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Ders : 258  
Konu : İdare ve Yönetimde Üç Temel Unsur: İlim, Tecrübe, Basiret - I                                                                                                                     
 
İnsanoğlunun nefsinin derinliklerinde kök salmış ve kolay kolay sökülüp atılamayacak olan bir 
sevgi de idarecilik sevgisidir. Her insan şöyle veya böyle idareciliğe meyleder. Bu da tabiidir.  
Ancak idarede başarılı olmanın bazı  esasları vardır.  
 
Bunlardan en önemlileri ise; İlim, Tecrübe ve Basirettir. 
 

a- İlim: 
İlim, idareciler için sahip olunması gereken en önemli husustur. İdareci, ilk olarak Kur’an ve 
sünnet ilmine vakıf olmalı, Allah’a kulluğunu bunun üzerine bina etmelidir. Bunun yanında 
yönetimle ilgili ilme sahip olmanın yanısıra şu hususlarda da bilgiye vakıf olmalıdır: 
 
1- Yönetimi ve yönetmeyi bilmek; yönetim kadrosunu ve yönetilecek insanları tanımak: 
Kendisine idare işi verilen kimse, önce yönetim ve yönetme nedir bilmelidir. Yönetici olacak 
kimse, bu sahada uzmanlar tarafından başarılı bir yönetim nasıl olur diye yetiştirilmelidirler. 
Özellikle teşkilat içi eğitim programlarına,YES’lere ve buna matuf yapılan kurslara katılmalıdır. 
Başarılı yönetici; önce kendisini, kabiliyetlerini ve nefsini doğru tanıyıp doğru yönetebilen 
kimsedir. 
Yönetim kadrosunu; gayeleri, idareden beklentileri, eğilimleri, prensipleri, meşrepleri, hobileri, 
kabiliyetleri, eserleri, başarıları ve farklılıkları açısından tanımak gerekir. 
Yönetim kadrosu bir vücut gibidir, bütün organlar aynı hedefe yönelir ve aynı işi farklı farklı 
yaparlar. Yönetim kadrosunda; hedefler ve değerler farklı olursa, ayrı ayrı anlayışlar, 
uygulamalar oluşur. Bu da tefrikaya ve fitneye sebep olur. 
Yöneteceği insanların; beklentilerini, onlara lazım olan maddî ve manevî ihtiyaçlarını, idarenin 
onlara karşı görevlerini bilmek gerekir. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

َس  َ ْنَيا نَف  ُ َس َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الد  َ َر َعلَى  َمْن نَف  َ ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن يَس  َ  اّلل 
ُ َعلَْيِه ِفى الد ُ  َ ْنَيا َواْْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر َعلَى ُمْسِلٍم َسَتَر اّلل  ُ ُ َعلَْيِه ِفى الد  َ َر اّلل  َ ْنَيا َواْْلِخَرِة،  ُمْعِسٍر يَس 

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد   َ َما َكاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن أَِخيهِ َواّلل   

“Kim bir Müslüman'ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet 
günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, 
Allah da dünya ve âhirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslüman'ın ayıbını 
örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında 
olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.” 1 

 
2- İdarenin ve idare edilecek kimselerin lehinde ve aleyhinde olan fikirleri, planları ve 
insanları bilmek: 
İnsanlara faydalı olabilmek için önce idarenin, yani kadronun sonra idare edilecek insanların 
lehinde ve aleyhinde olan fikirleri ve planları, lehinde ve aleyhinde olan insanları bilip tanımak 
gerekir. 

 
1 Ebû Dâvûd, Edeb, 60 
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İnsan olarak, müslüman olarak lehimizde olan, bizi hayatta yanlışlardan koruyan ve çare olan 
fikirlerin halka yayılmasını ve hayat haline gelmesine çalışmak; uygulanması gerekli planlar için 
iyi hazırlıklar yapmak ve planların uygulanması için önce halka mal olmasını sağlamak, sonra da 
tatbikini temin etmek; insan, müslüman olarak lehimizde olan insanları öne çıkarmak için 
tanımak ve tanıtmak, insanımızın istifade etmesini sağlamak gerekir. 
Aleyhimizde olan yanlış ve maksatlı düşünceleri iyi tanımak ve tanıtmak; korunma yolları için 
yayın yoluyla çok iyi hazırlık yapmak gerekir. Aleyhimizde olan planları ve planlayıcıları ile 
birlikte deşifre etmek ve o planları ve planlayıcıları safdışı etmek lazımdır. 
 
      “Şahsınıza yapılan kötülüğü affedin, milletinize yapılanı sakın affetmeyin” (Hz. Ali, r.a.) 
 
3- İdarenin geçmişini ve ânını bilmek, idarenin geleceği hakkında tahminde bulunmak: 
Tarihi bilmeyenler ve bilip de ibret almayanların aynı hataları işlemeleri muhakkaktır. Kendi 
insanından haberin olmaması vücutta dolaşan kanından, istilaya uğramış olmandan haberin 
olmaması gibidir. Geçmişi bilmeyenin ve ândan haberin olmayanın gelecek için de doğru tahmin 
etmesi mümkün olmaz.  Tarihi bilen, ânı takip eden, kişiliği gelişmiş kişiler, gelecek için doğru ve 
isabetli tahminlerde bulunabilirler. 
   

Kişiliği gelişmiş insanların şu 5 özelliği önemlidir: 
a- İsâbetli tahminde bulunmak, 
b- Âilesine, çevresine, topluma, insanlığa iyi model olabilmek, 
c- Titiz bir odaklanmayla her probleme çözüm geliştirebilmek, 
d- Olumlu düşünüp davranabilmek, 
e- Değer vermek, değer görmek. 

 
İsabetli tahminde bulunmanın alt sınırı % 65’tir. Tahminlerinde sıkça yanılan kişiden uzak 
durulmalıdır. Yoksa kısa sürede sizi kendisine benzetir. 
 
        İsabetli tahmin için de şu 5 kural önemlidir: 

       a- Her zaman bardağın dolu tarafını görmek, 
       b- Hadiseye tersten bakmak, 
       c- Duyumlara değil, iç seziye kulak vermek, 
       d- Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek, 
       e- Geçmiş tahminlerden ve tecrübelerden faydalanmak. 
 

     “Esas işimiz, uzakta bulanık duranı değil, yakında berrak duranı görmektir.”(Carlyle) 
 
İdareci, ideal olan bu bilgilere sahip olsa ve gereği ile de hareket etse bile yine de hata edebilir. 
İşte bu durumda ya Allah’ın ilhamı ile ya insaflı ve iyi niyetli insanların uyarıları ile uyanmayı 
kabullenmesi gerekir.  

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

ينِ  ِ ْهُه ِفي الد  ُ ِبِه َخْيًرا يَُفق ِ َ  َمْن يُِرِد اّلل 

“Allah kimin için bir hayır dilerse, onu dinin inceliklerini anlamada da maharet 
(tefakkuh) sahibi kılar”2 
 

 
2 Buhârî, İlim 10, İ‘tisâm 10; Müslim, İmâret  175 
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b- Tecrübe: 
Tecrübe ya da deneyim, bir konuda zamanla elde edilen bilgi birikimidir. Belirli bir konuda 
tecrübe sahibi olan kişiler o alanda uzman olarak nitelendirilir.  Bu sebeple idarecilikte tecrübeli 
olmak, tecrübelerden faydalanmak önemlidir. Bu konuda şunlara dikkat edilmelidir: 
 
1- İdaredeki kadroyu tecrübe edilmişlerden seçmek: 
Dünyada en kıymetli varlık, öğretim ve eğitimden geçmiş, ehil, âdil, insaflı, Allah korkusu ve 
âhirette hesaba çekileceği gerçeğine göre hayatını şekillendiren ve kaliteli yetişmiş insandır. 
Böyle insanları yetiştirecek kurumlar yoksa, bu insanları yetiştiren bir kurum kurmak bütün 
müslümanlara gerekli olan bir farzdır.  
       
Eğer böyle insan yoksa veya azsa, eldekilerin; hedef, yol, yolda izleyeceği prensipleri tesbit 
ederek yola koyulmak gerekir. Zamanla da eğitimden geçerek, uyarıları kabullenerek, hataları 
öğretmen bilip hatalardan ders alarak ve tecrübe kazanarak ilerlemek, örnekleri örnek alarak 
örnek olmaya çalışmak gerekir. 

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

    N. Fazıl Kısakürek 
       
Dün, nerede hata etmiş isek bugün ders almak, eğer dün başarılı olmuş isek bugün daha başarılı 
olmaya çalışmak; bugünü dünden daha başarılı ve daha faydalı kılmak olmalıdır ki yarına da 
ümitli olabilelim. 
      
Müslüman, daima ümitli olmalıdır. Elbette ümitli olmak için de bize gereken sabır ve sebatla, 
metotlu çalışarak başarı yolculuğuna devam etmek gerekir. 
     
Başarı Yolculuğu: 

1. Ustalığınız, EHLİYET 
2. Tecrübeniz, RUHSAT 
3. Cesaretiniz ve kararlığınız, ARABANIN ANAHTARI 
4. Hayal ve hedefleriniz, HIZINIZ 
5. Problem çözme yeteneğiniz, İLK YARDIM ÇANTASI 
6. Her başarısızlık, KAVŞAK 
7. Endişeleriniz, VİRAJ 
8. Arkadaşlarınız, bazen GAZ PEDALİ bazen FREN 
9. Düşmanlarınız, trafik ışıklarındaki KIRMIZI IŞIK 
10. Azminiz, YEŞİL IŞIK 
11. Krizler, SARI IŞIK 
12. Aileniz, UYARI TABELALARI 
13. İş hayatınız, ENGELLİ BİR ARAZİ 
14. Allah korkunuz, TRAFİK POLİSİ 
15. Deponuz, PRENSİPLERİNİZ ile doluysa 
16. Motorunuz, İRADENİZ kadar sağlamsa 
17. İnancınız, SİGORTANIZ olmuşsa dilediğiniz yere mutlaka varacaksınız inşâallâh. 

 

https://www.turkcebilgi.com/uzman
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Yolculukta insanı hedefe ulaştıran hedefe yönelme aşkıdır. Hedefi olan, hedefe ulaşmaya yol 
arar. Yol bulan hedefe koşar, yoldaki prensiplere de dikkat eder. 

         İlimden maksat ancak Allah’ı tanımaktır, 
          Bir kul ki O’nu bilmez, bu nasıl okumaktır. 

                                                            M. Necati Bursalı 
 
 
 
Alınacak Dersler: 
1-Yönetici yönettiği insanları iyi tanımalı, eğilimlerini kabiliyetlerini bilmelidir. 
2- Aleyhte olan yanlış ve maksatlı düşünceleri iyi tanımalı ve tanıtmalı; gerekli tedbirleri 

almalıdır. 
3-Ekibini; samimi, tecrübeli ve gayretlilerden seçmelidir. 
4-Eğer böyle bir kadrosu yoksa, mevcut kadroyu eğitimden geçirerek yetiştirmelidir. 
 
 
 
Not: Bu hafta: 

       1- Bu dersi bir grup arkadaşımızla da işleyelim. 
 
 


