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Ders : 259  

Konu : İdare ve Yönetimde Üç Temel Esas: İlim, Tecrübe, Basiret-II 
       
 2- İnanılan ve güvenilen tecrübelilerden istifade etmek: 
 Kendi tecrübemizden istifa ettiğimiz gibi, tecrübelilerin tecrübelerinden de istifade etmeliyiz: 

a- Başarılı insanların hayat hikâyelerini okumak, 
b- Başarı olmalarına sebep olan prensiplerini anlamak, 
c- Farklı insanların farklı yönlerini kavramak, 
d- Başarılı insanları, eserleri ile birlikte görüp dinlemek. 

 
„Kim tecrübelerden ders alır ve tecrübeler kendini olgunlaştırırsa, ona akıllı; kim tecrübelerden 
bir şey anlamazsa, ona ahmak ve câhil denir.“ (İmâm Gazâlî) 
 

Güzel yüzlülerden devşir çiçeği; 
Güzel yüzlülerden iste gerçeği  

                                                            N. F. Kısakürek 
 
3- İdarede başarılı olanların tarihini bilmek, başarılı olanları çok yönlü tanımak: 
Aslında örnek ve iz bırakan büyükleri izlemek için tanımak, Allah’ın Fâtiha sûresinde bize zımnen 
bir emridir. Her gün günde kırk kere “bizi sırât-ı müstakîm (üzer)e, (kâmil) hidâyet (nasib) et, 
kendilerine nimetler verdiğin (peygamberlerin, sıddıkların, şehidlerin, sâlihlerin) yoluna, gazaba 
uğramış ve sapık olanların yoluna değil” diye dua ediyoruz. 
Namazlarımızda kavlî dua ediyoruz, fiilen de onları tanıyıp izlememiz gerekir. Tanımadan ve 
bilmeden izleme gerçekleşmez ki. Çünkü bilgiden ilgi, ilgiden sevgi, sevgiden de amel doğar. 
Başarılı olanlar, hangi metotları uygulayarak başarılı oldular ve hangi sebep ve vesilelere 
sarıldılar da başarılı oldular, diye tanımak gerekir.  

Şeyh Edebâli, Osman Bey’e şu nasihati yapmıştır: 
“Sevgi dâvânın esâsı olmalıdır.  Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. 
Görünerek de sevilmez! Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini 
iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini 
unutmayasın...”1                             

                                                                                                              

c- Basîret: 
Basiret: Kalb ile görme, doğru görüş, uyanıklık. Sezgi, uzağı görme. Firâset, kavrayış anlamlarına 
gelir.2 
Basîret takva ehlinde bulunur. Eğer takva ehli değil isek basîret ehli değiliz demektir. Çünkü 
takva ehline feraset ve basiret verilir.  
 

Ayet-i kerîmede şöyle buyurulmuştur:  
 

يمِّ *  ُ ُذو اْلَفْضلِّ اْلَعظِّ ْر لَُكْم  َواّلَلَ َئاتُِّكْم َويَْغفِّ ْر َعْنُكْم َسَيِّ َ يَْجَعْل لَُكْم  ُفْرَقانًا َويَُكَفِّ ُقوا اّلَلَ يَن آَمُنوا إِّْن تََتَ  يَا أََيَُها اَلَذِّ
“Ey iman edenler! Eğer Allah’a takvalı olursanız O, size (hak ile bâtılı, iyi ile kötüyü, 
hayır ile şerri) ayırt edecek bir anlayış (feraset ve farûkiyet) verir, kötülüklerinizi örter, 
size mağfiret eder. Allah büyük lûtuf sahibidir.”3      

 
1 Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle  Osmanlı, Osman Nuri Topbaş, sh.28;Erkam Yayınları, İstanbul, 1999 
2 DİB, Dini Kavramlar Sözlüğü, sh. 55 
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1- Kendimizi Tanımada Basiretli Olmak: 
Kendimizde bulunan güzel özellikleri gördüğümüz gibi, noksanımızı kimse söylemeden 
görebilmek de basîrettir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 

اَها *  اَها* َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوتَْقَواَها*َقْد أَْفلََح َمْن َزَكَاَها*َوَقْد َخاَب َمْن َدَسَ  َونَْفٍس َوَما َسَوَ

„…Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin 
ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de 
ziyan etmiştir.“4 

İdareci için en büyük felaket, gaflettir. Hain ile dostu, vefalı ile vefâsızı, sâdık ile sahtekârı, 
münafık ile gerçek mü’mini ayırt edememek ne büyük gaflettir 
 
    “Gaflet, belây-ı ekberdir.” (Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi) 
 

Şeyh Edebâli şöyle söylemiştir:         
 
Oğul! Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını 
bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.. 
Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve 
iradene sahip olasın!.. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız 
başına kalsa da! Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin. 
Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek 
de sevilmez!.. Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. 
  

Hesap günü gelmeden nefsini hesaba çek, 
Amellerini tart ki, ne varsa görülecek!“ 

                                                   M.Necâtî Bursalı 
 

2- Çevremizi tanımada basiretli olmak: 
Çevremizde olanları tanımak daha önemli bir basiretliliktir. Çevremizde bulunanların, niçin 
bulunduklarını iyi bilmeliyiz. Allah için olanları vardır ki, işte onlar ne kadar kıymetlidirler. Zira 
bunlar gerçeği söyleyen kimselerdir.  
 

“İstediklerini vermediğiniz zaman,kızan ve küsen hakiki dost değildir.”(Ahmed b. Hanbel) 
“Nice insanlar vardır, kendilerini düşmanlardan korurlar ama hiç farkında olmadan, 
düşmandan da tehlikeli dostların eline düşerler.” (Ezop) 

        “Sadık dost, panzehirden hayırlı; fena dost da zehirden daha zararlıdır.” (Zemahşerî) 
         “Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış, böyle insandan sen zevk duyarsın.” 
                                                                                                                                      (Yusuf Has Hacib) 
 
 
3- Çare ortaya koymada basiretli olmak: 
Çare, çevreye göre, doğru, isabetli, faydalı ve verimli ise çaredir. Çareyi ortaya koymadan önce 
çevreyi tanımak gerekir. Çünkü hasta bilinmeden hastalık, hastalık bilinmeden de hastalığın 
çaresi bilinemez. 

 
3 Enfâl, 8/29 
4 Şems, 91/7-10 
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İnsan, hastadır; doktor, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve vârisleri olan ilim ve irfan sahibi âlimler; çare 
olan ilaç ise, insanı yaratan Allah Teâlâ’nın insan için gönderdiği Kur'ân-ı Kerîm ve Kur‘ân-ı 
Kerîm’in sözlü ve fiili açıklaması/beyanı olan Hadîs-i şerîflerdir. 
Allah Teâlâ, Kur'ân-ı Kerîm için ‘‘Besâir‘‘ yani basîretler diyor. Basîret, hakîkat demektir.  

 
Rabbimiz şöyle buyurur: 

ي ظٍ *  َي َفَعلَْيَها َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِّحفِّ هِّ َوَمْن َعمِّ ْن َرَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر َفلَِّنْفسِّ   َقْد َجاَءُكْم بََصائُِّر مِّ
„Muhakkak size Rabbinizden basîretler gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de 
(hakkı) görmezse kendi aleyhine. Ben sizin üzerinizde bekçi değilim.”5 
 

ينَ *  دِّ هِّ َفَظلَُموا بَِّها َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِّ َبُة اْلُمْفسِّ ْرَعْوَن َوَملَئِّ ْم ُموَسٰى بِّآيَاتَِّنا إِّلَٰى فِّ هِّ ْن بَْعدِّ  ُثَمَ بََعْثَنا مِّ
„İşte bu (Kur’ân), Rabbinizden gelen basîretler/hakîkatlerdir. İman eden bir topluluk 
için hidayet ve rahmettir.” 6              

 
İnsanlığın bütün dertlerine deva olacak, çare olacak gerçekler, ancak Allah’ın yarattığı insana 
gönderdiği gerçeklerdir. İşte çare budur. Fakat bu asrın insanına çare olması için bu asrın 
problemlerini bilip bu asrın idrakine uygun ve bu asrın insanlarının anlayabileceği dil ile sunmak 
gerekecektir. 
  
                                  İnsan, yaklaştığınca yaklaştığından ayrı; 
                                  Belli ki; yakınımız yoktur Allahtan gayrı…  
                                                                              N.Fazıl Kısakürek 
 
    Alınacak Dersler: 

    1- Yönetici, kendi tecrübelerini ve tecrübelilerin tesbitlerini dikkate almalıdır.  

    2- Örnek ve iz bırakan büyükleri izlemeli, onları iyi tanımalı, uygulamalarından gerekli dersleri 

çıkarmalıdır.   

    3- Takva ve basiret sahibi olmalı, ferasetle hareket etmelidir. 

    4- Eksikliklerini görüp düzeltmeli, hatalardan ders almalıdır. 

    5- Çevresinde olanları, insanların maksatlarını basiretle anlamalıdır. 

 

 Not: Bu hafta; 

1- Önden Gidenler serisini okuyalım. 

2- Şeyh Edebâli’nin Osman Gazi’ye nasihatini okuyalım. 

 
 

 
5 En’âm, 6/104 
6 A’râf, 7/103 


