

temel duvar vardır: 

a. Sabır: 

             Vücüttaki baş gibidir. İnancı korur, yaralanmasını önler. İmandan sonra; yolun ve ahlâkın 

başı sabırdır. 

          Sabır, ilâhî yardımın elde edilmesinin ilk yoludur. Hak yolda gayeye ulaşmak için yürüyenlerin 

birçok engel, belâ ve imtihanlarla karşılaşmaları tabiidir. Bu yolda, dâhilî ve hâricî iki anlayışla 

mücadele devam edecek ve sabreden zafere ulaşacaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de: 

          ‘’...Yalnız sabredenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir’’1 buyurulmaktadır. 

          Diğer bir âyette ise: 

ُلَونَُّكْم َحَّتَّ نَ ْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم  ُلَو َأْخَبارَُكمْ َولََنب ْ َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب ْ  
          ‘’İçinizdeki mücahidlerle, sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar elbette sizi deneyeceğiz’’2 

buyurulmaktadır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  

           ‘’Hiç bir kimseye, sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lutufta bulunulmamıştır.’’3  

b. Sebât: 

             Sürekli sabırdır. İnadına sabırdır. Dava uğrunda Yüce Allah’ın takdir ettiği zaman boyunca, 

çalışmaya devam etmek ve bu uğurda dayanıklı olmaktır. Vakit, dava için gerekli olan ilacın bir 

parçasıdır. Başarıya giden yol uzun, zahmetli ve yorucudur. Bunun için; mücadele ne kadar uzarsa 

uzasın, sebat ve sabır şarttır. Sebat, sabrın önünde ve onu koruyan duvardır. 

ُهم مَّ  ُلوا تَ ْبِديًل ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمن ْ ن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ ُهم مَّ ن َقَضى ََنَْبُه َوِمن ْ  

         ‘’İnananlardan, Allah’a verdiği sözü yerine getiren kimseler vardır. Onlardan kimi bu uğurda 

canını vermiş, kimi de beklemektedir. Verdikleri sözü hiç değiştirmemişlerdir.’’4           

         ‘’İş bitti...Sebâtın sonu yoktur!’’deme yılma, 

           Ey millet-i merhûme, sakın Ye’se kapılma. 

                                                                  (M.Âkif) 

       c. Sadâkat: 

َ وَُكونُواْ َمَع الصَّاِدِقنيَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ  اَّلله  
      ‘’Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.’’5 Sadâkat: 

 Davasına bağlı bir idarecinin, her hal ve durumda ona sahip çıkması, sorumluluğunu  

                                                           
1
 Zümer Sûresi, 10. âyet 

2
 Muhammed sûresi, 31. âyet 

3 Riyâzü’s-Sâlihîn, C.1, sh. 208 
4 Ahzâb sûresi, 23. âyet 
5
 Tevbe sûresi, 119. âyet 
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yerine getirmesidir. 

 Prensiplere  bağlılıktır. 

 Sözün öze, kalbin amele uygunluğudur. 

 Fitne ve fesat çıkaranlara aldanmamaktır. 

 Rüzgâra göre yön değiştirmemek ve şüpheye düşmemektir. 

 Dava, bir emanettir. Sadâkat, ona ihanet etmemektir. 

 Dava Hz Ademden bu yana aynı esaslar üzerine kaimdir. 

  

 Dava adamı, davasının dertlisi ve ona olandır. 

َ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َُيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُرونَ   ُُيَاِدُعوَن اَّلله
   ‘’Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışanlar, ancak kendilerini kandırırlar.’’6 Sadâkat, sebâtın 

koruyucu duvardır. 

d. Sâlih Amel: 

        Sâlih amel, Allah’ın razı olduğu ve kabul ettiği ibadetlerdir. Davada; Allah için çalışmak, verilen 

görevleri yerine getirmek sâlih amellerdendir. 

        Sâlih ameller genel olarak iki kısma ayrılır: 

1. Bedenle yapılan ve kişinin bizzat kendisine faydası dokunanlar. Namaz, oruç, zikir gibi... 

2. Mal veya bedenle, yahut hem mal hem bedenle yapılan  ve başkalarına faydası olanlar. 

Zekât, sadaka, cihad gibi...Bu çeşit amellerin en önemlisi, hakk’a davet ve hak yolunda 

gayret göstermek, yani cihad etmek, başkalarını ıslah için çalışmaktır. 

         Sâlih amel azalınca, sebât sarsılır. Bununla beraber, suçlama, haksız ve yersiz tenkid başlar. 

Böylece samimiyet yaralanır. Samimiyette sıkıntı olunca, sıra sabr’a gelir. Bir müddet sonra sabır 

yaralanır. Bir zorluk karşısında yan çizme ve bahaneler aramaya başlanır. Sabır sarsılınca, inanç 

sarsılmaya başlar. 

         Böylece; davaya inanç sarsılmış ve ümitsizlik başlamıştır. Bunun sonucunda: 

a. Davaya inanç zayıflamış,  

b. İhlas yaralanmış,  

c. Niyetler değişmiştir. 

 

2. Gerçek İlim Sahibi Olmak: 

بِاْلِقْسط                               َوأُْوُلواْ اْلِعْلِم َقآئَِماً   

        ‘’İlim sahipleri adâleti yerine getirirler.’’7 

 َوُقل رَّبِه زِْدِن ِعْلًما
        ‘’(Ey Muhammed) deki: Rabbim! Benim ilmimi artırır.’’ 8 

         

                                                           
6
 Bakara sûresi, 9. âyet 

7
 Âl-i İmrân sûresi, 18. âyet 

8
 Tâhâ sûresi, 114. âyet 
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İlim, bitmeyen bir hazinedir. Hem sahibine, hem başka insanlara, hatta bütün canlılara 

fayda verir. Hak ile bâtılı ayırmanın en önemli vasıtası ilimdir. Gerçek ilim insanı küfür, şirk ve 

nifaktan arındırır. Allah’a gerçek mânâda kul olmaya yöneltir. Resûlullah(s.a.v): 

      

 ‘’Yalnız şu iki kimseye gıpta edilir:Allah’ın kendisine ihsan ettiği malı hak yolunda 

harcayıp tüketen kimse ve Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu 

başkalarına da öğreten kimse’’ 9 buyurmuştur. 

         İlim, hayrın en önemli ve en faziletlisidir. İlim, bütün hayırları içinde toplar. Hadîs-i şerifte 

şöyle buyurulmaktadır: 

        ‘’Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.’’10  

        Dinimiz, ilim öğrenmeyi ve cehâleti ortadan kaldırmayı hedefler. Kur’an’ın ilk emri ‘’Oku’’ dur. 

        Cennete girmenin yollarından biri, ilim öğrenmektir. Hadîs-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: 

 
        ‘’Herşeye ulaşmak için bir yol vardır. Cennetin yolu ise ilimdir.’’11  Yine:   

         ‘’İnsan ölünce, şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir:  

   1. Sadaka-i Câriye,  

2. Kendisinden istifade edilen ilim,  

3. Arkasından duâ eden hayırlı evlat’’12 buyurulmaktadır. 

          İlim, sevabı devamlı olan sâlih amellerdendir. İnsanın öğrendiği ilmi, elde ettiği bilgiyi başka- 

larına öğretmesi; en büyük hayırlardan biridir. Bunun çeşitli yolları vardır. Talebe yetiştirmek, kitap 

yazmak bunlardandır. Hadîs-i şerifte: 

        ‘’Allah, ilim yolunda ayakkabılarını, meslerini, ve elbisesini giyen her kulun günahlarını 

evinin eşiğinden adımını atar atmaz bağışlar’’13 buyurulmaktadır. 

          Abdülvahid b. Muhammed’e sormuşlar: 

         -‘’İlim mi hayırlıdır, mal mı?’’ Şu cevabı vermiş: 

         -‘’İlim maldan hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur, malı ise sen korursun. Mal, sarfetmekle azalır. 

İlim ise sarfetmekle çoğalır.’’ 

         Şuurlu bir idareci, doğru bilgiye ve gerçek ilme sahip olmalıdır. Davasını, yapılan çalışmaları 

ve hizmetleri, nereden nereye gelindiğini iyi bilmelidir. Bunları, sağlam kaynaklardan öğrenmeli 

ve takip etmelidir. Bu haslet inançımıza göre; ilim sahibine önce Allah katında daha sonra insanlar 

katında saygı ve değer kazandırır. 

  

         

İlimden maksat ancak Allah’ı tanımaktır, 

         Bir kul ki O’nu bilmez, bu nasıl okumaktır. 

                   

                                                           
9
 Buhârî, İlim  15 

10
 Müslim,  Zikr  39 

11 Cami’us-Sağîr, Suyutî, C.2, sh. 13 
12

 Müslim, Vasiyet  14 
13

 Teğib ve Terhib, C.1, sh. 147 
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 İnsan taht kursa, güneşi yere çekse, 

           Ne faydası vardır ki, Hakk’ı bilmeyecekse? 

       

           Bilirdim ki âlemde; tırtıl, böcek, kuş câhil 

           Hayâlim ürperiyor, bizde okumuş câhil!..  

                                                     (M.Necati Bursalı) 

 

 

Alınacak Dersler: 

1. Teşkilat mensubu bir kişinin sağlam bir inanç sahibi olması gerekir. 

2. Hak davada engeller ve sıkıntılar eksik bitmez. Bunlara karşı sabırlı olunmalıdır. 

3. Teşkilat İdarecisi, sâlih ameller devam etmeli ve karşılığını sadece Allah’tan beklemelidir. 

4. İdareci, ilim sahibi olmalı, kendisini iyi yetiştirmelidir. 

 

 

Not:  

Bu hafta; 

1. Bu dersi bu hafta bir şubede üyelere de işleyelim. 

2. Bela ve sıkıntılar karşısında; ne kadar sarsıldığımızı ve ne kadar sabrettiğimizi değerlendirelim.                                                              

 


