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Ders : 245 

Konu : İdareciler İçin Altın Umdeler-I 
 
Umde kelimesi sözlükte;  dayanılacak, güvenilecek şey, kimse, yer; dayanak, destek, ilke, 
prensip, herkesin güvendiği, itimadı olan kimse, anlamlarına gelir.1 
İslam’da idareci, emaneti yüklenen kişidir.  Allah’ın emir ve yasaklarının büyük bir kısmı 
yöneticiler eliyle tatbik edilir. Adâletin sağlanması, zulmün ortadan kalkması,idarecilerin tatbikatı 
ile gerçekleşir. Bu sebeple idarecilerin bazı ilke ve prensiplere uygun hareket etmesi gerekir.  
 
Bu ilke ve prensipleri şöyle sıralamak mümkündür: 
 
1- İdareci, Allah Teâlâ tarafından daima denetlendiğini bilerek ve inanarak, kendisini  
denetlemelidir:  
Denetlendiğini bilen, kendisini denetler. Denetlendiğini ve her şeyi ölçü ile ölçen, yanlışlarını 
görür. Kendisini kontrol eden insan, az hata eder. Hata edince de hemen farkına varır. Farkına 
varınca da hemen hatasını terk etmeye yönelir. Hatayı terk etmek, birinci basamak; ikinci 
basamak, doğrusunu görüp onu yapmaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر*  َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواّلَلَ

    “Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı daimî görücüdür.”2    

 إَِنَ َرَبََك لَِباْلِمْرَصاِد*
      “Şüphesiz Rabbin, daima gözetlemektedir.”3    

َماِل َقِعيدٌ *َما يَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل إَِّلَ لََدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد* َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الَشِ  إِْذ يََتلََقَى اْلُمَتلََقِ
“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir 
söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” 4  

   
2- İdareci, her icraatından  âhirette hesaba çekileceğini unutmamalı ve nefsini hesaba 
çekmelidir. Hesaba çekildiği zaman, kolay hesaba uğrayacağı, en azından azaptan 
kurtulabileceğine göre hareket etmeli, hem nefsini muhasebe etmeli, hem de emrindekileri 
hesaba çekebilmelidir. 
 
Sorumluluk, hem Hakk’a hem halka karşı devam ederse; hem Hakk’tan, hem de halktan yardım 
görür ve başarı da devam eder. Aynı zamanda Hakk’a karşı da halka karşı da doğru olmak 
gerekir.  Doğru olunursa haklı da olunur. Her türlü şartlarda doğru olunursa doğru olunmuş 
olunur. Bütün bunlara rağmen doğruluk devam ederse başarı elde edilir. Allah (c.c.) şöyle 
buyurmuştur: 

 َفلََنْسأَلََنَ الََِذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأَلََنَ اْلُمْرَسلِيَن*
“Muhakkak kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen 
peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz.”5   

 
Peygamberler bile hesaba çekilirse ümmetler elbette hesaba çekilirler.  
                                                           
1 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ferit Devellioğlu, sh. 1347 
2 Hadîd, 57/4 
3 Fecr, 89/14 
4 Kâf, 50/17-18 
5 A’râf, 7/6 
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Hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: 
“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsü (idaresi altındakileri)nden sorumludur. İnsanlar 
üzerinde olan (idareci) bir çobandır; o sürüsünden (halkından) sorumludur. Kişi aile 
fertlerine çobandır. O da onlardan sorumludur. Kadın kocasının evine ve çocuklarına 
çobandır. O da onlardan sorumludur. Köle, sahibinin malına çobandır, o da ondan 
sorumludur. Dikkat! Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur .” 6    

 
3- İdareci, sorumlu olduğu her işte, kendi üst kadrosu ile önce, plan ve program yapmalıdır: 
En büyük idareciden en alt idareciye kadar herkesin önceden plan yapması gerekir. Allah ilk 
olarak kaderi tesbit etti.  

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Şüphesiz Allah’ın yarattığı şeyin ilki kalemdir. (Allah Teâlâ kaleme): Yaz! buyurdu.  
(Kalem) : Ne yazayım? dedi. Allah Teâlâ: Kaderi yaz; olanı ve ebede dek olacak her şeyi yaz! 
buyurdu.” 7 

 
Plan, ideal ile insan, zaman ve imkân realitesi gözetilerek yapılmalıdır. Plan yapılırken ideal 
unutulmamalı, realite de inkâr edilmemelidir.   
 
4- İdareci, istişareyle karar vermelidir:  
İstişâre, Allah’ın emri, Resûlullah (s.a.v.)‘in çok önem verip uyguladığı sünneti ve Allah’ın övdüğü 
Sahâbe’nin özelliklerindendir. 

ِليَن* َ  يُِحَبُ اْلُمَتَوَكِ ِ إَِنَ اّلَلَ  َوَشاِوْرُهْم ِفي اْْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَكَْل َعلَى اّلَلَ

“…Onlarla iş hakkında istişâre et! Bir kere de azmettin mi artık Allah’a tevekkül et 
(güvenip dayan). Şüphesiz Allah, kendine tevekkül edenleri sever.” 8   

 َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْيَنُهمْ 
         “…Bunların işleri aralarında müşâvere (ile)dir.”9  

ْكِر إِْن ُكْنُتْم َّل تَْعلَُموَن*  َفاْسأَلُوا أَْهَل الَذِ
        “Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. ”10    
 
İdareci, her konuyu; toplum ile ilgili ise şura ile istişare eder; küçük ve şahsî ise ilminden, 
tecrübesinden ve takvasından razı olduğu danışman veya ilim ve irfan sahibi kişilerle istişare 
etmelidir. Yapacağı her işi; ilim, tecrübe ve basîret sahipleriyle birlikte düşünmeli ve buna göre 
adım atmalıdır. 
İlim, ışığa benzer, akıl göze benzer. Işık olmayınca göz göremez. Göz olmayınca da ışıktan istifade 
olmaz. Aklın doğru ve isabetli çalışması, doğru ve isabetli bilgiyle olur. İlim doğru, yeterli ve 
isabetli olmalı; akıl da salim olmalıdır. 
Basiret, takva sahibinde bulunur. Ebû Hureyre (r.a.): “Takva, dikenli tarlada ayağına diken 
batmadan yürümektir” der. Takva, Hakka ve halka karşı hassas davranmaktır. 
 
 

                                                           
6 Müslim, İmâre, 20; Buhârî, Cum‘a, 11, Cenâiz, 32, Nikâh, 81; Ahkâm, 1; Ebû Dâvûd, İmâre, 1, 13; Tirmizî, Cihâd, 27 
7 Tirmizî, Kader, 17 
8 Âl-i İmrân, 3/159 
9 Şûrâ, 42/36-39 
10 Enbiyâ, 21/7 
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5- İdareci, kâmil bir idareci olmak için; dün ve bugün olarak lehinde ve aleyhinde olanı 
bilmelidir: 
Daima değişen değil, daima gelişen; her gün ilerlemek için, Kur’an ve Sünnet’i ölçü olarak 
almalıdır. İdareci, ölçüye sahipse daima gelişir. Zira ölçüyü kavrayan daima gelişir, ölçüyü 
kavramayan daima değişir. 
Dün yani lehimize olan tarihi ve tarihtekileri ve bugün lehimizde ve aleyhimizde olanları bilmek 
gerekir. Dün ne idik? Şahıs olarak, kurum olarak, teşkilat ve müslüman olarak! Bugün ne olduk? 
Dünkü yanlışlarımız nelerdir? Dünkü doğrularımız nelerdir? Şahıs ve kurum olarak ne olduk ve ne 
hâle geldik? Ne ile karşılaştık? Yarın ne olacağız? Bugünü doğru okuyabiliyor muyuz? Bugün doğru 
olanı doğruca yapıyor muyuz? Yarına hazırlıklarımız var mı? Yarın ile ilgili idealimiz nedir ve bu 
idealle ilgili plan ve projelerimiz ne oranda uygulanmaktadır? Şahıs, kurum, müslüman olarak 
çare nedir? 
Dünü, ders ve ibret almak; hata yapılmışsa, hatadan ders almak, doğru yapılmışsa daha iyisini 
yapmak için öğrenmek gerekir. 
Bugünü, kendi nefsimizi, neslimizi, kurumumuzu, müslüman olarak toplumumuzu ölçü ile kıyas 
ederek halimizi tesbit etmek; yarın bugün ile kazanılacağı için doğru sistemi doğruca kurmak, 
kurumumuzu da sisteme uyarlı ve duyarlı hale getirmek için bilmek ve idrak etmek gerekir. 
Yarını, dünü ve bugünü doğru okursak ve doğruca hazırlık yaparsak; hazırlığın gereğini de yerine 
getirirsek yarın bizim olur düşüncesiyle misyonu doğru, vizyonu yerinde ve üstün, önceden 
basîretle bakarak kestirebilmeliyiz. 
 

“Gâfil kimse, tembelliğinden bir laf eder: Yarın olsa da bir işlesem. Bilmez ki, bugün 
dünkü günün yarınıdır, bugün ne işlemiştir ki yarın ne işlesin.” (Muhammed Pârisa)  

 
6- İdarecinin aklı, öfkesine hâkim olmalıdır: 
Öfke, aklın emrinde olan bir güç olursa faydalıdır ve gereklidir. Ayette şöyle buyurulur: 

ُ يُِحَبُ  اْلُمْحِسِنينَ * اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الَنَاِس َواّلَلَ َرَ اِء َوالَضَ َرَ  الََِذيَن يُْنِفُقوَن ِفي الَسَ
‘’O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.‘‘11  

 
7- İdareci; şefkat ve merhamet sahibi olmalıdır:  
Şefkat ve merhamet, ilâhî şefkati ve merhameti celbeder. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  

َماِء. ْحَماُن اْرَحُموا أَْهَل اْْلَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن ِفى الَسَ اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الَرَ  الَرَ

Merhametliler (var ya!)... Rahmân, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere 
merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size merhamet etsin.”12  
 
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

ْحَمُة إَِّلَ ِمْن َشِقَيٍ    ّلَ تُْنَزُع الَرَ
13’’“Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır.   
  

 
 

                                                           
11 Âl-i İmrân, 3/134 
12 Ebû Dâvûd, Edeb, 58; Tirmizî, Birr, 16  
13 Ebû Dâvûd, Edeb, 58 
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8- İdareci, israftan sakınmalıdır: 
İsraftan sakınmayan, hem bu günü hem yarını kaybeder. Çünkü israfçılık, şeytana kardeşlik 
yapmaktır. En nankör şeytandır ki kendisindeki nimetlerin sahibi olan Allah’a karşı nankörlük 
yaptı, hem dünyayı hem âhireti kaybetti.  

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  

ُقوا َواْلَبُسوا ِفى َغْيِر إِْسَراٍف َوّلَ َمِخيلَةٍ.  ُكلُوا َوتََصَدَ
“Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan (dilediğiniz gibi) yiyin, sadaka verin/harcayın ve 
giyinin!”14 

 
9- İdareci; seviyeli, haklı tenkit ve fikirlere açık olmalı, övgülere aldanmamalıdır: 
Akıllı adam, yerilmeyi; övülmeye tercih eder. Yerilmeyi kabul etmek, hataları görüp gidermeye 
sebep olur. Övülmeyi yerilmeye tercih etmek de hatalarını görmemeye sebep olur. 

“Tenkitler ve fikirler, büyük ruhlu insanları besler ve kuvvetlendirir, küçük insanları 
öfkelendirir.” (Napolyon) 
“Büyük insanı dost edinmek isterseniz tenkit ediniz, küçük insanı dost edinmek isterseniz 
methediniz.” (Şeyh Sadi-i Şirâzî) 

 
10- İdareci, sâlih ve muslihleri örnek almalıdır: 
En büyük örnekler, peygamberler sonra sıddıklar, şehidler ve sâlihlerdir. Sadece sâlih olan yarım 
sâlihdir. Muslih de olursa o zaman tam sâlih olur. Sâlih, sadece kendisini ıslah edendir; muslih 
başkasını da ıslah edendir. Zira sadece sâlih olanlar kendilerini ilahî azaptan kurtaramamışlardır. 
İçlerinde muslihler bulunan bir topluluğu Allah helak etmez. Allah şöyle buyurur: 

 َوَما َكاَن َرَبَُك لُِيْهِلَك اْلُقَرى بُِظْلمٍ َوأَْهلَُها ُمْصلُِحونَ 

           „Halkı iyi (muslih) olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk etmez.“15 
Büyüklerle kendisini kıyas eden, kendi küçüklüğünü görebilir. Kendisini küçüklerle kıyas eden ise 
kendisini büyük zanneder, büyük sıfatlara sahip olmaya da engel olur. 
 
 
         Alınacak Dersler: 
       1- Allah Teâlâ tarafından daima denetlendiğimizi unutmamalıyız.  
       2- Hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekelim. 
       3- Öfkeyle değil, teenni ile hareket edelim. 
       4- İdare ettiklerimize şefkat ve merhametle muamele edelim. 
       5- İsraftan ve savurganlıktan uzak duralım. 
       6- Seviyeli ve haklı tenkitlere kulak verelim, hatalı ve yanlış davranışlarımızı düzeltelim. 
 
       Not: Bu hafta; 
       1-Hûd suresi 117. Ayetin tefsirini okuyalım. 
       2-Resûlullah (s.a.v.)’in  “Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır.” 
Hadis-i şerifini ezberleyelim. 

                                                           
14 Nesâî, Zekât, 66 
15 Hûd, 11/117 


