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Ders     : 118 

Konu  : ÖĞÜT (NASİHAT) ALMAK  - 2 

3. Kurumların Öğüt Alması 

Kurumların öğüt alıp almadıkları, eserleri, başarıları, Hakk’ın rızasını ve halkın 

teveccühünü kazanıp kazanmadıklarıyla ölçülür.  

Kurumların eserleri, kurumdakilerin fikir ve eylem birlikteliği, kurumun kendi içinde 

koordine olmaları; başarıları da hepsinin emeğiyle ortaya çıkar. Kurumda “neme lazım” 

demek o kurumun kıyameti demektir. 

Kurumlar, kendilerini başkaları ile değil, dün ile kıyas etmelidirler. Eğer kıyas olacaksa 

kendilerinden daha başarılı olanlarla kıyas yapılmalıdır. 

Kurumun misyonu, her bir ferdin misyonu olmuş ise o kurum gerçekten öğüt almış 

demektir. 

Kurumda sistem kurulmuşsa, faydalı ve isabetli prensipler yürüyorsa, lider sadece 

kontrol ediyorsa, işte o kurum gerekli nasihati almış demektir. 

Herkes haddini ve hakkını biliyorsa, kendisinden çok, kurumu düşünüyorsa, kurumun 

prensibi ile kurumdaki şahısların kendi prensipleri örtüşüyorsa huzur var, başarı var ve en 

önemlisi başarının devamı var demektir. 

4. İdarecilerin Öğüt Alması 

İdarecilerin başarılı olmaları için gereken üç temel husus vardır:   

a) İlim    

b) Tecrübe           

c) Basiret 

 

A) İLİM 

1- Bir konuda karar verilecekse konu ile ilgili olarak dün ve bugün etraflıca 

değerlendirilir; doğru kaynaktan doğrulanır öğrenilir ve ilmî bir şekilde ortaya konulur. 

2- En büyük gücün ilim olduğu bilinip, lazım olan her konuda bilgi sahibi olmak gerekir.    

“Bildiğini bilmek ve bilmediğini de bilmek; işte gerçek bilgi budur.” (Konfüçyüs) 

3- Çevremizdeki ve beraber olduğumuz insanların da bilgi seviyelerini görmek gerekir. 

“Bilmediğini bilmeyen aptaldır, uzak durun! Bilmediğini bilen eğitimsizdir, eğitin! 

Bildiğini bilmeyen uykudadır, uyandırın! Bildiğini bilen liderdir, izleyin!”  (Çin Atasözü) 

4- Bir mesele çok yönlü bilinirse çok yönlü görülebilir ve çok yönlü hazırlığa sebep olur. 

5- İnsanlarla, davranışlarla, sosyal hareketlerle ilgili belli-başlı ölçüleri bilmek; ölçüyü 

kavrayan daima gelişir, ölçüyü kavramayan daima değişir. “İşaret olsa, yol şaşırılmaz; 

bilgi olsa, söz saptırılmaz.” (Kaşgarlı Mahmut) 

6- Daima bilgili ve dürüst, bilgiyi kimden alacağını ve bilgiye nasıl ulaşacağını bilen ilim 

heyeti bulundurmak. “İnsan şu vasıflara sahip olmadıkça ilim ehli olamaz: 
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Kendisinden yukarı kimselere hased etmeyecek, kendisinden aşağı kimseleri hakir 

görmeyecek, ilmine karşılık dünyalık arzu etmeyecektir.” (Abdullah b. Ömer (r.a))  

7- Bilgileri, verileri tahlil edecek seviyede uzman bulundurmak ve istifade etmek. “Bilim 

gerçeklerden kuruludur. Tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak gerçeklerin 

toplanması bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi. ” 

(Henry Poincare) 

 

B) TECRÜBE 

1. O konuda önceki tecrübeleri bilmek. “Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan 

anlamayan kaptana benzer. Her ikisi de karaya oturma tehlikesi kaçınılmaz 

sonuçtur.” (Cevdet Paşa)                          “Tarih, kralların, generallerin çiftliği değil; 

milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse gelecekte onu 

biçer.” (Voltaire) 

2. Bilgileri ve tecrübeleri ortaya koyduktan sonra gerçekleri müzakere etmek. “Bir 

tartışma sırasında kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz için 

uğraşmaya başlarız.” (Goethe) 

3. Tartışma adabına riayet etmek gerekir: 

 Önce araştırın, sonra eleştirin 

 Kişiliği değil, tutum ve davranışları eleştirin 

 Karşı tarafı dinleyin 

 Çözüm teklifi geliştirin 

 Popülist eleştirilerden kaçının 

 “Adam etmek” için eleştirmeyin 

 Eleştiriden önce özeleştiri yapın 

 Eleştiride tarafsız olun 

 Eleştirilerden faydalanın 

4. Bu konuda yaşanmış tecrübeleri ortaya koymalı, benzeyen ve benzemeyen yönleri 

ortaya çıkarmalıdır.     “Bilgi, tecrübe sınırını geçemez.”   (İbn-i Sina) 

5. Hataları öğretmen bilmeli ve ders almalı; küçük hataları büyük hatalara düşmemek 

için bir nimet bilmelidir.  “Deneyim, hatalarımıza verdiğimiz addır.” (Oscar Wilde) 

6. Tecrübe tedbirli olmaya sevk etmeli, çekingenliğe sebep olmamalıdır. ’’Güvenlik ve 

ihtiyat birbirleriyle barıştırılamaz diyorsun. Bu bir yanlıştır ve sen onları 

birleştirebilirsin. İhtiyatı, yalnız senin elinde olan şeylere ve güveni de elinde 

olmayan şeylere tatbik et. Böylece hem ihtiyatlı, hem de emin olursun. ” (Epictetos) 

  

 C) BASİRET 

İdrak, zekâ, ilim, tecrübe, kalp ile görme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görme, kavrayış, 

feraset demektir. Başımızdaki göze basar, kalp gözüne de basiret denir.1 Buna göre basiret; 

kalp gözüyle görüş, işin iç yüzüne nüfuz etmek bir şeyin içini-dışını, önünü-sonunu, aslını ve hakikatini 

                                                           

1 Rağıb el-İsfehânî, el-Müfredat, 49. 



BYK – ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK&ŞYK Dersi 118 – 29.06.2015  3  

 

bilmektir. Bu nedenle basiret-i kalp, kalp uyanıklığı; basiretsiz, gafil, basireti bağlanmak 

gaflette bulunmak anlamına gelir.2 

Basiret, kalp gözüyle görebilme, işin iç yüzünü anlayabilme, bir şeyin aslını ve gerçeğini 

idrak edebilmedir. Basiret, görülemeyeni görmek, anlaşılamayanı anlamak, kavranamayanı 

kavramaktır. Buna ya tecrübelerden, ya bilgi birikiminden, ya da eldeki doğru verilerden yola 

çıkarak ulaşılabilinir. Mü’min için bunların yanında takva nuru bulunursa daha isabetli neticeye 

ulaşılabilinir. Bu konuda en büyük basiret sahibi Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 اتَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر اللَّهِ 
"Mümin'in ferasetinden korkun, zira o Allah'ın nuru ile bakar"3  

Basiret sahibi bir mü’min başkalarının kusurunu görmeden önce kendi kusur ve 

eksikliklerini görür. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur:  

 َمْن ُيِرْد اللَُّه ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّْهُه ِفي الدِّينِ 

" Allah bir kulu hakkında iyilik murad ederse, ona, kendi kusurlarını görme kabiliyetini 

verir ." 4 

Allah’tan gelen vahiy, yani Kur’an âyetleri birer ‘basiret’tir.  

بُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما َأَنا َعَلْيُكم ِبَحِفيظ    َقْد َجاَءُكم َبَصاِئُر ِمن رَّ
“Doğrusu, size Rabbinizden ‘basiretler’ geldi; artık kim görürse kendisi içindir, kim de 

kör olursa kendi aleyhinedir.” 5 

Allah’ın âyetleri, insanın gerçeği görmesini, kalp gözünün açılmasını sağlayan nurlardır. 

Bunları görmemek, bunlarla kalbi aydınlatmamak, tek kelime ile körlüktür. Kur’ân-ı Kerîm  

şöyle diyor: 

ِرِكيَن  ْْ ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلىَٰ َبِصيَرة  َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمَن الْ ُم  ُقْل هََٰ
“De ki: Bu, benim yolumdur. Ben bir basiret üzere Allah’a davet ederim; Ben ve bana 

uyanlar da.” 6  

1. Basîret, tedbirli olmayı gerektirir. 

“ İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır; güzel soru sormak, ilmin yarısıdır; güzel 

tedbir almak, maişet ve geçimin yarısıdır.” Hz. Ömer (r.a.) 

2. Basiretlilik, tecrübelerden istifadeye engel olmamalıdır. 

 “Nasıl zehirler, ilaçların terkibine girerse; kötülükler de faziletlerin terkibine girerler. 

İhtiyatkârlık, bunları bir araya getirip zararsız kılar ve hayatın dertlerine karşı faydalı bir surette 

kullanır.”   

                                                           

2 Ahmet Ağırakça, Şamil İslam Ansiklopedisi: 1/205.. 
3 Tirmizî, Tefsir Suretu'l-Hicr, 6. 
4 Müslim, Kader, 4, 5. 
5 En’am, 6:104 
6 Yûsuf sûresi (12), 108. 
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3. Tedbirli olmayı bütün ekibe mal etmek gerekir. 

 “Bir kişinin aldığı tedbir, tek bir kişinin gücü gibidir. İki kişinin aldığı tedbir, iki kişinin 

gücü gibidir.” (Nizâmülmülk) 

4. Basiret, ihtiyatlı olmaya engel değildir. 

“İhtiyatla desteklenmeyen cesaret, beş para etmez.” (W. Shakespeare) 

Alınacak Dersler 

1- Kurumlar da insanlar gibidir. Çünkü kuranlar ve yaşatanlar insanlardır. 

2- Kurumları yönetenler  yapamadıkları işlerin neden yapılamadığının kontrolünü yapmalı 

ve kendilerine uygun dersler çıkarmalıdırlar.  

3- Bilginin en önemli güç olduğunu unutmamak gerekir. 

4- Bilgiyi tecrübe geliştirir; bilginin yetmediği yerler de tecrübe imadada yetişir. Dolayısı ile 

tecrübeyi yok saymamak akıllılıktır. 

5- Olayların iç yüzünü görmeye ve ona göre değerlendirmeye çalışmalıyız. Basiret bunu 

gerektirir. 

6- Basiretin nuru imandır.  

Bu Hafta 

 اتَُّقوا ِفَراَسَة اْلُمْؤِمِن َفِإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر اللَّهِ  
"Mümin'in ferasetinden korkun, zira o Allah'ın nuru ile bakar” Hadis-i şerifini hem lafzı hem 

de manası ile ezberleyiniz.  


