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Ders : 249  

Konu : Yönetirken Dikkat Edilecek Hususlar-II 
 

3. Ehil Olanları Görevlendirmek:  
Yöneticilik emânettir. Bu emâneti ehil olanlara tevdi etmek dinimizin emridir. İş başına getirilecek 
insanda aranacak en önemli üç şart vardır. Bunlar: 
 

1. Ehliyet: Yapacağı işi, görevi en iyi şekilde bilmek demektir. 
2. Liyâkât: Bu işe layık olmak, inanç, amel ve ahlâk bakımından iyi olmak demektir. 
3. Sadâkât: Doğru ve güvenilir olmak, ihânet etmemek demektir. 

         Yüce Allah şöyle buyurur: 

 ِإنَّ اَّللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلََماَناتِ ِإَلٰى َأْهِلَها
 ‘’Allah, size emânetleri ehline vermenizi emreder…“1  
 
Resûlullah (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: 

َغْيِر َاْهِلِه َفاْنَتِظِر السَّاَعةَ  ِاَذا ُوسِ َد اْلَْمُر ِاَلى  
 ‘’İş ehil olmayana verilince Kıyâmeti bekle.“ 2   
 
Hadisteki ‘’Emr“ kelimesi, her türlü işi ifade etmektedir.  İşin ehli olanlara verilmemesi, cehaletin 
yaygınlığı ve ilmin ortadan kalkmış olmasından ileri gelir.  
 
 Resûlullah (s.a.v.): 
 “Her kim, aralarında Allah için daha layık olan varken, halktan birini göreve getirirse, Allah’a, 
Rasûlüne ve mü’minlere hıyanet etmiş olur.” 3 buyurmaktadır. 
 
‘’Bir teşkilat, yöneticisini rastgele seçerse; kaptanı, yolcular arasında kur’ayla seçilen bir gemi 
kadar çabuk batar.’’ (Çiçero) Sonuç olarak, işlerin ehil insanlara verilmesi ve ehil insanların 
yetiştirilmesi günümüzün en büyük cihâdıdır. Bu aynı zamanda, müslümanların zilletten kurtulup 
izzete kavuşmaları anlamına gelmektedir. 
 

“İşi nâehle vermek bozunca sıhhatini, 
Beklemek lazım artık kıyâmet saatini...” 

(N. Fazıl Kısakürek) 
 

4. İstişare Etmek: 
İstişâre kelimesi sözlükte; ‘’danışmak, görüş almak, birinin bir konuda görüşünü sormak’’ 
anlamlarına gelir. ‘’Şûra ‘’ ve ‘’Müşâvere’’ kelimeleri ile eş anlamlıdır.4 
Bir hususun hayırlı olup olmadığını anlamak için, uygun olan kimselerle fikir alış verişinde 
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 Ke-rîm‘de: 

                                                             
1 Nisâ, 4/58 
2 Sahih-i Buhârî ve Tecrîd-i Sarih Tercemesi , C.1, Sh.67, Hd.No: 54 
3 Terğib ve Terhib, Hafız el-Münzîri, C.4, sh.426 
4 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.339  
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 َوشَاِوْرُهْم ِفي اْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمتَ  َفَتَوكَّلْ  َعَلى اَّللَِّ  

 ِإنَّ  اَّللََّ  ُيحِبُّ  اْلُمَتَوك ِ ِلينَ *
“.... 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.” 5 
buyurulmaktadır. 
 
Mü’minlerin hayırlı ve hak yoldaki görüşleri arının balı gibidir. Onlara danışarak alınan kararlar 
faydalı olur. 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’’buyurulmaktadır. 6  
 
Yöneticilerin en önemli görevlerinden birisi de, idaresinde bulunanlarla, cemaatiyle, ayrıca ilim, 
basiret, tecrübe, ehliyet, adalet, insaf, güvenirlilik ve takvâ gibi özelliklere sahip olan insanlarla da 
istişare etmesidir. 
 
İstişâre, İslâm'ın ortaya koyduğu kurallardan biridir. İstişâreyi terkeden yönetici güvenilir sayılmaz ve 
güvenilir olmayan yöneticilerin başarılı olması mümkün değildir. 
 
Şûrâ ve meşveret; idareci makamında bulunan sorumlu kimselerin, maseleler 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.7 
 
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.  
 

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: 

 َوَاْمُرُهْم 
ََۖ
َوالَّذيَن اسَْتَجاُبوا ِلَربِ ِهْم َوَاَقاُموا الصَّٰلوة

 شُوٰرى َبْيَنُهمَْۖ َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن 
 

“... Onların işleri de aralarında şûra (danışma) iledir‘‘8   buyurmaktadır. 
Sonuç olarak, Mü’minler işlerinde istişâre etmeli, İşleri uzmanına danışarak yapma-lıdırlar. 
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 
 

                                                             
5Âl-i İmrân, 3/159 
6 Ed-Dürrü’l-Mensûr, fi Tefsîri’l-Me’sûr, Alûsî, C. 2, sh.90 
7 Şûrâ ve Resûlullah’ın Müşaveresi, Dr. Abidin Sönmez, sh.19 
8 Şura, 42/38 
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ًما َوف َقُه اَّلل ُ َمْن َاَراَد َاْمًرا َفشَاَوَر ِاْمرًأ ُمسْلِ 

 ْلَْرشَِد ُاُموِرهِ 
“Kim bir iş yapmayı ister de bir Mü’minle istişâre ederse, Allah onu işlerin 
en doğrusuna yöneltir.” 9  

Güzel yüzlülerden devşir çiçeği; 
“Güzel yüzlülerden iste gerçeği !” 

            N. F. Kısakürek 
 

5. Sâdık Olmak: 
Sadâkât, dâvâya bağlı olmak, her hâl ve durumda ona sahip çıkmak, fitne ve fesat çıkaran lara 
aldanmamak, rüzgâra göre yön değiştirmemektir. Yönetici, teşkilattaki insanların hatasına bakıp 
sarsılmamalı, dâvâsına sırt dönmemelidir.  Çünkü sadâkât, kişilere değil, dâvâya ve teşkilata 
bağlılıktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اَّللََّ َوُكوُنوا َمَع 

 الصَّاِدِقينَ *
      ‘‘Ey iman edenler! Allah´tan korkun ve doğrularla beraber olun.‘‘10 
 

6. Samimi Olmak: 
Yönetici, her alanda hakkı, iyiyi doğruyu kabul etmeli, ön yargılı olmamalıdır. İnsanları Hakk‘a 
göre değerlendirmeli, Hakk’ı insanlara göre değerlendirmemelidir. İbadetinde ve kulluğunda 
olduğu gibi teşkilat çalışmalarında da sadece Allah’ın rızasını kazanmayı düşünmelidir. Göze 
girmek, taktir toplamak düşüncesiyle çalışmamalıdır. Dâvâsını ve mensuplarını sevmeli, sever 
görünmekten kaçınmalıdır. 
 
Benlik hastalığına yakalanmamalı, beraber çalıştığı ve yönettiği insanlara karşı samimi olmalıdır. 
Düzenli ve uyumlu çalışmalı, araçlarla amaçları, gâye ile vasıtayı karıştırmamalıdır. 
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
’’Eğer bir yönetici müslümanların idare işini üzerine alır, sonra onlar için çalışıp samimiyet 
göstermez (ve onlar için hayırlı olmaz) ise onlarla birlikte cennete giremez.’’11  
 
Hz. Ali (r.a.):  
“Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız. Sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.’’ 
der. 
 

İnsan taht kursa, güneşi yere çekse, 

Ne faydası vardır ki, Hakk’ı bilmeyecekse? 

                 M.Necati Bursalı 

 

 

 

Alınacak Dersler 

                                                             
9 Camiu’s-Sağîr, Suyûtî, C.2, sh. 138. 
10 Tevbe, 9/119 
11 Müslim, İmâre, 22 
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1. Yöneticilik emânettir. Bu emâneti ehil olanlara tevdi etmelidir. İş başına getirilecek 

kişilerde ehliyet, liyâkat ve sadâkât aranmalıdır. 

2. Yönetici, işlerini istişare ederek yürütmeli, çalışma arkadaşlarına  değer vermelidir. 

3. Yönetici, dâvâsına bağlı olmalı; her hâl ve durumda ona sahip çıkmalı, fitne ve fesat 
çıkaranlara aldanmamalıdır. 

4. Her çalışmasında Allah’ın rızasını gözetilmelidir. 
5. İfrat ve tefritten uzak durmalı, itidal üzere olmalıdır. 
6. Takip edilecek metod ve prensiplere dikkat etmelidir. 

 

Not: Bu hafta; 
1. Nisâ suresi, 58. Ayetin tefsirini okuyalım. 
2. Tevbe suresi 119. Ayeti ezberleyelim. 


