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Ders : 246  

Konu : İdareciler İçin Altın Umdeler-II                                                                                                                   
 
11-İdareci; idare ve otoritenin devamını, adâlet, cesaret, siyaset ve faziletle sağlamaya 
hassasiyet göstermelidir: 
Adâlet, bireysel ve sosyal yapılanmada birlik ve düzeni, hakkaniyet ve eşitlik prensiplerine uygun 
yaşamayı sağlayan, erdem davranış ve hüküm vermede istikâmeti yani doğruluğu takip etmek, 
kim haklıysa onun lehine hüküm vermek, zengin-fakir, mü’min-kafir, dost-düşman herkesi eşit 
kılmak, sosyal yapıda denge kurmak gibi manalara gelir.1     
En iyiyi en iyi bilen, en büyük ilim ve hikmet sahibi Allah Teâlâ, en üstün ve lazım olan her bilgiyi 
öğrettiği Kur'ân-ı Kerîm’inde önce ehliyet sonra adâlet, daha sonra da itaati emretmiştir: 

ا يَِّعُظُكْم بِِه إَِنَّ  َّ نِِعَمَّ ْدلِ   إَِنَّ اّلَلَّ ْمُتْم بَّْينَّ الَنَّاِس أَّْن تَّْحُكُموا بِ اْلعَّ كَّ ا حَّ إِذَّ اوَّ انَّاِت إِلَّٰى أَّْهلِهَّ َّمَّ َدُوا اْْل َّ يَّْأُمُرُكْم أَّْن تُؤَّ إَِنَّ اّلَلَّ
ِميًعا بَِّصيرً * َّ كَّانَّ سَّ  اّلَلَّ

„Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler 
veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”2 

ْيء   ْعُتْم ِفي شَّ َّْمِر ِمْنُكْم فَّإِْن تَّنَّازَّ أُولِي اْْل ُسولَّ وَّ أَِّطيُعوا الَرَّ َّ وَّ ُنوا أَِّطيُعوا اّلَلَّ ا اَلَِّذينَّ آمَّ  يَّا أََّيُهَّ
ُن تَّأِْويًًل* أَّْحسَّ ْيٌر وَّ لِكَّ خَّ ْوِم اْْلِخِر ذَّٰ اْليَّ ِ وَّ ُسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنونَّ بِاّلَلَّ الَرَّ ِ وَّ  فَُّرَدُوُه إِلَّى اّلَلَّ

„Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber‘e itaat edin ve sizden olan ulü’l-emre 
(âlimler ve âmirlere) de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve âhirete 
gerçekten inanıyorsanız onu Allah‘a ve Rasûl‘e götürün (onların talimatına göre 
halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” 3     

        
Adalet olmaz da sadece ehliyet olursa o kişi toplumun başına bela olabilir. Tilki, kümesi iyi biliyor 
diye herhalde kümese idareci yapılmaz. İşte mustakim yani âdil olmayan idareciler de tavukları 
yiyen tilkiler gibi hazineyi yer bitirirler.  

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.):  

ٌة يُِظَلُُهُم اّلَلُ ِفى ِظَلِِه يَّْومَّ الَّ ِظَلَّ ااَِلَّ ِظَلُُه:  ْبعَّ اِدلُ سَّ اُم اْلعَّ مَّ اَّاْلِ  

“Kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyâmet gününde Allah şu yedi 
kimseyi arşın gölgesinde gölgelendirir: (Birincisi) âdil imam (devlet başkanı olan 
idareci…)”4    
“Sultanın bir günlük adaleti, Allah’a karşı yapacağı yetmiş yıllık nafile ibadetinden daha 
üstündür”5   
“İnsanların, kıyamet gününde Allah’a en sevimli olan ve konum bakımından onların 
O’na (Allah’a) en yakın olanı âdil devlet başkanıdır. İnsanların, kıyamet gününde Allah’a 
en sevimsizi ve konum bakımından en uzağı (rahmetten en mahrum olanı) zâlim devlet 
başkanıdır.” 6  buyurmuştur.   

 

                                                           
1 TDV, İslam Ansiklopedisi, C. 1, sh.341 
2 Nisâ, 4/58 
3 Nisâ, 4/59 
4 Buhârî, Ezan, 36; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Zühd, 53 
5 Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr, Hd.No: 11932; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, C.5, sh.198. 
6 Tirmizî, Ahkâm, 4    
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İskender, bir sefere çıkacağı sırada, hikmet ehli bilginlerinden birisine: “Bana öyle hikmetli bir şey 
söyle ki onu bütün işlerimde düstur edineyim ve onunla işlerimi güzel yapayım” dedi.  
Bilgin: 
“Ey hükümdar! Kalbine herhangi bir şeyin sevgisini ve nefretini sokma! Çünkü kalbin özelliği, 
isminden de anlaşılacağı gibi, her yöne kolayca çevrilir. Her zaman düşünerek hareket et; 
düşünmeyi kendine vezir yap! Aklını yakın dost ve danışmanın yap! Daima uyanık olmaya gayret 
et! İstişaresiz bir iş yapmaya başlama! Adaletten ve insaftan asla sapma! Eğer bunları yaparsan, 
bütün her şey senin peşinden gelir, sen de onları dilediğin şekilde kullanabilirsin.”7   
 
Âdil Nuşirevan’ın veziri Yûnân, içinde bir takım tavsiye ve öğütlerin bulunduğu bir mektubu 
kendisine gönderir. Mektupta şöyle yazılıdır: 

“Ey bu âlemin hükümdarı! Şu dört şeyi yanından hiç ayırmaman gerekir: Akıl, adâlet, sabır ve 
hayâ. İçinizdeki hasedi ve kibri, göğsünüzü daraltan cimriliği ve düşmanlığı yok edin.”8  

    
12-İdareci, önce Hakk’ın rızasını, sonra da halkın rızasını kazanmaya gayret etmelidir: 
Hakk‘ın rızasını kazanmak için iman ve salih amelin şartı iyi niyet ve sünnete uygun olmaya dikkat 
etmeli; halkın rızasını kazanmak için de din, akıl, can, mal ve nesil emniyetini sağlamaya son 
derece hassasiyet göstermelidir. 
Allah’ı, yani rızasını elde eden her şeyi elde etmiş, Allah’ı kaybeden ise her şeyi kaybetmiş 
demektir. Allah’ın rızası ise, kalpte iyi niyet, ihlaslı ve samimi olmak, amel ve ahlakta Hz. Peygam- 
ber (s.a.v.)’i örnek alıp izlemektir. 
Abdullah b. Ömer (r.a.)‘ın âlim ve zâhid oğlu Medine’nin yedi fakihinden biri olan Sâlim, halife 
Ömer b. Abdülazîz’e yazdığı mektupta şöyle demişti: 

“Şunu iyi bil ki, Allah Teâlâ’nın kuluna yardımı, kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti, tam 
olursa, Allah’ın ona yardımı da tam olur. Niyeti, ne kadar azalırsa, Allah’ın yardımı da o 
kadar azalır.” 9     

Halkın rızası ve sevgisi de, Allah’ın razı olduğunun alametidir.  
Zira bir âyet-i kerîmede Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

ا* ُن ُودًّ ْحمَّٰ ُل لَُّهُم الَرَّ يَّْجعَّ اِت سَّ الِحَّ ِملُوا الَصَّ عَّ ُنوا وَّ  إَِنَّ اَلَِّذينَّ آمَّ
“İman edip salih işler yapanlara, onlar için Rahmân (çok merhametli olan Allah, 
gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” 10      

 
Sâlih işlerin en önemlisi, önce Allah hakkı, sonra kul hakları ile ilgilidir. Halkın rızası için din 
emniyeti ile ilgili dini öğrenme ve öğretme, dini yaşama ve tebliğ edilmesine imkân temin etmek. 
Akıl emniyeti için akla zarar veren şeylerden; sarhoş edici yiyecek, içecek ve akla zarar veren 
yanlış bilgilerden aklı korumak, doğru bilgilerin anlaşılmasına çalışmak. Canın emniyeti için, iç ve 
dış düşmanlardan korumak. Mal emniyeti için, batıl yollarla kazanılmasına ve bu yollarda 
harcanmasına mani olmak. Nesil emniyeti için, nesli zinadan korumak, nikahı kolaylaştırarak ve 
iffetli olmayı desteklemek gerekir. 
 
13-İdareci, İdarede kalabilmenin şu şartlarına ve gerekli olanlara dikkat etmelidir: 
a- Aklı temyiz ve tefrik edip isabetli düşünebilmesi için doğru ve isabetli bilgiye sahip olmak, 

kalbe ışık olacak irfan ve hikmet ehli olmak. 
 

                                                           
7 Yönetilere Altın Öğütler, İmam Gazâlî,  Terc. Hüseyin Okur, sh. 162-163- Semerkant Yay. İstanbul, 2014 
8 a.g.e. İmam Gazâlî, sh.164. 
9 Riyazu’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi, Heyet, C.1, sh.94- Erkam Yay. İstanbul, 1997 
10 Meryem,19/96 
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“Sultanlara ilâhî gölge/Allah’ın yeryüzündeki gölgesi denir.  
Bu, şu on altı sıfatla kendisini gösterir:  
Akıl, ilim, keskin zekâ, olayları doğru kavrayabilme, sağlam bir vücut, doğru tahmin yeteneği, 
yiğitlik, cesaret, temkinli olabilme, güzel ahlâk, zayıflara insaf, halkına karşı sevgi, liderliğini 
gösterebilme, ihtimallere yer verme, yerinde müdahale, fikirde isabet.”(İmam Gazâlî)    
 
b- Kim haklı ise, düşmanı da olsa ona karşı âdil olmak ve kim haksız ise dostu da olsa zulmüne 

engel olup cezalandırmak, 
“Dost ve düşmanınıza adâletle muamele ediniz. Müslüman olsun olmasın herkese adâletli 
davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, müslüman olmayanlar ise sizin gibi birer insandır.” 
(Hz. Ali, r.a.)  

c- Hakkı hâkim kılmada bütün sıkıntılara sabırlı olmak, 
“Nefsini sabretmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele!”(Hz. Ali, r.a.) 
 

d- Yalnızken de toplum içinde iken de hayâlı olmak 
           İnsanlar, idarecilerinin gidişatından etkilenirler. İdarecilerin hayâlılığı topluma sirayet eder. 
          “Dört vasfa sahip olan kârdadır: Bunlar, doğruluk, hayâ, güzel huy ve şükürdür.”  

      (Abdullah b. Abbas r.a.) 
e- Mahrumiyete sebep olan hasetten, yalnızlığa iten kibirden, hayırlara engel olan cimrilikten, 

kalbi daraltan yersiz düşmanlıktan ve hiddetten kalbi pâk etmek. 
 
Büyük lider, iç ve dış temizliğine dikkat eden, içi dışından büyük olan kimsedir. Hikmet ehli alimler 
demişlerdir ki: Şu üç şey çirkin şeylerdir; fakat bunların şu üç kişide olması daha da çirkindir: 

 Hiddet kötü bir şeydir; onun sultanda olması daha kötüdür. 

 Mal hırsı kötü bir şeydir; onun alimde olması daha kötüdür. 

 Cimrilik kötü bir şeydir; onun zenginde olması daha kötüdür. 
 

f- İslâm’ın ve aklın kabul ettiği marufu emretmek, İslâm’ın ve aklın reddettiği münkeri 
yasaklamaya gayret etmek, münkeri ve çirkinlikleri engelleyen namaza, fakir-zengin arası 
uçurumlara köprü olan zekâta önem vermek, 
 

ُة اْْلُُمورِ * اِقبَّ ِ عَّ َّ ّلِلَ ِن اْلُمْنكَّرِ  وَّ ْوا عَّ نَّهَّ ْعرُ وِف وَّ ُروا بِاْلمَّ أَّمَّ اةَّ وَّ كَّ آتَُّوا الَزَّ ةَّ وَّ ًلَّ َّْرِض أَّقَّاُموا الَصَّ َنَّاُهْم ِفي اْْل َكَّ  اَلَِّذينَّ إِْن مَّ
“Onlar (o mü’minler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek onlar namazlarını 
dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, ma’rûfu/iyiliği emrederler, münkerden/kötülükten 
nehyederler. İşlerin âkıbeti Allah’ındır (O’na döner).” 11  

 
Şuurlu ve huşulu kılınan namaz, Allah ile iletişimin en güzel yolu, Allah’a kulluğun en kapsamlısı, 
kul olmanın en güzel isbatı, kişiyi münker ve çirkin olanlardan en iyi koruyan bir emirdir. Zekât, 
toplumu birbirine bağlayan, fakirle zengin arasındaki uçurumu kaldıran bir köprü, kalpte mal 
sevgisinin put olmasını engelleyen, hem malı hem kalbi temizleyen bir emirdir.  
 
İdareciliğin ve idarenin bir emanet olduğunu, bunun ilelebed devam etmeyeceğini idrak etmek 
gerekir. Şayet saltanat, idarecilik devam etseydi zaten şimdikilerin eline de geçmezdi. 
 
 
 

                                                           
11 Hacc, 22/41 
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14-İdareci tedbiri elden bırakmamalı, idaresi altındakilerden gafil olmamalıdır: 
Tedbir alan zarar etmez, gaflet eden zararlardan emin olmaz. 

“İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır; güzel soru sormak, ilmin yarısıdır; güzel 
tedbir almak, maîşet ve geçimin yarısıdır.” Hz. Ömer (r.a.) 

      “Basîretin başı acabadır.” (Sultan II. Abdülhamid Han)                                                          
Tedbir sadece başkan için değil, en yakın çevresi için de önemlidir. 

“Bir kişinin aldığı tedbir, tek bir kişinin gücü gibidir. İki kişinin aldığı tedbir, iki kişinin gücü 
gibidir.” (Nizamülmülk) 

 
15- İdareci; emin, ilminden ve aklından istifade edilen, takva ve edebinden huzur duyulan 
yardımcılar edinmelidir: 
Peygamberler bile yardımcıya ihtiyaç duymuşlardır. Mûsâ (a.s.) şöyle istedi:  

اُرونَّ أَِّخي*اْشُدْد بِِه أَّْزِري* ِزيًرا ِمْن أَّْهلِي*هَّ ْل لِي وَّ اْجعَّ  وَّ
“(Ey Rabbim!) Bana ailemden bir vezîr/yardımcı ver. Kardeşim Hârûn’u; onun 
sayesinde arkamı kuvvetlendir ve onu işime ortak kıl!” 12  

 
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  
“Allah, bir emîr/lider için hayır dilediği zaman ona, hayırlı, doğru (doğru konuşan ve doğru 
iş yapan) bir yardımcı verir. Eğer o (başkan yapılması gereken bir işi) unutursa (bu 
yardımcı, unutulan işi) ona hatırlatır. Eğer başkan bu işi kendisi hatırlatırsa (o zaman da bu 
yardımcı o işin yapılması hususunda) başkana yardımcı olur. Eğer Allah onun hakkında 
başka bir şey dilemişse ona kötü (huylu) bir yardımcı verir. Eğer (yapılması gereken bir işi) 
unutursa (vezir bu işi) ona hatırlatmaz. Eğer (başkan bu işi kendiliğinden) hatırlatırsa (o 
zaman da bu yardımcı o işin yapılmasında) ona yardımcı olmaz.”13       
 
“İşlerinde yardımcına değer ver. Çünkü o, sende yapılması uygun olmayan bir iş gördüğü 
zaman, seni uyarır, yanlışına katılmaz.”  (Lokman Hekim) 
“Yardımcının icraatının başarılı ve gidişatının güzel olabilmesi için şu beş şeye ihtiyacı 
vardır: Uyanıklık, ilim, cesaret, doğruluk ve sır saklama.” (İmam Gazâlî) 
 

“Büyüklerle oturun, âlimlerle konuşun, 
Hakimlerle buluşun!” budur yolu oluşun!   

                                                     N.Fazıl Kısakürek 
 

Alınacak Dersler: 
       1-İdareci; otoritesini güce göre değil, saygı ve sevgi esasına sağlamaya gayret etmelidir. 
       2- Hakk’ın rızasını, her şeyin önünde tutmalıdır. 
       3-Tedbiri elden bırakmamalı, gaflete düşmemelidir. 
       4-Yardımcılarını; emin, ilminden ve aklından istifade edilen, takva ve edebinden huzur 
duyulan kişilerden seçmeye özen göstermelidir. 
 
        Not: Bu hafta;  

       1-Meryem suresi 96. ayetin tefsirini okuyalım. 

       2-Bu prensiplere göre hareket edip-etmediğimizi gözden geçirelim.  

                                                           
12 Tâhâ, 20/29-31 
13 Ebû Dâvûd, el-Harâc ve’l-İmâre ve’l-Fey’, 4, Hadis no: 2932 


