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Ders  :  123 

Konu  :  İÇ VE İŞ DÜNYAMIZDA TİTİZLİK - 2 

Bir önceki dersimizde içimizde titizlik konusunu işledik. Bu dersimizde işimizde titizlik konusunu 

işlemeye gayret edeceğiz.   

İşimizde titizlik 

1. Sorumluluğumuzu bilmek ve idrak etmek 

2. Ciddi olmak, gayret etmek, gücümüzün sonuna kadar çalışmak, metotlu, sabırlı ve sebatlı 

olmak; 

3. Örnek insanları örnek almak ve başkalarına örnek olmak; 

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

İşimizde Titizlik 
 

1. Sorumluluğumuzun Bilincinde Olmak 

Allah’a karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde olmamız en öncelikli gelen sorumluluğumuzdur. 

Çünkü bize en büyük nimet olan aklı, imanı ve vücut sağlığını veren, içinde bulunduğumuz dünyayı ve 

içindekileri bize hizmetçi kılan Allah Teâlâ’dır. İşte bu gerçeği bilip idrak etmek ve Cenab-ı Allah’a 

kulluk görevimizi gereği gibi yapmak gerekir. 

Üzerimizde bulunan ikinci sorumluluğumuz, ailemize karşı sorumluluklarımızdır. Onların maddi 

ve manevî ihtiyaçlarını karşılamaktır.  

Bulunduğumuz makamlar ve konumlar da bizi mesul eden hususlardır. Bütün bir halka karşı, 

doğru-dürüst, âdil, isabetli, faydalı ve verimli iş yapmak ve bulunduğumuz davanın temsilciliğine söz 

ettirmemek; zulüm, adam kayırma, rüşvet, yanlış ve eksik iş yapma, zamanında iş yapmama, bugünü 

yarına havale etme gibi yanlışlardan son derece sakınmaktır.   

 

2. Ciddi ve Gayretli Bir Şekilde Sonuna Kadar Çalışmak, Metotlu, Sabırlı ve Sebatlı Olmak 

İşimizde titizliğin ispatı, üzerimize aldığımız görevin hakkını vermekledir. Bu görevi yerine 

getirmek ve görevin hakkını vermek için ciddi olmak hem de çok ciddi olmak gerekir. 

Ciddiyetin ispatı, gayrettir. En güzel gerçek söz, en güzel ve en üstün ilim sahibi Allah’ın 

sözüdür. İşte ayet-i kerime: 

نَساِن إَِّلَّ َما َسَعى    َوأَن لَّْيَس لِْْلِ

“ Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.” 1   

“Başarılı olmak ve yükselmek, sırf gayretin meyvesidir; gayret ise, iradenin ifadesidir.”                                          

“İrade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlâkî ve insânî ifadesi çalışmaktır.” (Prof. Dr. Ali Fuat Başgil) 

“En büyük keramet, çalışmaktır.” (Hacıbektaş-ı Velî)  

                                                        

1 Necm, 53:39 
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Başlı başına gayret, yeterli değildir. Çünkü sıradan bir çalışmayla en fazla herkes gibi sıradan bir 

başarı elde edebiliriz. Hâlbuki biz farklı olmalıyız, sıradan insanlardan farkımız olmalıdır. Çünkü, ancak 

farklı olanlar fark edilirler ve başkalarına fark atarlar. Bizim farkımız, gücümüzü sonuna kadar 

zorlayarak çalışmaktır. Çünkü, Allah’ın lütuf ve yardımı insan kudretinin bittiği ve tükendiği yerde 

başlar. Elde edilen İlâhî lütfun devamı, metotlu, sabırlı ve sebatlı çalışmakla elde edilir.  

Metot, en genel manası ile bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Hedefe 

ulaşmak için hem hedefe ulaştıran yol, hem de yolda takip edilmesi gereken usul gerekir. Yol olmadan 

yürüme olmaz, usul olmadan da vusul olmaz. 

Sabır, nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmektir. Sabır, fiilî duadır; bir şeyi elde etmenin şartlarını 

yerine getirmektir. Sebat, sabırda yani nefsi aklın emrine vermede devam etmektir. 

“Sabır, selâmet ve saadet evinin anahtarı ve her musibetin ilacıdır.” Hz. Ali (r.a.) 

“Sabır, yüzü ekşitmeden, acıyı yudum yudum içine sindirmektir.” Cüneyd-i Bağdadi (rhm.) 

 

3. Örnek İnsanları Örnek Almak ve Başkalarına Örnek Olmak 

Titiz insanlar, kendilerinden daha titiz insanları örnek alan insanlardır. Titiz insana yakışan şey, 

zamanındaki en titiz olanı tanıması, onu izlemesi ve örnek almasıdır. Her yönde örnek olan elbette 

Allah Teâlâ’nın öğretip eğittiği ve insanlığa her konuda örnek kıldığı Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.  

Onun hakkında Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

َ َكثِ يًرا  َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ  لَّقَ ْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

“Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok 

zikredenler için güzel bir örnektir.”  
2

   

Her gün namazda kırk defa: 

َراطَ اْلُمْستَقِيمَ  الِّيَن  اْهِدنَا الصِّ  ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََّل الضَّ
“Bizi, sırat(-ı müstakim üzere) hidayet(de devam nasip) et! Kendilerine nimetler verdiğin 

kimseler (peygamberler, sıddıklar, şehitler, sâlihler)’in yolun(d)a (devam veya kemal nasip et!”3 

diyoruz.  

Bu ayetlerde Rabbimiz, örnek olmada örnekleri bulunmayan Peygamberleri zımnen örnek 

almamızı her gün kırk defa emretmektedir.  

Başkanlarına örnek olmadan önce örnekleri örnek almak gerekir. Kendimiz örnek haline gelince 

de iş bitmiş olmaz. O zaman örnekliğimizi muhafaza etmek için çok daha dikkat etmemiz gerekecektir. 

Çünkü örnek insanların, hem günahı hem de sevabı çok olabilir. Doğru ve faydalı olunursa sebep 

olduğundan o kadar da sevap olur. Günaha sebep olunursa o kadar da günah kazanılabilir.  

“Öğüdün yolu uzun; örnekliğin yolu kısa ve etkilidir.”  

“İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez.” denilmiştir.  

                                                        

2 Ahzab, 33:21 
3 Fatiha, 1:6-7 
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4. Bize Lazım Olanı, Layık Olanı ve Hesaba Çekilince Hesabını Verebileceğimiz Şeyleri 

Yapmak  

Herkes konumu neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmelidir. İnsan, mahlukatın en değerli ve 

faziletli varlığıdır. İnsana gerekli olan önce kıymetli bir iş, kıymetli ahlâka sahip olmaktır. Mü’min ise 

insanın kıymetlisidir. Mü’mine yakışan, daha kıymetli işler yapmaktır. İdareci olan mü’minin misyonu, 

İslâm’ın müslümana yüklediği misyondur. O da: 

a) Allah’a tazim ve itaat,  

b) Halka hizmet ve merhamettir. 

Allah’a tazim, imanı; itaat, imana göre salih ameli ifade eder. İman ve amel dinin/işin yarısıdır. 

Diğer yarısı da halka hizmet, yeryüzünü imar edip adaleti yeryüzüne hâkim kılmaya çalışmak; 

merhamet, hidayette olanların devam ve kemallerine, hidayette olmayanların da hidayetlerine vesile 

olmaktır. Zira en büyük merhamet, insanı ebedî cehennem ateşinden kurtarmaya davet edip 

kurtulmalarına gayret etmektir. 

Müslüman idareciye yakışan, içinde ve işinde galip olmaktır. İçinde galibiyet, samimiyet ve 

ihlâsla; işinde galibiyet, doğru hedef, üstün lider, müstakim yol, vefalı arkadaş, takip edilebilecek 

metot ve güzel ahlakla olur.  

Müslüman idareciye layık olan, açığının az olması, mesul olduğu şeyle meşgul olması; başarısı, 

eseri, ahlâkı ve iyiliği ile fark edilen kimse olmasıdır. 

Hesaba çekilince hesabını verebileceği iş, sorumlu olduğu insanlara değer vererek beraberce 

çalışmak, insanlara insan muamelesi yapmak, adaletli davranmak, herkesin işini geciktirmeden 

yapmak, harama-helale azami dikkat etmek ve yapılmaması gereken işler için söz verip 

kandırmamaktır. 

Yine her gün namazlarımızda okuduğumuz Fatiha suresinde “maliki yevmiddîn” diyerek kırk defa 

Ahiretteki hesap ve ceza hatırlatılmaktadır. Hz. Ali (ra) efendimiz, “Helalin hesabı, haramın azabı vardır.” 

buyurarak ayeti tefsir etmiştir.  

Hz. Ömer (ra.) efendimiz de bizi şöyle uyarır:  

“Hesaba çekilmenizden önce kendinizi hesaba çekiniz, amelleriniz tartılmadan önce amellerinizi 

tartınız, hiçbir gizliliğin gizli kalmayacağı en büyük arz (Kıyamet günü) için hazırlıklı olunuz! Kıyamet 

günü, dünyada iken kendisini hesaba çekene hesap kolay gelecektir.”  4 

Şeyh Sadi-i Şirâzî ise, bir şiirinde konuyu şöyle ifade eder:  

“Hesabı düzgün olan kimse hesaplaşmaktan, teftiş ve murakabeden korkar mı hiç?” 

 

 

 

 

                                                        

4 el-Hâris b. Esedi’l-Muhâsibî, Risâletü’l-Müsterşidîn, tahkîk eden: Abdulfettâh Ebû Ğudde 
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Sohbetten  Alınacak Dersler 

İşimiz aynamız olunca, aynada görülecek şeklimizden utanmamak ve korkmamak için, 

işlerimizde dikkatli olmalıyız ve şunlara dikkat etmeliyiz: 

1. Hangi işin üzerinde isek, o işteki sorumluluğumuzu unutmamalı ve gereğince 

davranmalıyız.   

2. Yapacağımız en basit işte bile ciddiyet ve gayretimizi esirgememeliyiz. Gücümüzün 

sonuna kadar çalışmalı; bunu yaparken de metotlu, sabırlı ve metanetle hareket 

etmeliyiz.  

3. Toplumda önder ve örnek olan başta peygamberler olmak üzere zirve insanları 

kendimize model olarak seçmeliyiz. Kendimizi başkalarının örnek alması için örnekliğe 

layık hale gelmeliyiz.  

4. Birer müslüman olarak bize layık ve lazım olana talip olmalıyız. Altından 

kalkabileceğimiz hesapların altına girmeliyiz.  

5. Hesaba çekileceğimizi asla unutmamalıyız.  

6. Allah’a tazim ve itaat, halka hizmet ve merhametli olmak hedefimiz olmalı.  

 

Bu Hafta  

- Fatiha Suresinin tefsirini elinizde mevcut olan bir tefsir kitabından okuyunuz.  


