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 Ders  :  122 

Konu  : İÇ VE İŞ DÜNYAMIZDA TİTİZLİK - 1 

İçimizde ve işimizde titizlik, ihlâs, samimiyet ve takva ile olur. İhlâs, samimiyet ve takva; içte ve 

işte doğru ve dürüst olmak, Hakka ve halka karşı yanlış yapmaktan korunmak, kılı kırk yarmak ve 

hassas davranmakla elde edilir.   

a) İçimizde titizlik 

1. Samimi ve ihlaslı olmak, 

2. İyi olmayı, daha iyi olmayı, en iyi olmayı dert edinmek, 

3. İçimizdeki hastalıkları fark edip tedaviye yönelmek, 

4. Üstün ve faziletli sıfatlarla donanmaya azami gayret etmektir.  

b) İşimizde titizlik 

1. Sorumluluğumuzu bilmek ve idrak etmek, 

2. Ciddi olmak, gayret etmek, gücümüzün sonuna kadar çalışmak,  

3. Metotlu, sabırlı ve sebatlı olmak, 

4. Örnek insanları örnek almak ve başkalarına örnek olmak, 

5. Bize lazım olanı, layık olanı ve hesaba çekilince hesabını verebileceğimizi yapmaktır.  

Konuyu biraz daha açacak olursak şunları ifade edebiliriz:  

İçimizde Titizlik 

1. Samimi ve İhlaslı Olmak 

Gerçek mü’min, iç ve dış birlikteliğine ermiş; içi, dışından büyük; içi, dışına yön veren; 

samimiyeti ve ihlâsı bütün hayatına yansıyan; herkese eşit davranan kişidir. 

İç ve dış birlikteliğine ermiş demek, içi başka dışı başka olmayan, yani asla münafıklık yapmayan 

kişi demektir. İçi, dışından büyük demek; henüz içinin büyüklüğü dışına yansımamış, yaklaşıldıkça 

daha büyük olduğu anlaşılan kişi demektir. İçi, dışına yön veren demek; kalbindeki imanı, ameline yön 

veren, imanına göre amel eden demektir. 

Samimiyeti ve ihlâsı bütün hayatına yansıyan demek; bütün uygulamalarında samimi ve ihlaslı 

olduğu görünen demektir. 

Fudayl b. Iyaz (rhm.) şöyle der:  

“İnsanlar için amel etmek şirktir; insanlar için ameli terk etmek riyadır; ihlâs, Allah’ın seni bu 

ikisinden korumasıdır.”  

İhlâs, yaptığını Allah emrettiği için yapmak,  terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmek, her 

şeyi Allah rızası için yapmaktır. Şu da bir gerçektir ki, ihlâs niyeti başta bulunur. İhlâsa ulaşmak, 

zamanla elde edilir. Belki kişi bazen işe riya ila başlar, ama böyle devam etmez, ihlâsa ulaşmayı dert 

edinirse zamanla ihlâsa ulaşır. İşte bundan dolayı, riya, ihlâsın köprüsüdür denmiştir. 
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Denilir ki: 

İhlâs, kulun amellerinin gizlide ve aşikârda aynı düzeyde olmasıdır. Riya ise, aşikâr olarak yaptığı 

amelin gizli olarak yaptığından daha iyi olmasıdır. İhlâsta samimiyet, gizli olarak yaptığı amelin aşikâr 

olarak yaptığından daha iyi seviyede olmasıdır.  

“İhlâs, sürekli Allah’ı düşünerek insanların görmesini akıldan çıkarmaktır. Aslında yapmadığı bir 

davranışı insanların beğenisi için yapan Allah’ın gözünden düşer.”1 

 Süfyan b. Uyeyne şöyle der:  

“Kul, kırk gün Allah için ihlâslı olursa, Allah onun kalbinde hikmeti bir bitki gibi yeşertir. Dilini 

onunla konuşturur. Ona dünyanın kusurlarını, hastalığını ve ilacını gösterir.”2 

Hamdûn el-Kassâr’a: 

 “Neden selefin sözü bizim sözümüzden daha faydalı?” diye sorulur. O: “Çünkü onlar; İslam’ın 

izzeti, nefislerin kurtuluşu ve Rahman’ın rızası için konuştular. Biz ise; nefislerin izzeti, dünya talebi ve 

insanların rızası için konuşuyoruz.”3 diye cevap verir. 

Herkese eşit davranan demek, mü’min-kâfir, dost-düşman herkese karşı adaletli davranmak; 

mü’min, eğer suçlu ise ona ceza vermemezlik etmemek; kâfir eğer suçlu değilse ona ceza 

vermemektir. Bir memlekette adâlet varsa huzur vardır, yoksa huzursuzluk var demektir. Adâlet, 

kâfirden de olsa devam eder; zulüm, Müslümandan da olsa devam etmez. Yani kâfir, adâleti uygularsa 

o memlekette huzur devam eder; mü’min, adâleti uygulamazsa o memlekette huzur devam etmez, o 

devlet yıkılır. 

 

2. İyi Olmayı, Daha İyi Olmayı, En İyi Olmayı Dert Edinmek 

Her işte başarı, önce dert edinmekle başlar. İyi olmayı, sonra daha iyi olmayı, daha sonra da en 

iyi olmayı dert edinmek, hedef edinmekle başlar. Bir insan, bir şeyi hedef edinirse, o hedefe yönelir. 

Hedefe, doğru ve verimli bir usul takip edilirse zamanla kavuşulur. 

İyi olununca, böyle kalmamak daha iyi olmaya gayret etmek; daha iyi olununca da en iyi olmayı 

hedef edinmek gerekir. Bunun geçekleşmesi de önce gerçekleştirenleri örnek almak, onlar gibi olmaya 

gayret etmekle elde edilir. 

İyi olmak için iyi olanların varlığını kabullenmek, iyi olmanın mümkün olduğunu kabul etmek 

gerekir.  

“Daha iyi, iyinin düşmanıdır.” (W. Shakespeare) 

İyi insan, daha iyi insan ve hatta en iyi insan; yanılması, hatası, isabetsizliği olmayan değil; 

hatası, yanılması ve isabetsizliği az olan kişidir. 

“Bir adamın iyilikleri kötülüklerinden çok olursa, kötülükleri anılmaz olur. Kötülükleri 

iyiliklerinden fazla olursa iyilikleri anılmaz olur.” (Abdullah b. Mübarek (rhm.) 

 

 

                                                 

1 İbnü’l-Kayyımi’l-Cevzî, Medâricu’s-Sâlikîn s. 95 
2 Ebû Nuaym el-İsfehânî, Hılyetu’l Evliya, VII, 287 
3 Sıfatu’s Safve, II, 122 
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3. İçimizdeki Hastalıkları Fark Edip Tedaviye Yönelmek 

Kalp hastalıklarından bazıları: Kibir, haset, hırs, riya, ucup, açgözlülük, cimrilik, kin, öfke, 

korkaklık, acelecilik, su-i zan vs. 

Manevî kalp hastalıklarının tedavisi, maddi kalp hastalığının tedavisinden daha önemlidir. 

Kalbimiz iyi olsa kalıbımız da iyi olacaktır. Çünkü her kap içindekini dışına sızdırır. Vücutta kalp, ülkeye 

nispetle başkent ve halka nispetle de devlet başkanı gibidir. Nasıl ki, devlet başkanı iyi olunca halk da 

iyi olur, başkent yani başkenttekiler düzelirse ülke de, yani ülke halkı da iyi olursa, işte aynen bunun 

gibi kalp iyi olunca kalıp da, yani bedendeki dil ve diğer organlar da iyi olur. Çünkü dil ve beden kalbin 

tercümanıdırlar.  

Bu konuda en güzel benzetmeyi ve hükmü Allah Resulü (s.a.v.) koymuş ve şöyle buyurmuştur:  
  اَالَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَالَ وَهِىَ الْقَلْبُ   
“Dikkat ediniz! Vücutta bir et parçası vardır ki, o bozulursa bütün vücut bozulur, eğer düzelirse bütün 

vücut düzelir. Dikkat edin o et parçası kalptir.”4
 

Kalpteki hastalıklardan kurtulmak, sonra da güzel sıfatlarla sıfatlanmak gerekir. Kibirin yerine 

tevazuyu, hasedin yerine gıptayı, hırsın yerine kanaati, riyanın yerine ihlâsı, açgözlülüğün ve cimriliğin 

yerine cömertliği ve sahaveti, kinin yerine şefkati, korkaklığın yerine şecaati, öfkenin yerine rızayı, 

aceleciliğin yerine teenniyi yerleştirmeye çalışmak gerekir. 

Kalp hastalıklarından kurtulup güzel sıfatlarla sıfatlanmaya çalışmak, herkese farz-ı ayındır. 

Cimriliği tedavi etmeyen kişi, farz olan zekâtı vermez. Cimrilik ve açgözlülük, haram mala mülke 

ulaşmak için her türlü suçu işlemeye ve her türlü günahı işlemeye itebilir, hakkı olanın hakkını vermez, 

hakkı olmadığı halde başkasının hakkını gayr-i meşru yollarla alır. Kibiri terk etmeyen kişi, kendisini 

üstün görür başkasını hakir görür. Bu anlayış kişiyi suç işlemeye sevk eder.  

 

4. Üstün ve Faziletli Sıfatlarla Sıfatlanmaya Azami Gayret Etmek 

Üstün ve faziletli sıfatlar, üstün ve faziletli insanlarda bulunur. Çünkü her şey, ehlinde bulunur. 

Gerçek üstün insan, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerdir. İşte bu zatların sıfatları ile 

sıfatlanmaya gayret etmek gerekir. 

Üstün ve faziletli sıfatların temel iki kaynağı, Kur’an-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerdir. Kur’an-ı 

Kerîm'in genelinde adâlet, itidal, istikâmet/doğruluk ve dürüstlük, azim ve sebat, ülfet, kardeşlik ve 

dostluk, sevgi ve dayanışma, sulh/barış, cömertlik, tövbe, tevekkül, kanaatkârlık, itaat ve teslimiyet, 

hikmet, hayırda yarışma, güler yüzlülük, ölçü ve tartıda dürüst davranma, selâmlaşma, ağırbaşlılık, 

cesaret ve kahramanlık gibi birçok faziletli tutum ve davranış üzerinde durulmuştur. 

Bu sıfatların hayat haline geçmiş olanı da Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’de mevcuttur.  

Faziletli olmak isteyen, faziletlilerin nasihatlerini dinler ve o nasihatlere de uymaya çalışır. En 

faziletli kişi, elbette Hz. Peygamber (s.a.v.)’dir ve en güzel nasihatler de elbette Peygamber 

Efendimizin nasihatleridir. 

                                                 

4 Müslim, Müsâkât, 107; Buhârî, Îmân, 39; İbn Mâce, Fiten, 14; Dârimî, Büyû’, 1 
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Genç sahabelerden Ashabı Kiramın öncülerinden olan Hz. Muaz (r.a.) genç-ihtiyar herkese, ama 

özellikle gençlere bir sözünde şunları söylüyor: 

Bana Rasûlullah (s.a.v.) şu on mühim hususu tavsiye etti ve buyurdu ki: 

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُر ِقْتَ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِك وَمَالِكَ  وَلَا تَتْرُكَنَّ 
صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَم ِدًا ؛ فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَم ِدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا ؛ فَاِنَّهُ 

رَاْسُ كُل ِّ فَاحِشَةٍ، وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ ؛ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ 
هَلَكَ النَّاسُ، وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَاَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَاَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ 

 عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِي اللهِ 
“1.Öldürülsen ve yakılsan dahi Allah'a asla şirk koşma. 2.Sana cazibeli vaatlerde bulunsalar dahi 

onlara aldanıp ana-babana karşı gelme. 3.Kasten-bilerek bir farz namazı kesinlikle terk etme. Kim bunu 

yaparsa ondan Allah'ın himayesi uzak olur. Böyleleri daima huzursuz yaşar. Asla sarhoşluk veren içkilerden 

içme. Çünkü o, her kötülüğün anasıdır. 4.İşlenilmesi günah olan şeylerden sakın. Çünkü günahların 

sebebiyle Allah (c.c.) sana haddini bildirir. 5.Seninle beraber bulunanlar telef olsa bile, harpte, sakın 

cepheden kaçma. 6.Cihat eden mücahitler tamamen şehit olsalar dahi sen (nöbet) yerinden ayrılma. 

7.Allah'ın sana verdiklerinden öncelikle eşine ve çocuklarına harcama yap; sonra da çevreni sevindir. 

8.Terbiye edeceğim diye aman ha çoluk çocuğunu dövme/dövme, teşebbüsünde dahi bulunma. 9.Çoluk-

çocuğuna Allah'a isyan etmemeyi aşıla. 10.Çoluk-çocuğuna itaati öğret. Onlara örnek ve önder ol!”
5
 

Sohbetten  Alınacak Dersler 

İçimizde titiz olmanın en bariz göstergeleriyle içimizi süslememiz gerekir. Bunlar şöylece 

özetlenebilir:   

1. İçimizi samimiyet ve ihlasla doldurmalıyız;  

2. İyi olmayı, daha iyi olmayı, en iyi olmayı kendimize dert edinmeliyiz; 

3. İçimizde var olan veya olması muhtemel olan manevi hastalıkları fark etmeli ve onları tedaviye tabi 

tutmalıyız.  

4. Manevi hastalıkları bir taraftan tedavi ederken diğer taraftan da üstün ve faziletli sıfatlarla 

sıfatlanmaya azami gayret göstermeliyiz.  

Bu Hafta  

 اَالَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَالَ وَهِىَ الْقَلْبُ 
      “Dikkat ediniz! Vücutta bir et parçası vardır ki o bozulursa bütün vücut bozulur, eğer düzelirse bütün 

vücut düzelir. Dikkat edin o et parçası kalptir.” 
6
 hadis-i şerifinin hem lafzını hem de manasını 

ezberleyiniz.  

                                                 

5 Ahmet bin Hanbel, Müsned, H. N. 22075 
6 Müslim, Müsâkât, 107; Buhârî, Îmân, 39; İbn Mâce, Fiten, 14; Dârimî, Büyû’, 1 


