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97. Ders 

 Çalışmalarımızda Başarı İçin Dikkat Edilecek Hususlar - 1 

Başarı, bir iş için gerekli enerjinin amaca en uygun biçimde ve en etkin olarak kullanılması 

becerisidir.  

Başarı  için gerekli bu enerji kullanımının doğru organize edilmesi esasdır. Bu bazen insan 

gücü,  bazen makine bazende  bilgi ile  olabilir.  

Eğer plan ve programın “hedefleme” ve “zamanlama” süreçleri iyi hesaplanmışsa, enerji 

organizasyonu iyi yapılmışsa başarı bize gelir demektir. 

Burdan yola çıkarak başarıyı bir son olarak nitelemek yerine, sistemli davranışlar yumağı diye 

tanımlamak ve BAŞARI kelimesinde saklı olan manayı iyi kavramak gerekir. 

- BAŞ olmak için ARI gibi çalışmak gerektir.. 

Teşkilat çalışmalarımızın başarısında da mevcut enerjimizin zai olmamsı için şu hususları 

gözönünde bulundurmakta fayda vardır. 

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.1  

1- İyi tesbit edilen hedef 

Hedef, insanı harekete geçirir. Hedefin yüceliğine göre hareket olur. Kişi de bu oranda yücelir. 

Hedefin isabetliliği oranında başarı olur.  

Hedefler iki kısımdır: Nihâî hedef ve ara hedefler. Nihâî hedef Allah’ın rızasıdır. Ara hedefler 

nihâî hedefe götüren ise, nihâî hedeften sayılır; yoksa engel sayılır. Ara hedefler ele 

geçirilirken Allah’ın koyduğu helallere ve haramlara dikkat edilirse, ara hedefler nihâî hedefe 

götürücü olur; yoksa engel sayılır. 

2- Hedefe giden, sağa sola sapmayan yol 

Doğru hedefe doğru yolla ulaşılır. Buna sırât-ı mustakîm denir ki, ifratın ve tefritin olmadığı ve 

itidalin olduğu yol demektir. 

َراَط الُمستَِقيمَ   اهِدنَا الص ِ

‘’Hidayet eyle bizi doğru yola.’’ 2  

İslâm’ın vasfı bu olduğundan, Allah Teâlâ da bu ismi vermiştir. Harama helal fetvası 

verilmeyen yoldur. 

                                                        
1 Ben Sweetland 
2 Fatiha suresi, 6. ayet 
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3- Yolda takip edilecek prensip ve metoda dikkat edilmeli, baştaki sona, 
sondaki de başa alın- mamalı: 

Bir işi bir dakika da olsa öne alma aceleciliğinin olmaması, bir dakika da olsa sonraya koyma 

tem- belliğinin olmamasıdır. Buna hikmet denir. Hikmet, bir şeyi yerli yerine koymak 

demektir. Doğru zamanda, doğru mekânda, doğru ve doğruca iş yapmaktır hikmet.  

İç-dış birliğinin sağlanması, ideal ile realite dengesinin kurulması, söylenen ile yapılanın 

örtüşmesidir hikmet. Yüce Allah şöyle buyurur: 

ُ َوأُْولَئِ الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَحْ  َك ُهْم أُْولُوا َسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذيَن َهدَاُهُم اَّللَّ

 اْْلَْلبَابِ 

“Ki onlar, sözü  işitirler  ve  en güzeline uyarlar. İşte  onlar, Allah’ın  kendilerini  

hidayete  erdir- diği  kimselerdir  ve onlar, temiz  akıl  sahipleridir.” 3 

Ayette müminlerin sözün en güzeline uydukları, her öğüdü dinleyip uyguladıkları bildiril- 

miştir. Allah, güzel söze uyan kullarını hidayete erdireceğini müjdelemiştir. Ayetin sonunda 

ise, bu kişilerin temiz akıl sahipleri olduğu haber verilmiştir.  

Temiz akıl sahibi olmak; derin düşünebilmeyi, incelikleri kavrayabilmeyi, hikmetli  konuşabil- 

meyi,  doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilmeyi ve hayırları görebilmeyi ifade eder. 

4- Hak yolda olduğu müddetçe idareciye itaat 

Mutlak itaat ancak Allah’a ve öğretip yetiştirdiği Rasûlünedir. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurur: 

ُسوَل َوأُوِلي اْلَْمِر ِمنُكمْ  َ َوأَِطيعُوا الرَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اَّلل 

‘‘Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Resûle ve sizden olan emir sahiplerine de itaat 

edin...’’4 

Hak yol, imanı ve ameli İslâm olandır. İslâm davasının en temel iki görevi, İslâm’ı gücü 

oranında Müslümanlara tatbik, Müslüman olmayanlara tebliğdir. Önce cemaatin kendi 

saflarında özellikle liderde de örneklik sergilenerek, sonra diğer cemaatlerle dirsek temasıyla 

kendi nefis, aile, kurum ve ülkesinde hâkimiyeti tesis ederek tatbik etmektir. Hâkimiyetin ve 

devamının alameti de namazın kılınması, zekâtın verilmesi, marufu hâkim kılmak, münkeri 

mahkum etmektir.  

5- İdarecinin, idare edilen tarafından, idare edilenin de idare eden tarafından 
kontrol edilmesi, hesaba edebiyle çekilmesi 

Kontrol ve hesaba çekme işi kendi şahısları adına değil, dava adına olmalıdır. İş şahsî olursa 

nefis- ler devreye girer, nefis devreye girince de şeytan devreye girer. Şeytanın bulunduğu 

ortam ilâhî rahmetin olmadığı ortam demektir. 

                                                        
3 Zümer suresi, 18. ayet 
4 Nisâ suresi, 59. ayet 
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Hesap günü gelmeden nefsini hesaba çek, 

Amellerini tart ki, ne varsa görülecek!... 

M.Necâti Bursalı 

      Bu konuda aşağıdaki şu tabloyu iyi kavrayalım: 

 Ebû Hureyre (r.a.) diyor ki: 

Bir adam Hz. Ebû Bekir’e sövdü, Hz. Peygamber (s.a.v.) de orada oturmaktaydı. Hz. 

Peygamber, hayret etti ve tebessüm etti. Adam sözü çoğaltınca, Hz. Ebû Bekir adamın 

sözlerinin bazısına cevap verdi. Hz. Peygamber  kızdı ve kalktı. Hz. Ebû Bekir, Peygamber 

(s.a.v.)’e  yetişerek: 

      -Ya Resûlallah! Sen otururken bana sövüyordu. Ben onun sözlerinin bazısına cevap verince 

sen kızdın ve kalktın, dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.): 

     –“Senin yanında senin adına cevap veren bir melek vardı. Sen ona sözlerinin bazısına cevap 

verince şeytan ortaya çıktı. Ben de şeytanla beraber oturmadım.” buyurdu. Yine şöyle 

buyurdu:  

      “Ey Ebû Bekir! Üç özellik vardır ki hepsi de haktır (sâbit ve doğrudur): 

Zulme uğrayıp da Allah için müsâmaha eden hiçbir kul yoktur ki, Allah Azze ve Celle o 

kimseye, zulme uğramasına karşılık olarak (dünya ve âhiret) yardımıyla aziz kıl(ıp ikramda 

bulun)masın. 

(Allah’a veya akrabaya) yakınlık amacıyla sadaka/ihsân kapısını açan hiçbir adam yoktur ki, 

Allah o kimseye o sadakaya karşılık çokluğunu (bereketini) artırmasın. Çoğaltmak isteğiyle 

dilencilik kapısını açan hiçbir adam yoktur ki, Allah o kimseye o dilenciliğe karşılık (hakikaten 

veya hükmen) azlığını artırmasın.”5 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayret etmesi; adamın sövmesi ve hayâsının azlığı veya Hz. Ebû 

Bekir’in sabrındandır. 

Gülmesi ise iki şahıs arasındaki farkı, sövene gereken cezayı, sabredene inen rahmeti yani 

celâl ile cemâl tecellilerini gördüğündendir. 

Hz. Ebû Bekir (r.a.), adamın sözlerinin bazısına cevap verince Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kızıp 

kalkması: Hz. Ebû Bekir (r.a.) avam için cevaz verilen ruhsatla amel ederek cevap verdi, 

havas‘a uygun olan azîmeti terk etti. Bu ikisini belirleyen ilahî hüküm şu âyetlerdedir:    

ثْلَُها فََمنْ  * َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُماْلبَْغُي ُهْم يَنتَِصُرونَ   َوَجَزاء َسي ِئٍَة َسي ِئَةٌ م ِ

ِ َعفَاَوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى  ْلِمِه بَْعدَ ظُ  إِنَّهُ ََل يُِحبُّ الظَّاِلِميَن * َولََمِن انتََصرَ  اَّللَّ

ن َسبِيلٍ      فَأُْولَئَِك َما َعلَْيِهم م ِ

                                                        
5  Ahmed, II, 436. 



BYK – ŞYK DERSLERİ                                   BAŞARI İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR - 1 

  

 4  

 

“Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar. Kötülüğün cezası, 

yine onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükâfatı Allah’a aittir. 

Şüphesiz O, zâlimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra kendini savunursa böyle 

hareket edenlerin aleyhine bir yol yoktur (bunlar kınanmaz ve cezalandırılmazlar).”6 
ابِرينَ َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُم بِِه َولَئِن َصبَْرتُْم لَُهَو َخْيٌر ل ِلصَّ   

“Eğer bir ceza ile karşılık verecekseniz, size yapılanın misliyle karşılık verin. Eğer 

sabrederseniz andolsun ki bu mutlaka sabredenler için daha hayırlıdır.”7  

 Hz. Ebû Bekir (r.a.), bir kısmında sabretti, bir kısmında ise hakkının bir kısmı için intikam 

aldı. Fakat ona yakışan, sıddîkiyet mertebesine uygun olan kemâl idi. İşte bundan dolayı 

Rasûlullah (s.a.v.) kızdı ve o meclisten;  
 َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ 

 “Çirkin sözü işittikleri zaman ondan yüz çevirirler.”8  âyetiyle amel ederek ayrılıp gitti. 

Hz. Ebû Bekir (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’in arkasından koştu, kavuştu ve kızmasının 

hikmetini sordu. Hz. Peygamber (s.a.v.), sabrından dolayı onun adına meleğin cevap verdiğini, 

nefsine uyup cevap vermeye başlayınca meleğin çıktığını, şeytanın devreye girdiğini ifade 

buyurdular. Çünkü şeytan çirkin ve yanlış olanı emreder. Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Ebû 

Bekir’in mazlum iken zâlim olmasından korktuğu için oradan ayrılmıştı. Zira Rasûlullah 

(s.a.v.), “Allah’ın mazlum kulu ol da zâlim kulu olma!” buyurmuştu.  

Bir rivayette de Kâbill’e Hâbil’in cevabını hikâye ederek “Hz. Âdem’in iki oğlundan hayırlı 

olanı ol!” diye buyurmuştu. Çünkü Hâbil, Kâbil’e:  

َ َربَّ َخا ُُ لَئِن بََسطَت إِلَيَّ يَدََك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَاْ بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك َْلَْقتُلََك إِن ِي أَ  اَّلل 

 اْلعَالَِمينَ 

“Andolsun, eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan, ben seni öldürmek için 

sana elimi uzatmam. Çünkü ben âlemlerin Rabbi’nden korkarım.”9 diye cevap vermişti.  

Hâbil, kendisi kuvvetli olduğu halde nefsini müdafaa amacı ile Kâbil‘i öldürmesi câiz iken, 

kâmiller zümresinden olmak için kemâle uygun olanı tercih etti de öldürmedi.10 

 

 

                                                        
6  Şûrâ sûresi, 39-41. ayetler 
7 Nahl sûresi, 126. ayet 
8 Kasas sûresi, 55. ayet 
9 Mâide sûresi, 28. ayet 
10 Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu’l-Mişkâti’l-Mesâbîh, Ali el-Kârî,  C.8, sh. 822-823. 
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 Alınacak Dersler 

1- Her çalışmada Allah’ın rızası gözetilmelidir. 

2- İfrat ve tefritten uzak durulmalı, itidal üzere olunmalıdır. 

3- Takip edilecek metod ve prensiplere dikkat edilmelidir. 

4- Hak yolda olduğu müddetçe, idareciye itaat edilmelidir. 

5- Çalışmaların, usulüne uygun takibi ve  kontrolü sağlanmalıdır. 

Bu hafta 

1. Nisâ suresi 59. ayeti mealiyle birlikte ezberleyelim. 

2. Çalışmalarımızda, belirlenen metod ve prensiplere uyup-uymadığımızı kontrol edelim.                      


