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Ders : 250 

Konu : Yönetirken Dikkat Edilecek Hususlar-III 
  

7. İtaat Etmek: 
İtaat, verilen emre göre hareket etmek, boyun eğmek ve teslimiyet göstermektir. Nefsi ve şahsi 
hesaplarla Hakk’a itiraz etmemek, Kur’an ve Sünnet ölçülerine göre hareket etmektir. Cenâb-ı 
Hak şöyle buyurmaktadır: 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا 

 الرَّسُوَل َوُأوِلي اْلأَمأِر ِمنأُكمأ 
“Ey iman edenler! Allah´a itaat edin. Peygamber´e ve sizden olan 
ululemre (idarecilere) de itaat edin…” 1  

 
Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur ; 
“Bana itaât eden Allah’a itaât etmiş olur. Bana karşı gelen Allah’a karşı gelmiş olur. Emîre 
(idareciye)itaât eden bana itaât etmiş olur. Emîre karşı gelen bana karşı gelmiş olur.“ 2  
 
Yönetici, bu iki kaynağa göre verilen emre boyun eğmeli, teslim olmalı, alınan kararlara itaat 
etmeli ve uygulamalı, itaatin olmadığı yerde isyan ve kargaşanın olacağı unutmamalıdır. 
 

Allah rızâsını, kârdan saymazsın, 
Güzel öğüt verir, kendin uymazsın, 
İşine gelmeyen, sözü duymazsın 
Ya, seni kim duyar, hiç düşündün mü?.. 

                                                            Cengiz Numanoğlu    

8. Ciddi Olmak: 
Allah yolunda çalışmak ciddiyet ister. Ciddiyet, plan-programa göre çalışmak, bu konuda imkân 
ve fırsatları seferber etmek, disiplinli ve sistemli çalışmaktır. Yönetici; belirlenen plan ve 
programa göre hareket etmeli, mevcut imkânları seferber etmeli, teşkilat disiplinine uymalıdır. 
Otoritesini güce göre değil, saygı ve sevgiye göre ayarlamalıdır.  
 
Denetim görevini hakkıyla yapmalıdır. Çünkü denetim olmayan yerde, yönetim olmaz. Yönetici, 
esnek ama etkin olmalıdır. (Tek vitesli araba gibi her şeyi alternatifsiz görmemeli.) 
  

9. Güvenilir Olmak: 
Teşkilat mensuplarının birbirlerine güvenmeleri çok önemlidir ve bu bir zorunluluktur. Teşkilatta 
güveni sağlayacak olanlar ise yöneticilerdir. Yöneticiler, yönettiklerine güvenmeli, güveni 
sarsacak davranışlardan uzak durmalı, bu konuda ifrat ve tefritten sakınmalıdır. Güven 
duygusunu geliştirmelidir.  

Resûlullah (s.a.v.): 
“Allah’ın kendisine bir topluluğu idare etme fırsatı verdiği bir kul, o topluluğa ihânet 
ederek ölürse, Allah ona cenneti mutlaka haram kılar.’’3 

     “Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.” 
                                                                                                                                                         Goethe 

                                                             
1 Nisâ, 4/59 
2 Buhârî, Cihâd 109, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 32,33. 
3 Müslim, İmâre, 21; Buhârî Ahkâm, 8. 
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10.Sır Saklamak: 
Yönetici sözlerinde dikkatli olmalı, sözlerini tartıp da söylemelidir. Küçük bir söz, teşkilat ve 
kurum yönetiminde zamanla büyük zararlar doğurabilir. Sır açıklamak güveni yok eder. 
Başkasını kayırmak ya da kötülüğü uzaklaştırmak için de olsa, sır açıklamak zararlı sonuçlar 
doğurur. 
 

11. İnsana Değer Vermek : 
Yönetici, ev halkına şefkat eden şefkatli baba gibi olmalı, yönetimini üzerine aldığı kimselere karşı, 
önce insan olarak bakmasını bilmelidir. 
Kendisine hizmet edilen efendi değil, kendisi bizzat hizmet eden efendi olmalıdır. 

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

 سَي ُِد الأَقوأِم َخاِدُمُهمأ 
“Kavmin (toplumun) efendisi onlara hizmet edendir.’’ 4 

    Yönetici: 
 Çevresine rıfk (yumuşaklık) ile davranmalıdır. 
 Halktan ve cemaattan kim olursa olsun, insana insan olarak değer vermeli ve yumuşaklıkla 

muamele etmelidir. 
 Sözü fiiline ters düşmemelidir. 
 Müjdelemeli, nefret ettirmemeli, kolaylaştırmalı, zorlaştırmamalıdır. 

 

12.Ahlâki Güzelliklere Sahip Olmak: 
Yöneticiler şu ahlâki esasları şiar edinmelidir: 
 

a. Takva: Yönetici, insanı Allah’tan uzaklaştıracak her şeyden uzak durmalıdır. 

“Ey iman edenler! Allahtan hakkıyla korkunuz…”5 
 

b. İhlâs: Yönetici, çalışmalarının karşılığını Allah’tan beklemelidir. 

“Dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın…”6 
 

c. İhsân: Yönetici, görevini bilmeli ve bunu Rabbini görüyormuş gibi yapmalıdır. 

“…Allah, ihsânda bulunanları sever.”7 
 

d. Tevâzu: Yönetici, herkesi olduğu gibi kabul etmeli, insanlara tepeden bakmamalıdır. 

“Rahman’ın (has) kulları onlardır ki, onlar yeryüzünde tevâzu ile yürürler.”8 
 

                               

e. Yumuşak Davranmak: Yönetici, kaba ve kırıcı olmamalı, öfkesine hakim olmalıdır. 

“…O takva sahipleri, öfkelerini yenerler ve insanları affederler…”9 
“Yöneticilerin en kötüsü, idaresi altındaki insanlara karşı katı ve kaba davrananlardır.” 10 
 

                                                             
4 Müsned, Deylemî, C. 2, 324 
5 Âl-i İmrân, 3/102 
6 A’râf, 7/29 
7 Âl-i İmrân, 3/134 
8 Furkân, 25 /63 
9 Âl-i İmrân, 3/134 
10 Müslim, İmare 23 
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f. Nasihat Etmek ve Dinlemek: Yönetici, nasihat etmeli ve nasihatı dinlemelidir. 

Nasihati, teşhir için değil, tamir için yapmalıdır. 
“Ben size öğüt veriyor, sizin iyiliğinizi istiyorum.”11 “Ben sizin için emin bir nasihatçıyım.”12 

Temîm İbni Evs ed-Dârî (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Nebî (s.a.v.): 
“Din nasihattir.” buyurdu.  
Biz kendisine: 
-Kimin için nasihattır? dedik.  
Peygamber Efendimiz: 

        “Allah, Kitabı, Resûlü, mü’minlerin yöneticileri ve tüm müslümanlar için.” buyurdu.13 
 

g. Fedakârlık: Yönetici, fedakâr olmalı, çünkü âhiret sermayesi hak yolda fedakârlık yapmakla 

elde edilir.  
“Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir ve hiç kimseye zulmedilmeyecektir.”14       
                                      

 Sizde akılca üstün olan işte tek kişi, 
 Allah korkusuyla yüreği titrek kişi! 
           M. Necati Bursalı 
 

Yöneticilere Tavsiyeler: 
 İnsanlara değer veriniz, seviniz, peşin fikirli olmayınız. 
 Daima güleryüzlü ve samimi olunuz. 
 Görevlerini başarı ile yerine getirenleri takdir ve tebrik ediniz 
 Çalışma arkadaşlarınızı zaman zaman dinleyiniz. 
 Hata ve yanlışları kızmadan, azarlamadan düzeltiniz. 
 Faydasız ve kırıcı tartışmalardan sakınınız. 
 Anlayışlı ve hoşgörülü olunuz. 
 Yapılan çalışmaları hata ve kusur bulmak amacıyla takip etmeyiniz. 
 Dedikodulara asla fırsat vermeyiniz. 
 Habersiz görev değişikliği yapmayınız. 
 Âdil davranınız, haksızlık yapmayınız, yapılmasına fırsat vermeyiniz. 
 Mütevâzi olunuz, insanlara tepeden bakmayınız. 
 Şahsi görüş ve yorumlardan sakınınız, önyargılı olmayınız. 
 Teşkilatın amacını ve prensiplerini gözardı etmeyiniz, araçlara takılıp, amacı unutmayınız. 
 Takip ve denetim görevinizi asla ihmal etmeyiniz. 
 Söz, davranış ve kararlarınızda dürüst olunuz. 
 Karşılıklı güven ve dayanışmayı sağlayınız. 

 
 

Alınacak Dersler: 
1. İtaat etmeli ve itaat beklemelidir. 
2. Çalışmaların, usulüne uygun takibi ve  kontrolü sağlamalıdır. 
3. Araştırmadan, bir şeyin aslını öğrenmeden eleştirmemeli, harekete geçmemelidir. 
4. Haklı eleştirilere kulak verip, faydalanmalıdır. 

                                                             
11 A’râf, 7/62 
12 A’râf, 7/62 
13 Müslim, İmân 95 
14 Ahzâb, 33/19 
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5. İdareci; kâmil iman sahibi, basiretli, takva sahibi ve sâlih amel sahibi olmaya gayret 

etmelidir. 
 

Allah, ne yüze, ne mal dolu ele bakar; 
                                    İhlas ile yoğrulmuş kalbe, amele bakar“ 

  N.Fazıl Kısakürek 
 

Not: Bu hafta; 
1. Nisâ suresi 59. Ayetin tefsirini okuyalım.        
2. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ‘’Kavmin (toplumun) efendisi onlara hizmet edendir.’’ Hadisini 

metniyle birlikte ezberleyelim. 
 


