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Ders : 32  
Konu : İstişare ve İstişare Esasları  

 
 
İstişâre kelimesi sözlükte; ‘’danışmak, görüş almak, birinin bir konuda görüşünü 

sormak’’ anlamlarına gelir. ‘’Şûra‘’ ve ‘’Müşâvere’’ kelimeleri ile eş anlamlıdır.1 
            Bir hususun hayırlı olup olmadığını anlamak için, uygun olan kimselerle fikir 
alışverişinde bulunmaya “İstişâre” denir. Kavram olarak istişâre, “arı kovanından bal 
çıkarmak” mânâsına gelir. Kovandan alınan bal ne kadar güzelse, faydalı fikir elde 
etmek de o kadar güzeldir. İşleri danışarak yapmak, İslâm’ın temel prensiplerindendir. 
Kur’ân-ı Kerimde mealen; 
      

“.... Ve iş konusunda onlarla müşâvere et (onlara danış) bir kere de karar verip 
azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz ki Allah, 
tevekkül edenleri sever” 2 buyurulmaktadır. 

Mü’minlerin hayırlı ve hak yoldaki görüşleri arının balı gibidir. Onlara danışarak 
alınan kararlar faydalı olur. 

Ümmetine, her konuda örnek olan Peygamberimiz (s.a.v.), istişâre konusunda da 
örnek olmuştur. Hemen hemen her konuda ashabıyla istişâre etmiş ve yukarıdaki âyet-i 
kerimenin emrini yerine getirmiştir. Resûlullah (s.a.v.), her faydalı görüş ve teklife hayır 
dememiş, yabancıların uyguladığı faydalı metodları bile almakta bir sakınca 
görmemiştir. Ayrıca istişâre konusunda, kadın-erkek ayırımı yapmamış hanımlarının 
düşüncelerine de değer vermiştir. Bir hadîs-i şerifte :  

‘’…Allah Teâlâ, bunu (istişareyi) ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan kim 
istişare ederse doğrudan mahrum olmaz. Her kim de terk ederse hatadan 
kurtulamaz’’3 buyurulmaktadır. 

İstişare ile hareket etmek mü’minlerin sıfatlarındandır. Şûrâ ve meşveret; idareci 
makamında bulunan sorumlu kimselerin, meseleler hakkında karar vermeden önce o 
hususta lehte ve aleyhte ne gibi görüşler olduğunu tesbit etmeleri, danışmaya ehil olan 
kimselerin görüşlerini öğrenmeleri demektir. 

İstişâreden maksat, görüşülen meselenin faydalı yönlerini detaylı bir şekilde 
öğrenmek, hataya düşmemek veya hata ihtimalini en aza indirmektir. Bu sebeple yetkili 
ve sorumlu olan idareciler; bir işi yapmaya karar vermeden önce, kendi fikirlerine uygun 
olanı da, ters düşeni de dinlemek zorundadırlar. Bu husus asla ihmal edilmemelidir. 
Çünkü elde edilmek istenen sonucun, karşı görüşe sahip olan birinin görüşünde 
olabileceği de unutulmamalıdır.4 

Allah, herkese ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Bu kabiliyetlerden faydalanmak, 
ferdî düşünceleri toplu düşünce haline getirmek, ilerlemenin en önemli şartıdır. 
Mevlânâ, “Danışmak, insana akıl ve anlayış verir. Akıllar akıllara yardım eder” 
demektedir. “Bin bilsen de, bir bilene sor.” ‘‘Akıl akıldan üstündür.‘‘  

Danışılacak kişi veya kişilerin akıllı, ihlaslı, sağlam fikirli ve tecrübeli olması 
esastır. Akılsız, tecrübesiz, hayatını yalanla ve cıkarcılıkla istihdam edenlere  görüş 
sorulmaz, onlarla istişâre yapılmaz. 

Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Hele hele günümüzde her konuyu 
uzmanına danışmak şarttır ve gereklidir. 

                                                           
1 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.339 
2 Âl-i İmrân suresi, 159. âyet.  
3 Ed-Dürrü’l-Mensûr, fi Tefsîri’l-Me’sûr, Alûsî, C. 2, sh.90 
4 Şûrâ ve Resûlullah’ın Müşaveresi, Dr. Abidin Sönmez, sh.19 
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İstişareye önem vermeyen, kendi bildiklerini okuyan nice insanlar, hem 
kendilerine hem de topluma sayısız zararlar vermektedirler. 

Hürriyetin bulunmadığı, fikrin hürmet görmediği toplumlarda yeni fikirler 
gelişemez. Faydalı çalışmalar yapılamaz. 

Ancak şartlarına uyulmadan, rastgele fikir alışverişinde bulunmak da fayda 
getirmez. Bunun içindir ki istişâre, şartlarına uyularak yapılmalıdır. Cenâb-ı Hak: 

                                                                        
“... Onların işleri de aralarında şûra (danışma) iledir‘‘5 buyurmaktadır. Bu âyet-i 

kerimede, üç olumsuzluk reddedilerek, üç güzellik emredilir.  
Yani : 
1- Mü’minlerin işleri baskı ve zorbalıkla değildir. 
2- Onlar, aralarında dayanışmasız, cemiyetsiz değildirler. 
3- Onlar ayrı ve dağınık değildirler. 
      Peki nasıldırlar? 
1- İşleri aralarında danışma ve istişâre iledir. 
2- Kendi işlerine kendileri sahiptirler. 
3- Onlar toplanıp sözü bir etmesini bilirler.6 

Sonuç olarak, Mü’minler işlerinde istişâre etmeli, İşleri uzmanına danışarak 
yapmalıdırlar. 

Ancak istişare ederken mutlaka ehliyle, istişâre edilmeli ve şu esaslara 
uyulmalıdır: 

1- İstişareyi (toplantıyı) gereksiz görmemek, istişaresiz karar almamak, 
2- İstişare edilirken, toplantıyı  şahsî heves ve hesaplarına âlet etmemek, 
3- Şahsî problemleri gündeme taşımamak, 
4- Morel bozucu, kafa karıştıran, suçlayıcı ve karalayıcı konuşmalardan 

sakınmak, 
5- Kendini isbatlamak, bilgiçlik taslamak gibi tavırlardan sakınmak, 
6- Bazı özel grup ve ekiplerin sözcüsü gibi davranmamak,  
7- Yanlışları savunmamak, yanlışta ısrar etmemek, 
8- İstişâre esnasında onur   kırıcı ve alaycı tavırlardan sakınmak, 
      ‘’Rüzgâr daldan af dilemiş ama, dal kırılmış’’ 
9- Gerçekleri usûlüne uygun söylemekten sakınmamak, kınanmaktan 

korkmamak, 
10-  Görüşülen konu dışına çıkmamak, 
11- İstişarenin mahremiyetine  helal getirmekten sakınmak.   
       Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 
 

“Kim bir iş yapmayı ister de bir Mü’minle istişâre ederse, Allah onu işlerin en 
doğrusuna yöneltir.”7  

 Güzel yüzlülerden devşir çiçeği; 
“Güzel yüzlülerden iste gerçeği !” 
                                  (N. F. Kısakürek) 

 

                                                           
5 Şura suresi, 38. âyet. 
6 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.6, sh.359-360 
7 Camiu’s-Sağîr, Suyûtî, C.2, sh. 138. 
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Alınacak Dersler: 
1- Bir hususun hayırlı olup olmadığını anlamak için fikir alışverişinde bulunmaya 

istişâre denir. 
2- Arı kovanından alınan bal ne kadar güzel ise, mü’minlerin faydalı görüşleri de o 

kadar güzeldir. 
3- Resûlullah (s.a.v.), istişâreye çok önem vermiş ve ümmetine de emretmiştir. 
4- İnsanlığa faydalı her görüş ve düşünce, nereden gelirse gelsin alınır ve uygulanır. 
5- İstişâre eden pişman olmaz. 
6- İstişâre ederken şartlarına uyulması, her işin ehline sorulması esastır. 
7- Şartlarına uyulmadan yapılan istişâre, faydalı olmadığı gibi zarar da verebilir. 
8- Mü’minler işlerinde istişâre etmelidirler. 

 
 
Not: Bu hafta: 
 

1- Şûrâ sûresi 38. âyeti meâliyle birlikte ezberleyelim. 
 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


