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İSTİŞARE ADABI VE  
TOPLANTI YAPMA SANATI 

M. Ali KAYA 
GİRİŞ: 
“Din Nasihattir.” “En büyük nimet insanlara hak sözünü ulaştırmaktır. Bir kimse hak 

sözü işitir ve onu ehline ulaştırır ve onunla amel edilmesine vesile olursa bundan daha değerli 
bir nimet olmaz.”  

Yüce Allah Kur’ân-ı kerimde buyurdu: “Ey Resulüm sen Allah’ın inayet ve 
rahmetinden dolayı insanlara şefkatle ve yumuşaklıkla davrandın. Şayet kaba ve katı kalpli 
olmuş olsaydın insanlar etrafından dağılırlardı. Sen onların kusurlarını affet, onlar için 
Allah’a istiğfarda bulun ve dünya işlerinde onlarla istişare et. Bir de karar verdiğin ve 
azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et ve güvenerek gayret et. Allah kendisine güvenenleri 
sever.” (Al-i İmran, 3:159) 

Mü’minler Allah’ın davetine icabet ederler ve namazlarını dosdoğru kılarlar. Dünyaya 
ait işleri de aralarında şura iledir. Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan da infak ederler.” 
(Şura, 42:38) 

Yüce Allah’ın emretmiş olduğu istişare dinin sosyal ve siyasi hayata bakan önemli 
emirlerindendir. Allah’ın emri olduğu için şahsi farzlar kadar önemlidir. Ancak toplumu ve 
kurumları yönetmek durumunda olanlar tarafından yapıldığı takdirde bütün müslümanları 
sorumluluktan kurtarır. Yöneticiler istişareye uymazlarsa müslümanların onları uyarmaları 
gerekir. Bunu da yapmazlarsa bütün müslümanlar sorumlu olurlar ve dünya işlerinde 
başarısızlığa uğrayarak cezalarını da peşin olarak çekerler.  

Allah’ın istişare emri amacına uygun olarak ifa edilmediği için müslümanlar arasında 
büyük sıkıntılar yaşanmakta, ortak akıl oluşmamakta, belli amaçlara yönelik ortak çalışmalar 
yapılamamakta ve dolayısıyla yardımlaşma sağlanamamaktadır. Bireysel düşünce ve fikirler 
etrafında bir araya gelen gruplar sinerji meydana getirmek bir tarafa bir lidere bağlı bin kişi 
bir kişi hükmüne geçmektedir. Bu durumda ihlaslı bir çalışma da yapılamadığı için hizmetin 
kutsiyetine de halel gelmektedir. Bu hem Allah rızasından inananları mahrum ederken 
dünyevî başarıyı da olumsuz etkilemektedir. Bir lidere bağlı gruplar da bir lider konumunda 
olan kişinin başkaları tarafından çeşitli etkenlerle ve sebeplerle yanıltılması sonucu onun 
bağlıları da yanılmaktan kendilerini kurtaramamaktadır. Bu da uyanık ehl-i dalalet ve ehl-i 
bad’anın işini kolaylaştırmakta ve müslümanların geri kalmasına sebep olmaktadır. 

Batıda demokrasinin gelişmesi islamın istişare emrinin bir derece uygulanmasını netice 
vermiştir. Kur’ânın istişare ve şura emri ile peygamberimizin sünneti ve “Hulefa-i Raşidinin” 
uygulamaları günümüz demokrasisinden daha geniş ve kapsamlı, sonuç itibarıyla daha verimli 
ve tesir bakımından daha etkilidir. Bu nedenle bireysel anlamda “İstişare” sosyal ve siyasi 
hayatta “şura” prensibinin çok detaylı olarak bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hutbe-i Şamiye”de müslümanların ve İslam dünyasının 
sosyal ve siyasi sahada geri kalmalarının sebeplerinden en önemlisini “meşveret ve şuraya” 
gereken önemin verilememesinden kaynaklandığını açıkça ifade eder ve şöyle der: 

“Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslamiyedeki saadetlerinin anahtarı, meşveret-i 
şer’iyedir. “Onların işleri aralarında şura iledir” (Şura, 42:38) ayet-i kerimesi, şurayı esas 
olarak emrediyor. Evet nasıl ki nev’-i beşerdeki “telâhuk-u efkâr” ünvanı altında asırlar ve 
zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun 
esası olduğu gibi; en büyük kıt’a aolan Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi, o şurây-ı 
hakikiyeyi yapmamasıdır. Asya kıt’asının ve istikbâlinin keşşafı ve miftahı şurâdır. Yani, 
nasıl fertler birbirleriyle meşveret eder; taifeler, kıt’alar dahi o şurayı yapmaları lazımdır.” 

Bediüzzaman iki şeye çok önem verir. Birincisi, hürriyet, ikincisi meşveret… Sosyal ve 
siyasi hayatımızın olmazsa olmazı Bediüzzaman’a göre hürriyet ve meşverettir. “Asya 
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kıt'asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı, şûradır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder; 
taifeler, kıt'alar dahi o şûrayı yapmaları lâzımdır ki, üç yüz belki dört yüz milyon İslâm’ın 
ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, 
meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i şer'iyedir ki, o 
hürriyet-i şer'iye, âdâb-ı şer'iye ile süslenip, garp medeniyet-i sefihanesindeki seyyiatı 
atmaktır” ifadeleri ile bu hususu ifade etmektedir. (Hutbe-i Şamiye, Altıncı Kelime, 61) 

Hürriyet, bilhassa bireylerin hür olması meşveretin de sağlıklı olması için şarttır. 
İnsanlar farklı düşünmüyorlarsa düşünmüyorlar demektir. Meşveret de farklı görüşleri oraya 
çıkarmak ve ortak bir görüş üzerinde fikir birliği sağlamak ve herkesin o fikrin uygulanması 
için desteklerini almak ve hep beraber sahip çıkmayı sağlar. Sadece liderin fikrini kabul 
ettirmek için yapılan istişareler amacına ulaşmaktan uzak olduğu gibi, göstermelik 
birliktelikten öte hiçbir mana ifade etmez. Bu nedenle istişare üyelerinin hürriyeti çok daha 
önemlidir.  

Biz bu çalışmamızda meşveretin ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiğini 
peygamberimizin (sav) sünneti, yani uygulamaları ile göstermeye çalışacağız. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
İSTİŞARE NEDİR? 

İstişare, gerek idareci konumunda olanların, gerekse her Müslüman’ın herhangi bir işi 
yapmadan önce o konuda ehil olanlar ile konuşması, danışması ve görüşlerine müracaat 
edilmesidir. Akıl sahiplerinin başkalarının akıllarına müracaat etmesi ve onların da akıllarını 
almasıdır. Atalarımız “akıllıya danış, aklı senin olsun” demişlerdir. İstişare bir danışma 
kuruludur.  

1. İstişarenin Önemi: 
Kur’ân-ı Kerim Hz. Süleyman (as) zamanında yaşayan ve Müslüman olmayan Belkıs’ın 

yaptığı istişareyi örnek gösterir. (Neml, 29-33) Ayrıca iki ayrı ayet-i kerimede yüce Allah 
istişareyi emretmektedir. (Al-i İmran, 3:159; Şura, 42:38) Bu ayetlerde yüce Allah 
müslümanların sosyal ve siyasi meselelerde aralarında yapacakları istişare ile yürütmelerini 
emreder. “Müslümanların işleri aralarında şura iledir” (Şura, 42:38) emreder. 

İstişare emri başta Allah’a iman olmak üzere, tevekkül, büyük günahlardan kaçınmak ve 
namaz kılmak gibi İslam’ın temel prensiplerle beraber zikredildiğini görürüz. Bu istişarenin 
namaz kılmak ve Allah’a tevekkül etmek kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

Yüce Allah ilk olarak “Şura” emrini tavsiye olarak Mekke’de inzal ve ferman 
buyurmuştur. Adını “Şura” kelimesinden alan Şura suresinde yüce Allah şöyle buyurur: “Size 
verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının bir geçimliliğidir. Allah katında olan; inanıp 
Rablerine güvenen, büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan çekinen, öfkelendiklerinde bile 
bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namaz kılanlar için daha iyi ve daha 
süreklidir. Onların işleri aralarında şura iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da sarf ederler. 
Bir haksızlığa uğradıklarında, haksızlığı gidermek için aralarında yardımlaşırlar. Bir 
kötülüğün karşılığı, aynı şekilde bir kötülüktür. Ama kim affeder ve barışırsa, onun ecri 
Allah'a aittir. Doğrusu O, zulmedenleri sevmez. Zulüm gördükten sonra hakkını alan 
kimselere, işte onların aleyhine bir yol yoktur. İnsanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız 
yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır. İşte, can yakıcı azap bunlaradır. Ama sabredip 
bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir. (Şura, 42:36-43) 

Yüce Allah bu ayetlerde mü’minlerin vasıflarını sayarak uymaları gereken kuralları 
belirlemiştir. Bunları şöyle kategorize etmek mümkündür. 

Birincisi: Dünyayı ahiretin hazırlık yeri olarak görerek ve ahiretine araç yaparlar. 
İkincisi: Allah’a son derece güvenir ve her şeyi onun rızasını kazanmak için yaparlar. 
Üçüncüsü: Allah’tan korkarlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan sakınırlar. 
Dördüncüsü: Hislerle, öfke ile hareket etmezler ve hataları affetmeyi esas alırlar. 
Beşincisi: Allah’ın davetine icabet ederler, yani namaz kılarlar. 
Altıncısı: Dünyaya ait işlerini istişare ederek ortak akılla yaparlar. 
Yedincisi: Haksızlığa karşı mazluma yardımcı olurlar. 
Sekizinci: Kötülüğe kötülükle değil, iyilikle karşılık verir ve affederler. 
Dokuzuncusu: Zulme ve haksızlığa karşı birleşirler ve zalime yardımcı olmazlar. 
Onuncusu: Zulme maruz kaldıkları zaman sabrederler ve kurtuluşu sabırla beklerler. 
Görüldüğü gibi istişare etmek de yukarıda sayılan müslümanların vasıflarından birisidir. 

İstişare edecek olanlarda aranan vasıflar da böylece Kur’ân-ı kerimde sıralanmıştır. 
Meşveretle ilgili ikinci ayet ise Mekke döneminde nazil olmuştur. Nüzul sebebi ise 

Uhut Savaşı için yapılan istişare sonucunda meydan muharebesi kararı çıkmış ve savaş 
mağlubiyetle sonuçlandıktan sonra nazil olmuştur. Münafıkların istişare kararının 
isabetsizliğini dillerine dolamaları ve mü’minlerin kafalarını karıştırmaları üzerine bizzat 
peygamberimize (sav) hitaben nazil olmuş ve istişare kararına sahip çıkmaya davet etmiştir. 

Yüce Allah bu konuda inzal ettiği ayette şöyle buyurur: “Allah'tan bir rahmet eseri 
olarak onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır 
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giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla 
müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri 
sever.” (Al-i İmran, 3:159) 

Bu ayet-i kerimede de yüce Allah istişare esnasında ve sonrasında uyulması gereken 
kuralları belirlemiştir ki onları şöylece sıralamak mümkünüdür. 

Birincisi: İstişare üyelerine yumuşak davranmak, sert ve haşin davranışlardan kaçınmak, 
İkincisi: İstişarede hürriyeti esas almak ve üyelerin hürriyetini korumak, 
Üçüncüsü: İstişarede konuşulan hususları kesin karara bağlamak, 
Dördüncüsü: Alınan karara sahip çıkmak ve kesinlikle uygulamak, 
Beşincisi: Kararların uygulanmasında tereddüt etmemek ve Allah’a güvenmek, 
Altıncısı: Uygulamada ortaya çıkan olumsuzluklardan istişare üyelerini ve kararlarını 

sorgulamamak, 
Yedincisi: Uygulamada ortaya çıkan olumsuzlukları istişare kararının yanılışlığına 

değil, uygulayıcıların uygulamadaki hatalarına vermek, 
Sekizincisi: İstişarede alınan kararların yanlışlığına hükmetmemek ve istişareyi terk 

etmemek, 
Dokuzuncusu: İstişarenin Allah’ın emri olduğunu bilmek ve Allah’a son derece 

güvenerek istişareye devam etmektir. 
Peygamberimiz (sav) sahabeleri ile istişare etmeden kendi başına karar vermezdi. 

İstişare yapma konusunda ümmetine en güzel şekilde örnek olmuştur. Bunların örneklerini 
ileride geniş şekilde vereceğiz. 

İstişareyi gündeme taşıyan ve istişarenin önemini en güzel şekilde dile getiren 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleridir. Bediüzzaman bilhassa günümüzde sosyal ve siyasi 
hayat daha girift hale geldiği ve gerek bireysel ihtiyaçları karşılamada, gerekse sosyal ve 
siyasi hayatın düzeni konusunda bir kişinin her şeyi bilemeyeceği ve her hususu 
göremeyeceği gerçeği istişarenin önemini daha da artırmıştır. Bu nedenle Bediüzzaman 
“Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i islamiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. 
‘Ve şavirhum fi’l-emr’ ayet-i kerimesi şûrayı esas olarak emrediyor” (Hutbe-i Şamiye, 65) 
demektedir. İman hizmeti gibi herkese farz olan tebliğ vazifesinde ve bu konuda takip 
edilecek yol ve usul konusunda dahi Bediüzzaman “Bundan sonra her meselemizde emir, 
Risale-i Nurun şahs-ı manevisini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir 
reyim var” (Emirdağ Lâhikası, 219) buyurarak her konuda istişare ile hareket edilmesi 
gerektiği üzerinde durmuş e hayatında bunun en güzel tatbikatını bizzat kendisi uygulayarak 
göstermiştir.   

 
2. İstişarenin Amacı: 
İstişarenin en belirgin ve birinci amacı insanları hayra ve doğruya sevk ederek idare 

etmektir. İstişarede insana değer vermek, görüşlerine başvurmak ve adam yerine konmak 
vardır. Kendisine değer verilen ve iş konusunda danışılan bir kişi işe daha fazla katkı sağlar. 
Çalışanlar işe ve hizmete sahiplenirler. Sahiplenme duygusu daha ağır basar, bu da işin 
kalitesini ve başarıyı artırır.  

Peygamberimiz (sav) “Allah bana farzları ikameyi emrettiği gibi, insanları idare etmeyi 
de emretmiştir” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, Beyrut-1972, 2:159) buyurur. “Müdaratu’n-Nâs” 
ifadesi insanlara, yumuşaklıkla iyi davranmak, onlarla iyi geçinmek, onları hayra ve iyiye 
yönlendirmek, gönül alıcı ve adil olmak ve onları kazanmak anlamlarını içermektedir. Bu da 
insanın topluma katılmasını, yardımsever olmasını, kaynaşmayı, birlikte iş yapmayı sağlar. 
Bütün bunların en güzel şekilde istişare temin eder. Bu nedenle peygamberimiz (sav) 
istişareye çok önem vermiştir. “Hadis” ravileri ve “Siyer” müellifleri peygamberimizin (sav) 
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etrafındaki insanlara danışmadan hiçbir konuda kendi başına adım atmadığını söylerler ve bu 
konuda peygamberimizin hayatını ve sünnetini örnek gösterirler.  

Peygamberimiz (sav) bir beldeye emir tayin edeceği zaman dahi sahabeleri ile istişare 
eder, ona göre tayin ederdi. Nitekim “Müslümanların fikrini almadan bir emir tayin edecek 
olsaydım İbn-i Ümm-ü Abd’i tayin ederdim” (Tirmizi, Menâkıb, 308) hadisi bunun en açık 
delilidir.  Hz. Enes b. Mâlik (ra) “Arkadaşları ile istişarede Hz. Peygamber kadar istekli ve 
ileri bir başkasını görmedim” (Tirmizi, Cihad, 34) demiştir. 

Peygamberimiz (sav) müslümanlarla ve islamın yayılması ile ilgili olarak Hz. Ebubekir 
(ra) ile bazen gece sabahlara kadar müzakerelerde bulunurdu. Bu müzakerelere bazen Hz. 
Ömer’in de katıldığı olurdu. (Hâkim, El-Müstedrek, 2:227) Sonra alınan kararları kararlılıkla 
uygular ve sonra Allah’a tevekkül ederdi. Peygamberimizin (sav) Allah’a tevekkülü bu 
şekilde eyleme bağlı bir tevekküldü. İstişare ile ilgili ayette yüce Allah’ın “Karar aldıktan 
sonra Allah’a tevekkül ederek alınan kararı azimle uygula” (Al-i İmran, 3:159) emrine son 
derece titizlikle uyar ve uygulardı. 

Meşhur muhaddis Celalettin Suyûtî peygamberimizin özelliklerini sıraladığı “Hasais-i 
Kübra” isimli eserinde “istişare yapmasını” peygamberimize has özelliklerin başında zikreder. 
“Allah bana farzları ikameyi emrettiği gibi müdaratu’n-nâsı da emretmiştir” hadisini zikreder. 
(Suyutî, Hasaidu’l-Kübrâ, Kahire-1967, 1:257) 

Peygamberimiz (sav) kendi görüşlerini zorla kabul ettirmeye asla çalışmazdı. Vahye 
dayanmayan hususlarda ashabı ile istişare ederek çoğunluğun kararına uyar ve bu karar kendi 
görüşüne aykırı da olsa uygulardı. İstişarenin kararı artık herkesin kararı sayılır. Ebu Hureyre 
(ra) “Ben, Resulullah’tan daha fazla arkadaşları ile meşveret eden birini görmedim” (Tirmizi, 
Cihat, 35) demektedir. Peygamberimiz (sav) Bedir ve Uhut Savaşı gibi en hayati konularda 
sahabeleri ile istişare ederek onların görüşleri ile hareket etmiştir. 

İstişare “şahs-ı manevi”yi sağlar. İstişare olmazsa hizmetler, çalışmalar ve faaliyetler 
bireysel ve ferdî gayretlerden ibaret kalır. Sinerji dediğimiz katma değer ve güç oluşmaz. 
İstişare bir cemaat fikrini oluşturur, faaliyetlerde ortaklığı, katılımı, desteği ve yardımı sağlar. 
Alınan ortak kararlar ortak faaliyetleri netice verir. Başarı için ortak faaliyeti, bu da takım 
halinde çalışmayı sağlar. Bütün bunlar da başarı ile sonuçlanır.  

İstişare sadece bir konuda fikir danışmadan ibaret değildir; ama maalesef böyle 
anlaşılmış ve bu şekilde uygulana gelmiştir. Kurumsal faaliyetler, siyasal ve sosyal 
çalışmaların da bel kemiği, dinamiği ve enerji kaynağıdır. Bunun için bireysel bir tutum 
olmaktan ziyade kurumsal bir yapıya oturtulması şarttır. Her kurum kendi içinde yaptığı 
toplantılar ile istişareyi kurumun ortak aklı haline getirerek kurumun beyni şeklinde 
kurumsallaştırmalıdır. Bütün faaliyetlerini bu kuruldan organize etmelidir ki peygamberimizin 
(sav) uyguladığı bu ilâhî metodu çağın şartlarına göre doğru şekilde uygulamış olsun.  

Ne yazıktır ki İslam dünyası istişareyi bireysel bir şekilde uygularken, batı dünyası 
kurumsal yapılarda istişare mekanizmalarını oluşturarak kurumun vazgeçilmez bir organı 
haline getirmiştir. Başarısının sırrı aslında bu yapısal gelişimine bağlıdır.  

İstişare ayrıca insan iradesine, aklına ve düşüncesine değer vermenin en güzel şeklidir. 
Farklı fikir ve düşünceler ve birçok doğrular olmazsa istişare anlamsız olur. İstişare farklı 
fikirlere değer vermenin en güzel göstergesidir. İstişare değişmez doğruyu ortaya çıkarmak ve 
bunu üyelere dikte etmek için yapılmaz. Bu istişare değil, eğitimdir. İstişare birçok doğru 
içinden günün ve şartların şekline göre en uygun ve en faydalı şeklini bulmak ve bunu ortak 
şekilde uygulamak için yapılır. 

İstişarenin amacı doğru düşünceyi oluşturmak değildir; doğru zaten bellidir. Bunun için 
nasslarda ve temel doğrularda istişare olmaz. İstişare ancak doğruların uygulanması, 
faaliyetlerin organizesi için yapılır. İstişare için amaç birliği şarttır. Amaç birliği yoksa oradan 
sağlıklı bir karar yerine farklı amaçlara kurul üyelerini yönlendirme çabaları öne çıkar  
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Meşveret, ortak akıl demektir. Atalarımız “akıllıya danış, aklı senin olsun” demişlerdir. 
Meşveret insanı pişman olacak işler yapmaktan korur. Peygamberimiz (sav) “İstişare eden 
asla pişman olmaz” (Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, 2:280) buyurmuştur. Bu bireysel istişarenin 
sonucudur. Bir de milletin ve kurumların istişareleri vardır ki peygamberimiz (sav) buna da 
“Bir millet istişare ettiği sürece zillete düşmez” (Zemahşeri, Keşşaf, 1:332) hadisi ile işaret 
etmiştir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri istişarenin fikir ve düşünceleri daha da 
güçlendireceği ve vesvese ve şüphelerden koruyacağını belirtir. “Meşveret-i şer’iye ile 
reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. İhlâs düsturlarına riayet ediniz” (Kastamonu Lâhikası, 
178) demektedir. 

Ancak meşveretin amacına ulaşması ehil insanlarla yapılmasına bağlıdır. Sahasında 
uzman olmayan kimselere danışanlar ve onlardan akıl alanların işleri elbette doğru gitmez. 
Çünkü onlar insana doğru akıl veremezler. Meşveret yapacak olanların zamanın ve sosyal 
çevrenin şartlarını bilmesi, bilgili, akıllı ve ileri görüşlü olmaları gerekir. Peygamberimiz 
(sav) “Meşvereti ehil ve güvenilir kimselerle yapınız” (İbn-i Mace, Edeb, 37) emretmişlerdir. 
Ayrıca meşveret güvenilir, sır saklayan ve doğru söyleyeceğinden emin olunan kimselerle 
yapılmalıdır. Karar almak için karar alınmaz. Kararlar uygulamak için alınır. İstişarenin amacı 
uygulamayı sağlamaktır. Kim, nasıl, nerede, ne şekilde ve ne zaman ne yapacağına karar 
vermek içindir. Usul ve uygulama belirlenir, esasa dokunulmaz. 

Dünyanın küçülerek bir köy halini aldığı günümüzde bireysel faaliyetlerden ziyade 
bireylerin oluşturdukları cemaatler, kurumlar faaliyet yapmaktadırlar. Bediüzzaman devletin 
en önemli kurumu olan TBMM de “Zaman cemaat zamanıdır” demiştir. Bu zamanımızda 
faaliyetlerin bireysellikten kurumsallığa geçmesi demektir. TBMM devletin istişare 
mekanizmasıdır. Dernekler, vakıflar, partiler gibi şahs-ı maneviler cemaatî yapıların en güzel 
örnekleridir ve burada yapılan tüm faaliyetler istişare ile yürütülmektedir. Yapılan toplantılar 
ile kurumlar idare edilmektedir. Bu istişarelerde ortak aklın ve kolektif şuurun meşveret ve 
şura mantığı içinde öne çıkarılması gerekir. 

Sonuç olarak bir sosyal gruba ve cemaate dâhil olan fertler bireysel güçlerinin çok 
fazlasını istişare mekanizması ile elde ederek amaçlarına daha kolay ulaşır ve Allah’ın rızasını 
da daha kolay kazanırlar. 

 
3. İstişare Emrinin Hikmetleri: 
İstişare maruf olanı uygulamak ve bunun için iş bölümü yaparak bulundukları anormal 

şartlarda en güzel ve münasip şekilde Allah’ın emrini ve resulünün sünnetini takip etmek için 
yapılır. Uygulama yapmamak veya farz ve sünnet olan emirlerin uygulanmayacağını tespit 
etmek için istişare yapılmaz. Böyle bir istişare baştan geçersizdir. 

İstişare iki sebeple yapılır. Birincisi meşru bir işin yapılmasını sağlamak. İkincisi ise 
ortaya çıkan bir problemin en güzel ve faydalı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. İstişare 
akılların bir araya gelmesini ve bir konuda çözüm önerilerinin çoğalmasını sağlar. Bir konuda 
ferdi görüşlerin yanılma payı yüksektir. Ancak cemaatin ve çoğunluğun görüşünün yanılma 
payı çok azdır. Peygamberimiz (sav) “Allah ümmetimi dalalet üzere birleştirmez; Allah’ın eli 
cemaatin eli üzerindedir” (Tirmizi, Fiten, 7; Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 1:64) yani “ümmetimin 
çoğu yanlışta birleşmez” buyurmuşlardır.  

Bu hadis-i şerifte belirtilen ümmetin çoğu iki anlama gelebilir. Birincisi, ümmetimin 
ilim ve içtihat sahibi çoğunluğu ahkâmda yanlışta birleşmez. İkincisi, ümmetimin istişarede 
çoğunluğun aldığı karar yanlış olmaz. Her iki mana da doğrudur. Bu nedenledir ki insan fıtratı 
hak ve adalete meftun olduğu ve haksızlığa karşı çıktığı için insanların çoğunluğu haksız ve 
yanlış kararda ittifak etmezler. Siyasi olarak yanlış bilgi ve yalan propagandalarla 
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aldatılabilirler; ancak bu devamlı olmaz. Gerçek ortaya çıkar ve bu yanlışlıktan dönülür. 
“Çoğunluk yanılmaz”   prensibi bu nedenle demokrasinin dayandığı temel ilkedir. 

Gerek ferdî, gerekse içtimâî meselelerde mümkün mertebe çok kişinin görüşleri ortaya 
çıkmalı, ortak akıl bulunarak buna göre hareket edilmelidir. Peygamberimiz (sav) “Bütün 
peygamberlerin iki semada, ikisi de yeryüzü ehlinden olmak üzere dört vezirinin 
bulunduğunu, kendisinin de dört vezirle takviye edildiğini” belirtmiştir. (Tirmizi, Menâkıb, 
44) Sonra şöyle buyurmuştur: “Sizden üzerine mesuliyet yüklenen bir kimse için Allah hayır 
murat ederse ona salih bir vezir nasip eder. O vezir de ona unuttuğu şeyi hatırlatır ve 
kendisine yardımcı olur” (Sünen-i Nesai, Bey’a, 33) buyurmuşlardır. Yine peygamberimiz 
(sav) “Allah bir idareciye hayır murat ederse kendisine dürüst bir vezir/yardımcı nasip eder. 
Allah onun için hayır murat etmezse kendisine kötü bir vezir nasip eder de unuttuğu şeyi 
hatırlatmaz, hatırladığı şeyde de kendisine yardımcı olmaz” (Ebu Davud, Harac ve İmare, 4) 
buyurmuşlardır.  

İdareciler ve yöneticiler işlerini istişare ile yaparlarsa gerek kurum içinde gerekse sosyal 
hayatta huzur ve güven hâkim olur. Peygamberimiz (sav) bu hususu şöyle ifade etmiştir. 
“İdarecileriniz hayırlılarınızdan, zenginleriniz cömertlerinizden olur, işleri aranızda istişare 
ederek yürütürseniz yeryüzü sizin için yerin altından hayırlı olur.” (İbn-i Kesir, Nihaye, 1:24) 
Gerçekten de idareciler hayırlı insanlardan olur, işler istişare ile yürütülür, zenginler cömert 
olurlarsa yeryüzünde huzur ve güven hâkim olur. İnsanlar da gerek dünyalarını gerekse 
ahiretlerini daha güzel inşa ederler.  

 
4. İstişareye Olan İhtiyaç: 
Hz. peygamber (sav) Kur’ânın ifadesi ile “hevasından konuşmaz; onun tüm sözleri 

vahiydir.” (Necm, 53:3) Bu ayete göre peygamber (sav) “vahy-i gayr-i metluv” denilen 
ilhama mazhardır. Cebrail (as) peygamberimize Kur’ânı inzal buyurduğu gibi, sünneti de 
ilham etmiştir. (Suyutî, Dürrü’l-Mensur, 6:122) Böyle olduğu halde neden istişareye ihtiyaç 
duysun. Peygamber (sav) “öfkeli olduğu durumlarda ve hallerde dahi ağzından hak sözden 
başka söz çıkmayan, (Ebu Davud, İlim, 3) şakalarında dahi hak sözden başka konuşmayan 
(Tirmizi, Birr, 57) peygamberin (sav) istişareye ihtiyaç duyması vazifesi olan beyan ve 
tatbikten dolayıdır. Peygamber herkesten önce Allah’ın emrine uymak, onu en güzel şekilde 
tatbik etmek ve ümmetine uygulayarak örnek olmakla mükellef olduğu için istişare emrini 
istişare yaparak uygulamış ve ümmetine örnek olmuştur.  

Yüce Allah “iş hususunda onlarla istişare et!” emri geldikten sonra Hz. peygamber (sav) 
şöyle buyurdu: “Allah ve Resulü istişareye muhtaç değildir; ancak yüce Allah ümmetime 
rahmet eseri olarak istişareyi emretmiştir” (Suyutî, Hasaisu’l-Kübrâ, 1:257) buyurmuşlardır. 
Hasen-i Basri (ra) “Cenab-ı Hak ‘iş hususunda onlarla istişare et!’ buyurarak mahlukatın en 
kâmiline istişareyi emretmiştir. Bu emir hazreti peygamberin ashabına olan ihtiyacından 
değil, meşveretin önemini sahabelere ve ümmetine öğretmek içindir” der.  

Peygamberimizin (sav) sahabeleriyle istişare etmesi sahabenin peygambere yakınlığını 
artırır, kendilerine değer verildiğini anlamalarına ve dine daha çok bağlanmalarına sebep olur. 
Böylece insanlar yaptıkları işlere sahiplenirler ve daha da şevk ve gayretle hizmet ederler. 
(İbn-i Kesir, Tefsir, 2:142) 

İstişareye ancak diktatörler önem vermezler. Onlar kendilerini insanlardan üstün görür 
ve insanları hor görürler. Bunun için kimsenin fikrine müracaat etme ihtiyacı duymazlar. 
Kendilerinin her konuda mükemmel olduğunu düşünür ve bunu halka telkin ederler. Halkın 
içinde bulunan yağcılar ve meddahlarla halkı kendilerine daha çok itaat ettireceklerini 
düşünürler. Bu da onların son derece kuşkulu, korkak ve ürkek olmalarından kaynaklanır. 
Kendilerinden başkasına asla güvenmezler. Her gürültüyü aleyhlerine sanarak susturmak 
isterler. Bu konuda ruh sağlığı bozuk hastalar gibidirler. Meşhur diktatör Stalin hakkında en 
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yakın dostu Kruşçev şöyle demektedir: “Hastalık derecesinde şüpheci ve kuruntucu idi. 
Etrafındakilerine asla güvenmez ve ‘neden gözlerime değil çevrene bakıyordun?’ ‘gözlerin 
neden aldatıcı?’ gibi ifadelerle herkesi sorgulardı.” (Lin Yutang, Gizli İsim, Çev:Suzan 
Akpınar, Işık Kitapları, 1962-İst, s. 78) Bu nedenle korkusundan kendi dublörlerine dört defa 
su-i kast düzenleterek şüphelendiklerini öldürtmüş olduğu söylenmektedir.  

Siyasi tarihçiler dikta idarelerinin ancak diktatörün ölümü ile sona erdiğini söylerler. 
Sosyologlar ve siyasetçiler temeli “istişareye” dayanan demokratik idarelerin halkta mesuliyet 
duygusunu artırdığını ve teşebbüs ruhunu canlandırdığını belirterek dikta idareleri ile 
demokratik idarelerin farkının istişareden kaynaklandığını ortaya koymuşlardır. İstişare 
ülfetin artmasına, kalplerin karşılıklı olarak hoş kılınmasına sebeptir. Karşılıklı sevgi, saygı, 
itimat ve güveni tesis eder. Kalplerde bulunan kuşku, endişe, su-i zan ve korkuları giderir. 

Peygamberimiz (sav) “Ben vahiy gelmeyen hususlarda sizden biriniz gibiyim” 
(Heysemi, Mecmau’z-Zevâid, 1:178; 9:46) buyurarak dünyaya ait işler konusunda diğer 
insanlardan farklı olmadığını ve dolayısıyla istişareye muhtaç olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 
“Allah teâlâ bana ikisi sema ehlinden olan Cebrail ve Mikail, ikisi de arz ehlinden olan 
Ebubekir ve Ömer olmak üzere dört vezirle takviye etti” (Münavi, Feyzu’l-Kadir, 2:217) 
buyurmuşlardır. Sahabelerini kendisi ile istişareye sevk etmek, dünyevî işlerin tedvininde 
herkesin şahsî fikrini söylemesi ve nübüvvet otoritesinden çekinmemeleri için “Ben de 
insanım, söylediklerimde isabet de ederim hata da edebilirim” (Heysemi, Zevâid, 1:178) “Siz 
dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz” (Heysemi, Zevaid, 1:179) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (sav) en fazla Hz. Ebubekir (ra) ile istişare ederdi. Daha sonra en çok 
istişare ettiği şanlı sahabesi Hz. Ömer (ra) olmuştur. ( İbn-i Kesir, Tefsir, 3:143) Bu iki 
mümtaz şahsiyet dışında peygamberimiz (sav) istişarenin konusuna göre kimi ve neyi 
ilgilendiriyor ise kadın-erkek, yaşlı-genç ve hatta Müslüman-müşrik ayırımı yapmadan 
herkesin görüşüne başvurur fayda mülahaza ettiği her görüşe değer verirdi. (İ. Canan, İstişare, 
Köprü Ağustos-1981, s.26) 

Uhut Savaşı gibi dünyanın en kritik dini, sosyal ve siyasi hadisesi için peygamberimiz 
(sav) samimi mü’minler, gençler yanında münafıkların lideri olan Abdullah b. Ubey ile 
istişare ettiği ve şurada kendisine yer vermiştir. (İbn-i Hişam, Sire, 3:64) Hicret gibi önemli 
bir mesele için henüz iman etmemiş olan amcası Hz. Abbas ile de istişarede bulunmuştur. 
(İbn-i Hacer, Tehzib, 5:123) 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İSTİŞARE NASIL YAPILIR? 

İstişarenin önemini anlamak ve nasıl yapılacağını bilmek için yüce Allah’ın 
peygamberimiz (sav) ile istişare etmesine ve peygamberimizin (sav) de sahabeleri ile istişare 
etmesine bakmak gerekir. Yüce Allah istişare etmekten tamamen müstağni ve münezzeh 
olmakla beraber peygamberimize istişareyi öğretmek ve kendisine değer verdiğini göstermek 
için ümmeti ile ilgili hususlarda peygamberimizin (sav) görüşüne ve düşüncesine müracaat 
etmiştir. 

Yüce Allah ayrıca Hz. Âdem’i yaratmadan önce melekleri ile istişare ettiğini ve onlara 
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu konuda sizin görüşünüz nedir?” diye sorduğunu 
ve meleklerin de buna mukabil “Yeryüzünde fitne çıkaracak ve kan dökecek olanları mı 
yaratacaksın? İbadet için bizler kâfi değil miyiz?” şeklinde görüş bildirdiklerini bize haber 
vermektedir. (Bakara, 2:30-33) 

Peygamberimiz (sav) “Rabbim tebareke ve teâla ümmetim hakkında ‘onlara nasıl 
muamele edeyim?’ diye benimle istişarede bulundu. Ben de ‘Ey Rabbim! Ne dilersen onu 
yap, onlar senin mahlûkun ve kullarındır’ dedim. Rabbim ikinci defa benimle istişâre etti. Ben 
yine aynı şeyleri söyledim. Bunun üzerine ‘Yâ Muhammed! Ben seni ümmetin hakkında 
mahzun edip üzmeyeceğim’ buyurdu.” (Müsned-i Ahmed, 5:393) Bu hadis bize üç şeyi ders 
vermektedir. Birincisi, peygamberimizin (sav) Allah katındaki değerini, yüce makamını 
göstermektedir. İkincisi de yüce Allah’ın istişareye verdiği önemi belirtmektedir. Üçüncüsü 
de üst makamda olanların astları ile istişare ederek onları yönetime ve kararlara katmaları 
gerektiğini ders vermektedir. 

 
1. Bilmeyenlerin Bilene Sorması: 
İstişarenin birinci şıkkı ve en basit şekil bilmeyenin bilene sorması, danışması ve fikrini 

almasıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerimde iki ayet-i kerimede “Bilmiyorsanız ilim ve 
ihtisas sahibi bir bilene sorun” (Nahl, 16:43; Enbiya, 21:7) emreder. Bu istişare şekli bireysel 
olarak bire bir danışma, akıl alma ve öğrenme şeklidir. Peygamberimiz (sav) bu ayet-i 
kerimenin izahında “Akıllılara sorun, doğru yolu bulursunuz. Benim bu emrime de karşı 
çıkmayın ve asi olmayın ki pişman olursunuz” (İbn-i Hacer, Metâlibu’l-Âliye, 3:17) 
buyurmuşlardır. 

Hz. Ali (ra) “Bir gün peygamberimize ‘Ey Allah’ın Resulü! Aramızda bir iş zuhur eder 
ve bu konuda ne Kur’ânda ve ne de sünnette bize emredilen bir husus bulunmazsa ne 
yapmamızı emredersin?’ diye sordum. Peygamberimiz (sav) de bana ‘İlim ve anlayış sahibi 
fakihlere ve Allah’tan korkan ibadet ehli müslümanlarla meşveret ediniz, asla hususi birinin 
içtihadı ile hükme bağlamayınız’ ferman buyurdular” (Heysemi, Zevaid, 178; Kenzu’l-
Ummal, 3:441) demiştir. 

Büyüklerimiz ve atalarımız Kur’anın istişare emrinden ve peygamberimizin (sav) ilim 
ehline sormayı emreden hadislerinden yola çıkarak “Akıl akıldan üstündür” “Bin bilsen de bir 
bilene danış” “Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış” demişlerdir. Gerek 
idareci mevkiinde olanların, gerekse her müslümanın herhangi bir işi yapmadan önce o 
konuda ehil olanlara danışması ve görüşlerine başvurması gerekir. Bu konuda Hz. Hasan (ra) 
insanları üç gruba ayırır. “İnsanlar üç sınıftır. Sıfır adam, yarım adam ve tam adam. Tam 
adam, aklı vardır ve başkalarına danışarak onların da akıllarını alır. Yarım adam akıllıdır, aklı 
ile hareket eder. Sıfır adam ise ne aklı vardır, ne de başkasının aklına ihtiyaç duyar” demiştir. 

Peygamberimiz (sav) kendisine soru sorulan, akıl danışılan birinin de iyi niyetli ve 
ihlâslı olması gerektiğini belirtir. “Kardeşlerinizde birisi birinize bir şey soracak olursa ona 
mutlaka yol göstersin” (Ebu Davud, Edeb, 114; Tirmizi, Züht, 39) buyurmuşlardır. Ayrıca bu 
Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarından birisi olduğunu da haber vermiştir. “Bir 
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müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarından birisi de ondan bir öğüt istediği zaman 
kendisine hayırlı ve iyi olan yolu göstermesi gerekir” (İbnü’l-Hac, el-Medhal, 4:45; Mâverdî, 
Edebu’d-Din ve’d-Dünya, 239) buyurmuşlardır. 

 
2. Heyetlerle ve İhtisas Ehliyle İstişare: 
İkinci nevi istişare ihtisas sahibi olanlardan oluşan heyetlerle istişare yapmaktır. Gerek 

iş konusunda gerekse yönetim hususunda kurullarla yapılan toplantılar ve kurul kararları 
genişletilmiş heyetlerle istişarelerdir. Daha gelişmişine ise “Şura” adı verilmektedir. 
Peygamberimizin (sav) “Savaşlar” konusunda, namaza davet yani “Ezan” konusunda yaptığı 
genişletilmiş istişareleri bunların başında gelmektedir.  

Sahabeler Hz. peygamberden aldıkları dersle istişareye gereken değeri vermiştir. İlk 
halife Hz. Ebubekir’in (ra) seçilmesi bu konuda en güzel bir örnektir. (Nizamu’l-Hukm fi’l-
İslam, s. 68, 432-435) Hz. Ebubekir kendisine istişare heyetleri oluşturmuş ve bunlara 
danışmadan kesinlikle tek başına karar vermemiştir. Kur’ân-ı Kerimin bir kitap haline 
getirilmesinde, (Tirmizi, Tefsir, H. No: 3102)  zekât vermekten imtina eden Arap kabilelerine 
savaş açma konusunda (Buhari, Zekât, 1) ve her konuda istişare ile karar vermiştir.  

Hz. Ömer (ra) istişare kurumunu daha da genişletmiş ve bir kurum haline gelmesini 
sağlamıştır. Bu nedenle sahabelerin ileri gelenlerinin Medine dışına çıkmasını yasaklamış ve 
bu sahabeleri “Şura Üyesi” yapmıştır. (Heysemi, Zevâid, 5:319) Ayrıca kendisine gelen 
meseleler ve sorulan sorulara cevap bulmak amacı ile bir “Fetva Kurulu” oluşturmuştur. 
Müslim, Selam, 98; Şafi, Risale, 427) Ayrıca istişare meclisine akıllı ve bilgili gençleri de 
alarak onlara değer vermiş ve fikirlerini almaktan çekinmemiştir. (İ. Canan, Çocuk Hakları, 
53-55) Valilerin ve askerî komutanların yanında “Müsteşarlar” tayin etmiştir. (Heysemi, 
Zevaid, 9:53) 

Heyetlerle yapılan geniş katılımlı ve karara konu olan istişare ve şuralarda “hüküm 
ekseriyete göredir.” Şurayı geniş tutmak ve umumileştirmek herkesin her şeyden haberdar 
olmasını da sağlar. Günümüzde dünya bir şehir hükmüne geçmiş ve insanların ilim ve 
kültürleri artmıştır. Böyle bir dünyada insanların huzurunu sağlayacak ve onları memnun 
edecek olan husus “şuranın bir üyesi olarak” görüşlerinin alınmasıdır. Demokrasinin başarısı 
da bunu insanlara sağlayan bir sistem olmasındandır.  

 
3. İstişareye Konu Olan ve Olmayan Hususlar: 
Peygamberimiz (sav) dünyaya ait hususlarda her konuda istişarelerde bulunmuştur. 

Askerî ve siyasi konular dışında hususi ve umuma ait konularda istişarelerde bulunduğu gibi, 
Hz. Aişe’ye (ra) atılan iftira, yani “İfk Olayı”nda sahabeleri ile istişarelerde bulunduğu 
sabittir. (Suyutî, Hasais-i Kübra, 3:258)  

Vahyin gelmediği hususlara giren dini meseleler dâhil her konuda istişare eden 
peygamberimiz (sav) imana ait konularda münazarayı ve münakaşayı ise yasaklamıştır. 
(Buhari, Bed’ul-Halk, 11; Müslim, İman, 212-217) istişare ortamının tartışma ortamı haline 
gelmemesi gerektiğini belirtmiş ve “İnsanın en çok yaptığı iş tartışmadır” (Buhari, İtizam, 18) 
buyurarak tartışmayı ve çekişmeyi yasaklamıştır. Bilhassa teslimiyet gerektiren iman ve 
itikada ait konularda tartışma olmamalıdır. Bu itiraz ve kabul etmeme anlamına gelmektedir. 

İstişare rey, yani görüş almak için yapılır. Bu da ya bir problemi çözmek veya bir emri 
ve işi uygulamak ve daha güzel yapmak içindir. Bu nedenle Bediüzzaman Said Nursi 
hazretleri “Medar-ı niza bir mesele varsa meşveret ediniz” (Kastamonu Lâhikası, 181) yani, o 
konuyu meşveretle çözünüz demiştir. Problemi çözüyorum diyerek daha da derinleştirecek 
şekilde münakaşaya girmek veya kusurlu olanı teşhir ederek tahkir etmek meşveretin ruhuna 
uymadığı gibi amacına da hizmet etmez. Bunun için Bediüzzaman “İhtiyat ve temkinle 
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meşveret etmek lâzımdır” (Şualar, 458) “Mabeyninizde münakaşasız meşveret ediniz; 
kararınızı kabul ederim” (Şualar, 289) diye talebelerine meşveret usulünü ders vermiştir. 

Kitap ve sünnette hükmü bulunan ve nass ile sabit olan bir konu katiyen istişareye 
gelmez; ancak uygulama şekli ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü istişare ile 
belirlenebilir. Zira uygulama şartlara, zaman ve zemine göre değişebilir. Peygamberimiz (sav) 
fakihlerle ve ilim sahibi olanlarla istişare edilmesini istemiştir. Zira onlar Kur’ân ve sünneti 
bilirler ve buna göre hükmederler.  

Kadı Şüreyh Hz. Ömer’in (ra) kendisine “Allah’ın kitabında sana beyan edilen husus ile 
karar ver. Şayet Allah’ın kitabında bulamazsan Resulullah’ın (sav) hükümlerine ve sünnetine 
müracaat edersin. Şayet sünnette de meselene çözüm bulamazsan hidayet üzere olan ümmetin 
işlerinde daha önce verilmiş kararlara göre amel et. Şayet onlarda da bulamazsan kendi 
fikrinle içtihat et ve salah ve ehl-i ilim ile istişarede bulun” dediğini nakleder. 

Bir kısım gençler hilafeti döneminde Hz. Ali’yi (ra) “Bizimle istişare etmiyor” diye 
tenkit etmeleri üzerine Hz. Ali (ra) “Ben şeriatın esaslarından olan Kitap ve Sünnete 
uyuyorum. Kitap ve Sünnetle belirlenmiş ve hüküm verilmiş hususlar istişare edilecek 
meseleler değildir. Neyin istişaresini yapacağım?” demiştir.      

 
4. İstişare Üyelerini Vasıfları: 
Şura üyelerine “ehl-i hal ve’l-akd” denilmiştir. Şura üyelerinin nasıl ve ne şekilde 

seçileceği ise değişmez kurallara bağlanmamıştır. Zamanın şartlarına ve durumun nezaketine 
göre bu husus müslümanların tercihine bırakılmıştır. Şurası bir gerçektir ki İslam dinin 
emirleri ve yasakları her bireyi kapsar. “Emaneti ehline vermek” “kötülüğe eliyle, diliyle ve 
kalbi ile engel olmak” “Allah’ın mescitlerini imar ve tamir etmek” gibi vazifelerin tümü 
fertlerin/bireylerin görevidir ve her Müslümanın vazife ve sorumluluğundadır. 

“Onlarla istişarede bulun” (Al-i İmran, 3:159) ayeti bütün müslümanları kapsar. 
Günahkârların da istişare üyesi olabileceği ve onlarla istişare edilebileceği mezkur ayetin 
“onlar için istiğfarda bulun” cümlesi ifade etmektedir. Çünkü akıl sahibi her insanın elbette 
bir görüş ve düşüncesi olacaktır. “Bütün ilimleri bütün insanların bileceği” gerçeği ve her 
ferdin kendisini ilgilendiren konularda o mevzunun ehli olmayan âlimlerden daha çok bilgi ve 
tecrübe sahibi olduğu, İmam-ı Azam’ın “çoban ile istişaresi” atalarımızın “Bin bilsen de bir 
bilene danış” sözü ve peygamberimizin (sav) “Sizler dünya işini benden daha iyi bilirsiniz” 
hadisi ile çoğu zaman kendi görüşünden vazgeçerek sahabelerinin görüşlerine uyması 
göstermektedir. 

Hz. Ömer (ra) kadınlara ait meseleleri bizzat kadınlara sorardı. Ayrıca dinimizde “Ehl-i 
Kitabın” şahitliğinin muteber olması onların da görüşüne itibar edileceği ve meşveretin üyesi 
olabilecekleri konusunda delil sayılır. Meşverette kararlar ekseriyete göre alınır. Bu sebeple 
ekserin Müslüman olması ve “müslümanların ekseriyetinin de yanlışta ittifak etmeyeceği” 
hadisine göre meşveret kararları tartışılamaz. Zaten uygulamada yanlışlığı görülen bir karar 
da yine meşveretle değiştirilebilir. Zira meşveret kararları değişmez nasslar değildir.      

Kimlerle istişare yapılacağı ve istişare kurulu üyelerinin en gibi vasıflara sahip olacağı 
da peygamberimizin (sav) hadislerinde ve uygulamalarında bulmak mümkündür. Her konu 
her önüne gelen insanla konuşulmaz ve herkesin fikri her konuda alınmaz. Bir meselenin 
müzakeresi ancak o konuda bilgisi olan ve samimi olan kimselerle yapılır. Art niyetli ve işin 
yapılmasını istemeyen, yapanın başarısını kıskanan kimselerden alınan görüşler sağlıklı 
olmaz. Bununla beraber art niyeti olanların bilinmesi halinde yine de görüşlerine başvurulur 
ve fikri alınır ve bu fikirlere ihtiyatlı yaklaşılır. Bazen de tersi yapılarak isabet etmek de 
mümkün olur. Bu ise istişareyi yapanın feraseti ve aklına göre değişir. 

Bütün bunlarla beraber istişare edilecek kişilerde liyakat, güven, Allah korkusu 
aranmalıdır. Ayrıca müşavirin konu ile ilgili olması da gerekir. İlgisi ve bilgisi olmayanla 
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yapılan istişarenin elbette hiçbir faydası olmaz; çoğu zaman da başarısızlıkla sonuçlanır ve 
suçu ilgisiz ve bilgisizde aramak yerine istişare mekanizmasında arayanlar da bu gibi 
yanlışlardan yola çıkarak sisteme karşı tavır da alabilirler. 

4.1. Liyakat:  
Müsteşar bilgi, akıl ve tecrübe sahibi olmalıdır. İstişare eden kişi “aklı olandan fikir 

almalıdır ki doğruyu bulsun.” (İbn-i Hacer, Metalibu’l-Âliye, 13: 17)  İnsanın işini bilmesini 
peygamberimiz (sav) “Akıllı insanları tespit ederek onların fikirlerini alması ve uygulaması” 
(Aliyyu’l-Muttaki, Kenzu’l-Ummal, 3:110) olduğunu bize haber vermiştir. liyakatli ve 
tecrübeli olan kimse müşrik de olsa fikrine müracaat edilebileceğini peygamberimiz hicret 
gibi gizli ve stratejik önemi olan bir konuda henüz iman etmemiş olan “isabetli rey ve 
kuvvetki zekâ” sahibi olan amcası Abbas’la hicret konusunda istişare etmesi bizim için güzel 
bir örnektir.  

Peygamberimiz (sav) hicret sonrasında Medine’de Medine müşriklerinin, Yahudilerin 
ileri gelenleri ve müslümanlarla bir araya gelerek Medine’nin ve Medine halkının haklarının 
korunması hususunda uzlaşarak 47 maddelik bir Anayasa yapması istişarenin boyutunu ve 
istişarede müslim ve gayr-ı müslim ayırımı yapılmayacağının ve uzlaşmanın en çarpıcı 
örneğidir.  (M. Hamidullah, İslam Peygamberi, 2:164) 

İslam bilginleri bu konuda pek çok şey söylemişlerdir. Bunların en çarpıcı olanı ise 
müsteşarın “fikren gam ve kederden salim olmasını” dahi liyakat sebebi saymalarıdır. İstişare 
görüş alışverişinde bulunma ve ortak bir noktada uzlaşma ve anlaşmak içindir. Her fikir 
konuşulur; ama kabul görmeyebilir. İstişarede çoğunluğun görüşü ve rızası esastır. İstişarenin 
amacı doğruya isabet etmek, hissilikten kurtulmak içindir. 

Liyakat konusunda dikkat edilecek bir diğer konu istişare kararı alınsa da dışarıdan ve 
liyakatli bir ağızdan geldiği ve daha makul olduğu sürece peygamberimiz (sav) tarafından 
kabul görmüştür. Bedir kuyusu yakınlarına ordu konuşlanacak yer tespiti yapıldığı halde 
Hubab b. Münzir (ra) huzur-u risalete çıkarak şayet bu durum vahiy ile tespit edilmemiş ise 
konuşlanan yerin uygun olmadığını söylemiş, peygamberimiz (sav) onu haklı bulmuş ve 
ordunun yerini değiştirmiştir. (İbn-i Saad, Tabakat, 2:15) Peygamberimiz (sav) aynı 
hassasiyeti Hayber, Taif seferleri sırasında da, Benî Nadr ve Benî Kureyza gazvelerinde de 
göstermiştir. (Suyutî, Hasais-i Kübrâ, 3:257-258)  

4.2. Güven:  
Peygamberimiz (sav) “Müsteşar güvenilir olmalıdır” (İbn-i Mâce, Edeb, 37; Tirmizi, 

Zühd, 39) buyurur. Güven bir anlamda dürüstlüktür. Bir başka hadisinde peygamberimiz (sav) 
“Müsteşar dürüst olmalıdır. Kendisine bir şey danışılan kimse kendisine yapılmasını arzu 
ettiği şeyi tavsiye etmelidir” (Heysemi, Zevaid, 8:96; Kenz, 3:409) buyurmuşlardır. Böyle 
davranmayan bir müsteşar “kardeşine ihanet etmiş olur.” (Kenz, 3:411) 

Müsteşar, yani kendisine istişare edilen adam güvenilir olmalıdır. Sorulara dilerse cevap 
verir, dilerse cevap vermez, sukut eder. (Heysemi, Zevaid, 8:97) Ama asla yanlış 
konuşmamalıdır. Normalde gıybet sayılacak olan kusuru söylemek, istişare amacıyla 
sorulduğu zaman gıybet sayılmaz. Çünkü, peygamberimiz (sav) evlenmek için 
peygamberimize danışmaya gelen Fatıma binti Kays’a şöyle demiştir: “Ebu Cehm sopasını 
sırtında taşır, Muaviye ise fakir ve malsızdır. Sen Üsame b. Zeyd ile evlen.” (Müslim, Talak, 
36)  

4.3. Dindar Olmak: 
Dindar olmanın ölçüsü, doğru ve adil olmaktır. Şuraya üye olacak ve kendisine fikir 

danışılacak birisinin zalim ve yalancı olması düşünülemez. Peygamberimiz (sav) “kendisine 
danışılan kişi emin olmalıdır” buyurmuşlardır. Samimiyetinden şüphe edilen birisine 
danışmak ve onunla istişare ederek görüşünü kabul etmek elbette insanı yanıltır. 
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Peygamberimiz (sav) “Kim bir işe girilmek isterse Allah korkusunu kalbinde taşıyan 
Müslüman ve dindar birisi ile müşavere ederse Allah onu işlerin doğrusuna muvaffak kılar.” 
(Kenzu’l-Ummal, 3:409) Bu hadis kendisi ile istişare edilecek olan kimsenin mütedeyyin, 
müttaki, nâsihatı yapmasını bilen birisi olmalıdır. Ayrıca sorulan hususlarda müsteşarın 
menfaati olmaması gerekir. Zira menfaat kişinin görüşünü yanıltır. 

Dindarlık ve takvanın bir ölçüsü de kalbinde Allah korkusu taşıması ve kendisi için neyi 
sevip istiyorsa Müslüman kardeşi ve diğer insanlar için de onu istemesidir. Bir de dikkat 
edilmesi gereken husus tecrübe sahibi olmadığı halde kendisini beğenen gençlere ve zamanın 
bedenini ve aklını ihtiyarlattığı kişinin görüşüne de ihtiyatlı yaklaşmaktır. Zira her şey akla, 
akıl da tecrübeye muhtaçtır. 

4.4. İlgili Olmak:  
İlgisi ve bilgisi olmayan konularda birine bir şey sormak yanlıştır. Peygamberimiz (sav) 

Uhut savaşına giderken Münafık Ubey b. Selülü de istişare meclisine kabul etmiş ve 
kendisine bu konudaki görüşünü sormuştu. Bunu sebebi Ubey b. Selül’ün 300 münafığın 
lideri olması ve savaşa nifak sokması münasebetiyle olmuştur. Kadınları ilgilendiren 
hususlarda da kadınlarla istişare edilmiştir. (İbn-i Kuteybe, Uyunu’l-Ahbar, 1:27) Gerek 
peygamberimiz (sav) gerekse Hz. Ömer (ra) kadınlarla istişare ettiği vakidir. Peygamberimiz 
(sav) “Kızları ile ilgili olarak kadınlarla müşavere edin” (Ebu Davud, Nikâh, 24-26) ferman 
etmişlerdir. 

 
5.  Yersiz Teklifler ve Saygısız Müdahaleler: 
Vahiyle belirlenmiş olan dini konulardaki teklifleri telkin ve tavsiyeleri peygamberimiz 

(sav) dikkate almamıştır. Bunları “yersiz” ve “densiz” tekliflerdir. Bir seferden oruçlu 
oldukları halde dönerlerken güneşin batması üzerine peygamberimiz (sav) orucunu açmak 
için su ister. Bilâl-i Habeşi (ra) “Biraz daha beklesek de ortalık kararsa” demesini dikkate 
almamış ve emri üç defa tekrarlayarak oruçlarını açmış ve akşam namazını kıldırmıştır. (Ebu 
Davud, Savm, 19; Buhari, Savm, 44) 

İstişarede bir kısım ölçüsüz ve saygısız kimselerin itiraz ve müdahalelerine 
peygamberimiz (sav) “sabır” ve “müsamaha” ile karşılamışlardır. Bunun en çarpıcı örneği 
Hudeybiye Barışı esnasında Hz. Ömer’in itirazı hadisesidir. Peygamberimiz (sav) onun bu 
durumunu sabırla ve hoşgörü ile karşılamıştır. Daha sonra Hz. Ömer (ra) haksızlığını anlamış 
ve çok pişman olmuştur.  

İnsanlara muhalefet hakkı tanınmaz ve onlar da muhalefetlerini açıktan izhar etmezlerse 
bir kısım gizli telakkilerinin gelişmesinin önüne geçilemez. Bu nedenle atalarımız “İnsanın 
yere bakanından ve suyun duru akanından kork” demişlerdir. Her zaman gizli muhalefet açık 
muhalefetten daha tehlikelidir. İstişarelerde aykırı fikirlerin hür bir şekilde ifade edilmesi bu 
bakımdan çok önemlidir.  

İstişarelerde kararlar çoğunluğa ve maslahata göre alındığı ve son söz ve karar 
genellikle istişareyi yapana ait olduğu için muhalefete ve farklı görüşlere daha çok yer 
verilmesi ve istişare üyelerinin hürriyetlerinin korunması önemlidir. Bu nedenle istişarelerde 
“konuşma ve fikir beyan etme dokunulmazlığının olması” şarttır. İstişarede konuşulanlar 
orada kalması ve gizliliği, alınan kararların ise sahiplenmesi ve ilan edilmesi istişarenin hem 
şartı, hem de adabındandır. 

 
6. Kararların Alınması: 
İstişarenin en önemli safhası müzakere edilen mevzularda değişik görüşler 

serdedildikten sonra karar alınma safhasıdır. Hz. peygamber (sav) bunu dört şekilde 
yapmıştır: Birincisi çoğunluğun kararı. İkincisi, görüşlerden birinin kabulü, üçüncüsü kararı 
tehir etmek, dördüncüsü ise bir karara zorlanmak şeklindedir. 
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6.1. Çoğunluğun Kararına Uymak:  
Buna örnek peygamberimizin (sav) Uhut Savaşı için yaptığı istişaredir. Başta 

peygamberimiz (sav) olmak üzere seçkin sahabeler düşmanı şehirde karşılama fikrini ileri 
sürmüşlerdi. Münafıkların reisi olan Abdullah b. Ubey’in de görüşü bu istikametteydi. Ancak 
istişareye katılan ve Bedir Savaşına katılan ve katılmayan gençlerin düşmanı Uhut’ta 
karşılama fikrini ileri sürdüler. Çoğunluk bu görüşte ittifak edince peygamberimiz (sav) de 
“Madem çoğunluk savaş istiyor, öyle ise savaşacağız!” buyurarak savaş kararı aldı. (Heysemi, 
Zevaid, 4:328)  

6.2. Ortaya Atılan Görüşlerden Birini Seçmek:  
Her istişarede oylama yapılarak çoğunluk aranmaz. Bazen oylamaya gerek kalmadan 

görüşlerden biri seçilir ve ona uyulur. Peygamberimiz (sav) Bedir esirlerine nasıl muamele 
edileceği konusunda sahabelerle istişare etmiş, Hz. Ebubekir belli bir fidye karşılığında 
salıvermek fikrini kabul etmiş, Hz. Ömer’in (ra) öldürelim fikrine ise sıcak bakmamıştır. 
(Tirmizi, Cihad, 34) 

6.3. Kararı Tehir Etmek: 
Bazı karmaşık ve belirsiz konularda yapılan istişarelerde hemen karar verilmez. 

Konunun açıklığa kavuşması beklenir ve alınacak kararlar tehir edilir. Peygamberimiz (sav) 
namaza davet konusunda Sahabelerin görüşlerine başvurmuş ama hemen karar vermeyerek 
daha sonraya tehir etmiştir. Bir başka gün “Ezan” konusunda Abdullah b. Zeyd’in (ra) 
gördüğü rüyaya ve ezanın kutsal kelimelerine göre kararını vermiştir. (Müslim, Salât, 1) 

6.4. İcbâri Karar Alınması: 
Hudeybiye Barış antlaşmasını peygamberimizin (sav) imzalamasına sahabelerin hemen 

tamamı memnun değildi. (Vakidî, Megâzî, 2:607) “Böyle tezlil edici, müslümanları zillete 
düşürücü bir anlaşma yapmaktan ise erkekçe savaşmak daha iyidir” diyorlardı. 
Peygamberimiz (sav) sulhun maslahatını anlatmanın durumun nezaketinden ve hissiyatından 
dolayı faydasız olduğunu görerek sükût ediyordu. Daha önce gerçekleşen vaatleri hatırlatarak 
bunda da hayır olduğunu söyleyerek etrafındakileri ikna etmeye çalışıyordu. (Buhari, Fardu’l-
Humus, 36)  Peygamberimiz (sav) sahabelerini anlaşmaya zorlamak durumunda kaldı. “Bu 
Allah’ın iradesidir” buyurdular.  

Dönüşte sahabelerin ağzını bıçak açmıyordu. Yolda “Fetih Suresi” nazil oldu. Yüce 
Allah barışı fetih olarak niteliyor ve gelecek fetihlerin müjdesini veriyordu. Hz. Ömer (ra) 
dayanamadı ve “Yani bu bir fetih mi?” diyerek itirazını dile getirmekten kendisini alamadı. 
(Vakidi, Megazi, 2:606) Daha sonra başta Hz. Ebubekir (ra) olmak üzere pek çok sahabe 
ittifakla “Hudeybiye Sulhu İslam’ın en büyük zaferi olduğunu” ifade edeceklerdir. Hz. Ömer 
(ra) hatasını affettirmek için bir sene oruç tutmuştur. (Vakıdî, Megazi, 2:602-610) 

 
7. İstişarede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 
İstişare esnasında dikkat edilmesi gereken ve uyulması icap eden kurallar da vardır. 

Bunları şöyle sıralayabiliriz. 
7.1. Şahsi Kanaatinde Direnmemek: Peygamberimiz (sav) kendi şahsî kanaatinin 

benimsenmesi için Hudeybiye Sulhu hariç hiç direnmediği görülür. Bedirde seçtiği ilk yeri 
Hubab’ın teklifi üzerine terk ettiği, Uhut’da savaşın Medine müdafaası kanaatine rağmen 
gençlerin ve çoğunluğun meydan muharebesi yönünde kanaat belirtmeleri üzerine kendi 
görüşünü terk ederek çoğunluğa uymuştur.  

Hendek savaşında tam imza aşamasında bir anlaşmayı bozmuştur. Bu da savaşın 
uzaması üzerine düşman cepheyi dağıtmak için bazı bedevi kabilelerle Medine Hurmalığının 
mahsulünden belli bir yüzdeyi vererek cepheyi terk ettirme fikriydi. Mutabakat ve anlaşma 
tamamlanmıştı ki Medine’li liderlerin “Ey Allah’ın Resulü bu bir vahiyle emredilmemişse 
hayır! Onlar bizim hurmalarımızı ya satın aldılar veya bizim ikramımız olarak yediler. Bu ise 
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bir zillettir. Biz bunu kabul edemeyiz” dediler. Peygamberimiz (sav) fikrinden vazgeçer ve 
anlaşma imza edilmeden bozulur. (Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, 6:132) 

Peygamberimiz (sav) fitne alameti olarak “Rey sahibinin kendi reyini beğenmesini” 
zikreder. (İbn-i Mâce, Fiten, 21) İnsanın kendi görüşünü beğenmesi ve başka görüşlere değer 
vermemesi kibir ve gurur alametidir. Kibir ve gurur ise en büyük bir kusur ve eksikliktir. 
Büyük günahlardandır. Peygamberimiz (sav) “Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete 
giremez” buyurmuşlardır. 

7.2. Müşavirleri Gücendirmemek: Lider ve yönetici birbirine zıt ve farklı fikirler 
karşısında birini kabul, diğerini ret ederek fikir sahibini muhalefete sevk ederek 
gücendirmemelidir. Birini ret etmek ve diğerini tahkir etmek asla doğru değildir. 
Peygamberimizin (sav) bu gibi durumlarda takındığı tavır dikkat çekicidir. 

Peygamberimiz (sav) Bedir esirleri ile ilgili yaptığı istişarede müşavirlerden gelen 
fikirleri dinledikten sonra Hz. Ebubekir’in görüşünü uygun bulmakla beraber Hz. Ömer’in 
fikrine de iltifatla mukabele etmiştir. “Ya Ebabekir! Senin misalin Hz. İbrahim’e (as) 
benziyor. O Allah’a kavmi hakkında şöyle demişti. ‘Rabbim bana uyanlar bendendir, 
uymayanlara gelince sen af ve mağfiret edicisin.’ Ya Ömer senin misalin de Nuh’un (as) 
durumu gibidir. O kavmi için şöyle demişti: ‘Rabbim yeryüzünde kâfirlerden tek canlı 
bırakma!” Böylece peygamberimiz (sav) her ikisine de iltifat etmiş onların görüşlerine değer 
verdiğini gösterdikten sonra maslahata uygun olanı tercih etmiştir. (Kenz, 10:186-187) 

Burada dikkat edilmesi gereken husus istişareye katılmadan önce kulis yapılarak 
istişareye peşin fikirlerle gelinmemesi, müşavirlere baskı ve tehdit uygulanmamasıdır. İstişare 
esnasında müşavirlerin fikirlerini serbestçe söyleme hak ve hürriyetlerinin korunması ve “fikir 
hürriyetini” sağlamaktır. 

7.3. İstişarede Konuşulanların Dışarıya Taşmaması: İstişarelerin güvenliği çok 
önemlidir. İstişarede konuşulan hususlar dışarı taşırılmamalıdır. İstişareden dışarıya taşacak 
olan konuşulanlar değil, alınan kararlardır. Said b. Müseyyeb “Ömer b. Hattab ile Hz. Osman 
(ra) aralarında istişare esnasında öyle münakaşa ederlerdi ki dışarıdan onları görenler ‘Artık 
bunlar bir araya gelmezler’ düşüncesine kapılırlardı. Ancak onlar en güzel ve tatlı bir şekilde 
ayrılırlardı” (Kenz, 10:186-187) demektedir. 

 
8. İstişare Kararlarına Sahip Çıkmak ve Azimle Uygulamak: 
İstişarede alınan kararların uygulamasında tereddüde yer vermemek gerekir. Kur’ân-ı 

Kerim doğrudan peygamberimize hitaben (sav) “İş konusunda onlarla istişare et. Karar alıp 
azmettiğin zaman artık Allah’a güvenerek uygulamaya bak. Allah kendisine dayanıp 
güvenenleri sever” (Al-i İmran, 3:159) buyurarak istişare kararlarına sahip çıkmasını ve 
kararlılıkla uygulamasını emretmiştir. 

Uhut savaşı için yapılan istişarede münafıkların görüşü ile peygamberimizin (sav) 
görüşleri örtüştüğü halde gençlerin ve çoğunluğun görüşü olan “meydan muharebesi” 
çoğunluğun kararı olarak kabul edildi. İstişare sonrasında münafıklar gençleri uyardılar. “Siz 
peygamberin görüşüne karşı nalsı görüş belirtirsiniz. Allah’tan korkmaz mısınız?” gibi 
sözlerle görüşlerinden vazgeçirmeye çalıştılar. Bundan etkilenen gençler peygamberimizin 
evden çıkmasını beklediler ve çıktığı zaman “Ya Resulallah! Bizler size muhalefet ettik. Şayet 
yaptığımız yanlış ise biz görüşümüzden vazgeçtik” demelerine mukabil “Bir peygamber savaş 
için karar alıp zırhını giydikten sonra asla kararından vazgeçmez. Emrettiğim hususlara iyi 
bakın ve mutlaka uyun. Sabrettiğiniz takdirde zafer sizindir” buyurarak kararlılık göstermiştir. 
(Vakidî, Megâzî, 1:214)    

Nitekim peygamberimiz (sav) Uhut harbinden sonra mağlubiyet yaşandığı halde 
“meydan muharebesi yapalım” diyen gençlere sahip çıkmış ve onları asla suçlamamış ve 
sonuçtan onları sorumlu tutmamıştır. 
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İstişare ortak akıldır. Bir otoritenin dayatması değildir. Ortaya çıkan fikir herkesin ortak 
malıdır. İstişarede herkes eşit seviyeye sahiptir. Üyeler hürdür ve imtiyaz yoktur. Bu nedenle 
herkesin sahiplenmesi gerekir. İstişare ümmetin şahs-ı manevisinin kararı olduğu için 
peygamberimizin (sav) “Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir” hadisine 
uygun olarak Allah katında güzeldir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İŞ İDARESİ VE TOPLANTI YAPMA SANATI 

 
A. TOPLANTI VE İŞ İDARESİ 
Üç kişinin bir araya gelerek iş konusunda fikir alışverişinde bulunmasına “toplantı” 

denir. İş idaresinin sadece bireysel çaba ve gayretlerle yapılmaz. İşin doğru, güzel ve verimli 
yapılması, iş ve ürün kalitesi fikir alışverişi, akıl alma, danışma, başkalarının yaptıkları iş ve 
ürünlerin gözlemlenmesi ile geliştirilebilir, daha verimli ve kaliteli hale gelir. İş ve ürün 
odaklı çalışmalar işin ve verimin gelişimine katkı sağlar. Bu nedenle “işe göre adam” bulma 
ve “işi ehline verme” sonucu işler ve işi yapacak olan kurumlar gelişir. Ama maalesef 
ülkemizde ve kurumlarımızda “adama iş verildiği” ve işe göre adam alma, ehliyet ve liyakat 
gözetilmediği için iş ve ürünlerde verim ve kalite sağlanamamaktadır. 

İşlerin ve kurumların idaresi yöneticilerin yaptıkları toplantılarla sağlanır. Bu nedenle 
toplantı yapmayı bir sanat haline getirmeden ve toplantının kalite ve verimliliğini artırmadan 
işin de kalite ve verimini artırmak mümkün olmamaktadır. Kurumların ve teşkilatları idare 
etmenin yolu toplantıdan geçer. Toplantıya katılım olmamış veya toplantı iyi hazırlanmamışsa 
verimli ve sonuç alıcı olmaz. Kararların çoğunluk esasına göre alınmadığı toplantılar da 
faydasız toplantılardır.  

Her toplantı karar amaçlı yapılmaz. Şirketlerde yöneticiler yukarıdan aşağıya ve 
aşağıdan yukarıya bilgi akışını sağlamak amacı ile de sık sık toplantılar düzenlerler. Bu 
toplantılar “Bilgi alışverişi ve sorun belirleme” amacına yöneliktir. Bunların dışında 
toplantılar birçok kişiye kısa süreli bilgi aktarmak, farklı görüşleri öğrenmek ve karar almak 
amacı ile de toplantılar düzenlenir. 

Toplantılar genellikle “bilgi alışverişi yapmak, sorun belirlemek ve çözmek, 
bilgilendirmek, eğitim vermek, karar almak, koordinasyonu sağlamak” gibi hedefler için 
yapılırlar. Bu nedenle amaçlarına göre toplantılar “İş Geliştirme Toplantıları, Bilgilendirme 
Toplantıları, Sorun Çözme Toplantıları ve Sohbet Toplantıları” gibi çeşitli kategorilere 
ayrılırlar. Bunların yanında bir de “Resmî Toplantılar” vardır. Bu toplantıların en verimsiz 
olanı “Resmî Toplantılardır.” Çünkü bu toplantılarda dayatma vardır ve gönüllülük yoktur. 

 
1. Toplantı Niçin Yapılır? 
İnsan sosyal bir varlıktır. İhtiyaçlarını ancak toplum içinde ve sosyal bir çevrede, 

yardımlaşma kanunu ile karşılayabilir. Her ne kadar çok geniş bir toplumda yaşasa da 
hayatında tesir edeceği meselelerin çoğunu küçük gruplar halinde, grup içinde görüşüp karara 
bağlar. Kurumların ve işlerin idaresi için ise daha geniş katılımlı toplantılara ihtiyaç duyar. 

Toplantıların hedefi problem çözme ve işi idare etme ve geliştirmektir. Yapılan 
müzakereler ve alınan kararların tamamı buna yönelik olmalıdır. İyi düzenlenmemiş ve 
amacına hizmet etmeyen toplantılar genellikle problem üretirler. Sorun çözemeyen bir 
toplantının kendisi sorun olur. Bununla beraber toplantılar faydadan hali olmaz. İyi bir 
yönetici olumsuzluklardan da faydalanmasını bilir. En verimsiz ve problemli toplantıları dahi 
tecrübeli bir idareci verimli hale getirebilir. Verimsiz toplantılar en azından bir sonraki 
toplantı için iyi bir veri ve tecrübe kaynağı olur. 

Meselelerin pek çoğu kendi grubumuzla yüz yüze yapılan toplantılarda halledilir. Yüz 
yüze konuşmak, bunun dışındaki her nevi toplantıdan daha etkili, daha faydalı ve daha kısa 
zamanda meseleleri halletme metodudur. 

Toplantılar başka insanların desteğini sağlamak, akıl ve görüş almak, kendini bir grubun 
üyesi olarak görmek, karşılıklı güven tazelemek, yalnızlıktan kurtulmak, üzerindeki ağır 
mesuliyeti hafifletmek için iş bölümü yapmak, bağlılık hissini geliştirmek ve pekiştirmek, 
hatta bazen de sorumluluğu başkalarına yüklemek ihtiyacı gibi sebeplerle yapılırlar. 
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Bir arada çalışmak her zaman toplantı yapmayı gerekli kılar. Toplantı ayrıca bir 
problemi en güzel şekilde ve en makul tarzda hal yoluna koymanın da yoludur. Bilhassa 
zamanımızda karmaşık ve girift işlerin içinden çıkmak ancak yapılan toplantılar ve fikir 
alışverişleri sayesinde mümkün olabilir. Zira mutlak hayır/doğru ve mutlak şer/yanlış azdır ve 
herkes tarafından bilinir. Bilinmeyen ve insanları aldatan hususlar mutlak hayrı ve şerri netice 
veren detaylardır. Detaylar içinde hayra ve şerre benzer pak çok hususlar vardır ki bunlar 
sonuçta insanları ve kurumları ya hayra veya şerre götürür. Çoğu zaman hayırla başlayan 
işlerin şerle sonuçlanması veya şer gibi görünen işlerin sonuçta hayra dönüşmesi belli bir 
süreç sonunda gerçekleşir. İşte bu gibi girift olan, sonucu hayırla mı şerle mi biteceği belli 
olmayan hususlarda makul olan ve hayra sevk edecek olan ara formüllere, fikirlere ve 
uygulamalara dinde “ehven-i şer” denir. İdare dilinde “maslahat” adı verilen bu ara formüle 
işletme dilinde ise “iyileştirme süreci” denilmektedir. İyiye, doğruya götürecek olan ara 
formüller ve maslahatlar ancak “toplantılarla” ortaya çıkan fikir ve kararlar sayesinde ortaya 
çıkar. Doğru karar akıl, zekâ, ileri görüşlülük, tecrübe ve bilgi sahibi insanların 
düşüncelerinde yatar. Bu da toplantılarda fikir alışverişi sonucu hayat bulur. 

Grup üyelerinin grup şuurunun gelişmesi ancak aynı yerde toplanarak birlikte 
çalışmalarına bağlıdır. Toplantıların çoğu suyun dalgalar halinde yayılması gibi merkezden 
muhite doğru tesir meydana getirir. On kişinin yaptığı bir toplantı belli bir müddet sonra yüz 
ve bin kişinin nasıl çalışacaklarına tesir eder.  

Bir kurum içindeki toplantıları ne kadar geliştirebilirseniz işbirliği yapacağınız grup 
çalışmalarını, aralarındaki irtibatı, grup üyelerinin moralini ve verimliliğini de o derece 
artırmış olursunuz.  

Şayet toplantı güzel idare edilmezse verimli ve faydalı olmaz. Sonuçta amacına da 
ulaşmaz. Bazı toplantıların anlaşmazlıkla ve ayrılıkla sonuçlanmasının sebebi de budur.  

Başarılı bir toplantının göstergesi şunlardır: 
1. Toplantıya ilgi ve alakanın olması, 
2. Toplantının bir kişinin hâkimiyetine dönüşmemesi, 
3. Toplantının müspet bir seyir ve gelişme göstermesi, 
4. Herkesin toplantıda söz alabilmesi ve fikrini hür bir şekilde ifade etmesi, 
5. Beklenen sonuçlara ulaşılmış olmasıdır. 

  
2. Toplantının Verimliliğini Nasıl Artırırız? 
Tüm organizasyonlar ve bunların toplantıları ikiye ayrılır. Birincisi, dikey/hiyerarşik 

toplantılar. İkincisi yatay demokratik toplantılar. Hiyerarşik toplantılarda son söz daima 
birine, yani lidere aittir. Müdür ve personeli, patron ve idarecileri birinci nevi toplantı türünü 
temsil ederler. Yatay ve demokratik toplantılarda ise otorite ve karar vermek bir gruba ve grup 
içinde çoğunluğa aittir. Son karar ancak kurul oylaması sonucunda ortaya çıkar. Müdürler 
kurulu, müfettişler heyeti, demokratik meclisler ve ticaret odaları, okul aile birlikleri benzeri 
kuruluşlar ve komiteler böyledirler.  

 

 
 
Ne yaptığınızı iyice düşünmeden, takip ettiğiniz yolu iyice tahlil etmeden herhangi bir 

konuda ileri adım atmanız ve gelişme kaydetmeniz mümkün değildir. Toplantıya katılanların 
ayrı görüşte olmaları gerekir. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa veya liderin düşüncesini 

Lider	  

Üye	   Üye	   Üye	  

Alt	  Üye	  Alt	  Üye	  Alt	  Üye	  

Üye	  Üye	  Üye	   Lider	  Üye	  
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onaylıyorsa o insanlar düşünmüyorlar demektir. Böyle bir 
toplantının olmaması olmasından daha iyidir. 

Toplantıda bir problemin çözümünde farklı fikirler 
müzakere edilerek belli görüşler etrafında düşünmeye ve 
fikrî enerjilerini o meseleyi çözmeye odaklamazlarsa 
toplantı hiçbir sonuç vermez ve neticesiz kalır. Bu 
nedenle verimli bir toplantı için;  

1. Verimli çalışabilmek için grubun üzerinde 
birleştiği bir mesele olmalıdır. Yani toplantı 
belli bir konu için yapılmalıdır. İnsan zihni 
belli bir konuda belli bir süre düşünebilir. 
Birkaç meselenin bir anda müzakeresi 
dikkatleri dağıtır ve hiçbir konuda karar alınamaz. Belli bir konu dikkatler 
dağılmadan ve çeşitli meseleler altında ezilmeden dinç bir kafayla sonuca 
gidilebilir. Bir meseleye zihinleri hasretmek insana huzur ve sükûn verir ve 
meselenin çözümünü kolaylaştırır.  

a. Toplantıda öncelikli olarak gündem tespiti yapılmalıdır.  
b. Toplantıda takip edilecek usul, yol ve metot da kabul edilmiş olmalıdır. 

Üyeler arasında gündem ve metot tartışması yaşanıyorsa hiçbir mesele çözülemez. 
Çünkü müşterek bir odak noktasına ulaşmak için grubun neyi nasıl tartışacakları 
konusunda anlaşmaya varmış olmaları şarttır.  

2. Üyelerin metot konusunda da mutabakata varmış olmaları gerekir. Üyelerin 
meseleyi çözümde birleşmelerine “proses/süreç” denir. Mesele ve bulunan çözüm 
yolu ise “faaliyet sahasını” teşkil eder ki buna da “muhteva” adı verilir. Toplantıyı 
yapan grup, müşterek bir muhteva ve müşterek bir süreç üzerinde anlaşmaya 
varmış olmalıdır. Aksi takdirde herkes meseleyi kendi tarafına çeker ve hiçbir şey 
elde edilemez.  
 

 
 

Problem Nedir Nasıl Çözülecek? (Süreç) Çözüm Nedir? 
 

3. Dört ve beş üyeden fazla katılımın olduğu toplantılar herkese açık dengeli bir 
konuşma cereyanı sağlayacak, kişileri ve düşünceleri şahsî hücumlardan 
koruyacak bir yönetici, yani “Divan Başkanına” ihtiyaç duyar. Divan başkanı 
katılanları haksız hücumlardan ve şahsî sataşmalardan korur. Konuşanlara söz 
hakkı verir ve konuşma süresine uyulmasını sağlar.  

4. Toplantının sonuna kadar toplantıya katılanların rol ve sorumlulukları ayrı 
ayrı açıkça belirlenmiş olmalıdır. Herkes toplantıya niçin ve hangi konuda 
görevli olarak katıldığını bilmelidir ve herkes her konuda konuşmamalıdır. 

5. İyi bir toplantı için ayrıca iyi bir plan ve deneyimli bir divan başkanına 
ihtiyaç vardır. Divan başkanı toplantıyı ne kadar güzel idare eder, gündem dışı 
konuşmalara müsaade etmez, konuşmaların süresi dışına taşmasını önler ve 
konuşanları hücumlardan ve sataşmalardan korursa toplantı o derece verimli olur.  

 
3. Divan Başkanı Nasıl Olmalıdır? 
Toplantılar ya fikir alışverişi yapmak veya bir sorunu çözmek amacıyla yapılır. 

Toplantıyı divan başkanı veya sekreter sevk ve idare eder. Divan başkanı da aşağıda 
belirlenen hususlara uyduğu ölçüde toplantı verimli olur. 

Üye	  

	  

Üye	  

	  

Üye	  

Mesel
e	  

Üye	  

	  

Üye	  

	  

Üye	  
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1. Toplantıyı amirler idare etmemelidirler. Çünkü amire ters düşmek istemeyenler 
çoğunlukla bulunduğu için farklı fikir beyanından kaçınırlar. Ayrıca üyeler 
görüşlerini kabul ettirmek için mücadelede bulunmaları gerekir. Çoğu zaman da 
amiri tasdik edici olmakla sonuçlanır. Bu da toplantının amacına aykırıdır. Bir kişi 
ne kadar tecrübeli, ehliyetli ve kabiliyetli olursa olsun birbiri ile çatışan üç vazifeyi 
bir arada yapamaz. Bu nedenle bir âmirin toplantıyı tarafsız yönetmesi mümkün 
olmaz. 
 

2. İdareci yerine bir “Aracı” olmalıdır. Bu aracı kurumun “Sekreteri” olabilir. 
Toplantıya katılan üyelerin oyları ile seçtikleri bir “Divan Başkanı” da bu görevi 
yürütebilir. Divan başkanı aşağıdaki hususlara azami dikkat etmelidir: 

a. Toplantıyı yürütür ve üyelere hizmet eder, 
b. Tarafsız olmalı ve hiçbir değerlendirmede bulunmamalıdır. 
c. Grubun ortak bir usul ve mesele üzerinde çalışmasını sağlar. 
d. Başlamadan önce toplantıda takip edilmesi gereken usulleri belirler. 
e. Konuşmacılara iltifat eder ve cesaret verir.  
f. Değişik yönlere kayabilen grubu inatçı ve ahenkli bir şekilde organize eder. 
g. Trafik polisi gibi söz hakkı verir ve karışıklıkları önler. 
h. Duruma müdahale eder, kimlerin konuşacağına karar verir ve saldırgan 

davranışları önler. 
i. Gündem dışına çıkılmasına mani olur. 
j. Tamamen tarafsızdır, görüş getirmez ve herhangi bir görüşe katılmaz. 
k. Fazla konuşmalara ve gereksiz uzatmalara ve sözlere müdahil olur. 
l. Kendisi de çok konuşmaktan kaçınır.  
 

3. Yönetici en son konuşmalıdır. Divan başkanı, yani aracının vazifesi grup 
üyelerinin ahenkli çalışmasını sağlamak, gerek idareciyi gerekse üyeleri şahsi 
hücumlara maruz kalmaktan korumaktır. Aracının grubu belli bir istikamete sevk 
etmesine mani olmak da grup üyelerinin görevidir. Divan başkanı toplantının 
başında toplantı ile ilgili sınırlandırmaları açıkça belirtir ve üyelerin onayına sunar. 
Üyelerin de kabul ettiği bu sınırlamalara (ki bunlar toplantı süresi, konuşma 
süresinin ve konuşmacıların sayılarının belirlenmesi gibi hususlardır) azami ölçüde 
riayet eder ve etmelidir.  

 
 

 
 

 
 
4. Aracı Nasıl Olmalıdır? 
İyi bir aracı, (sekreter veya divan başkanı yahut başkan yardımcısı) grubu müşterek bir 

proses, yani takip edilecek süreç ve usul etrafında birleştirir. Herkese katılım imkânı verir. 
Üyeleri konuşmacıların şahsî hücumlarından korur. Tarafsızlığı ile üyelerin güvenini kazanır. 
Gündem maddelerinin dışına çıkılmasını önler. 

Aracının bu gibi görevleri grup üyelerince çok iyi bilinmesi gerekir. Divan Başkanı 
aracının rol ve mesuliyetini açıkça ifade etmelidir. Böylece grup üyeleri ile sosyal bir anlaşma 
da yapılmış olur.  

Toplantı	   Başkan	   Aracı	   Katip	   Üyeler	  
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Aracı üyelerle muhteva, yani gündem maddelerini ele alma usulü üzerinde anlaşma 
sağlar. Aracı gündem maddeleri üzerinde anlaşmaya varmadan gündem maddesinin 
görüşülmesine geçmeyi de önler. 

İyi bir aracı: 
! Grubun tarafsız hizmetçisidir. 
! Kendisi bir görüşü savunmaz, sunulan görüşleri değerlendirir. 
! Grubun enerjisini ortak bir meselede birleştirir. 
! Değişik usul ve metotlar tavsiye eder. 
! Kişileri ve fikirleri hücumdan korur. 
! Katılımı teşvik eder. 
! Grubun çözüme ulaşmasına yardımcı olur. 
! Toplantı öncesi ve sonrası lojistiğine yardım eder. 

Yeni bir gruba aracılık yapıyorsanız grubun nereden ve nasıl başlamak istediğine 
grubun kendisinin karar vermesine imkân tanıyınız. Toplantının başında az yönlendirici 
olunuz. Ancak grup toplantının yavaş yürüdüğünden şikâyet etmeye başlarsa o zaman 
ağırlığınızı koyunuz.  

Aracı veya divan başkanı grup üyelerinin memnuniyetlerini yüzlerindeki ifadelerinden 
anlamalıdır. Aynı şekilde memnuniyetsizliklerini de…  Aracı fazla konuşmamalıdır. Görevi 
daha ziyade konuşmacılara söz hakkı vermektir. Her konuşmacıya cevap vermek değildir. 
Ancak lüzumu anında kısa, öz ve mantıklı konuşmalıdır. Amaç grup üyelerinin dikkatlerini 
bir gündem maddesinde toplamak ve bir noktada birleştirmektir.  

Aracı veya divan başkanı için en zor olan şey kimseden ses çıkmamasıdır. Ancak bu 
durumu da anlamaya çalışmalıdır. Üyeler yorulmuş olabilirler veya bir noktayı düşünüyor da 
olabilirler. Bu durumda aracı/divan başkanı ya gündem maddesini değiştirmeli veya 
toplantıya ara vermelidir. Veya üçüncü bir seçenek olarak bir soru sorarak bu sessizliği 
bozabilir. Veyahut karar veremedikleri bir konu varsa kendi yetkisini kullanarak alternatif 
çözüm üretebilir. 

Müessir bir iştiraki zorlayan iki sınırlayıcı vardır. Birincisi, konuşma fırsatı elde 
etmedeki zorluklar. İkincisi de şahsî hücuma maruz kalma ve sataşmaya uğrama korkusudur. 
Konuşmacının güvenini ve güvenliğini sağlamak aracının görevidir. Aracı iyi bir trafik polisi 
gibi olmalıdır. Aracı eşit konuşma fırsatı verileceği ve şahsî hücumlardan konuşmacıyı 
koruyacağı konusunda üyelere garanti vererek konuşma güvenliğini oluşturmalı ve kürsü 
dokunulmazlığını dürüstçe sağlamalıdır.  

Toplantıyı müspet bir şekilde başlatın. Menfi bir atmosferdi hiç kimse fikir üretmez. 
Aracının müspet bir hava oluşturma ve teşvik edici olma gibi bir sorumluluğu vardır. Fikir 
üretenleri teşvik eder ve gruba toplantı boyunca yardımcı olur. Toplantıya katılanlara iltifat 
etmek ve sıkıcı bir atmosfere girildiği zaman bir fıkra ve nükte ile havayı yumuşatmak ve 
gerginliği gidermek mümkündür. Aracı bunu başarabilecek kabiliyette olmalıdır. Ancak aşırı 
mübalağadan kaçınmak ve samimi olmak gerekir.  

Aracı noksan ve kusurlu görüşleri de kabul etmelidir. Sonuçta oylama yapılacaktır. 
Konuşmacının en saçma gibi gelen düşüncelerine de karışılmamalıdır. İnsan her zaman doğru 
düşünmeyebilir. Üyeler çok garip, bölük ve uçuk fikirler de üretebilirler. Bütün bunları kabul 
edin ve konuşanlara iltifat edin. Kayıt tutucunun bütün bunları kayıt altına almasını sağlayın.  

Konuşanlara müdahale etmeyin. “Bunu bir daha düşün!” demeyin. Anlaşılmayan 
konularda “tekrar eder misiniz?” diye tekrar ettirin. Sözü fazla uzatanlara da “Pekâlâ, daha 
sonra bu söylediklerinize ilave edeceğiniz fikirlerinizi yine alırız” diye sözü bir başkasına 
veriniz. Kendinizi toplantının akışına ayarlayınız. En önemlisi de toplantının herhangi birinin 
hâkimiyetine girmesine mani olunuz.  
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Toplantıyı yönetmek için kibar ama katı olmalısınız. Aracı çok konuşana mani olurken 
diğer taraftan da konuşmaktan çekineni teşvik ederek katılımını sağlar. Aynı şeyleri tekrar 
edenleri de “Bunlar daha önce kayda geçmişti” diyerek ikaz eder. Konu ile ilgili olmayanları 
da “Bunun konumuzla ve gündemle ilgisi yok!” diye ikaz ediniz.  

Tarafsız olmanın en iyi yolu grubun yardımını istemektir. Heyecanın yüksek olduğu ve 
güvenin kaybolduğu durumlarda aracı vazifeden çekilmesini de bilmelidir.  

Aracının dikkat edeceği diğer bir husus ise problemli şahısları tanımak ve onlara göre 
davranmaktır.  

Problemli Şahıslar: 
1. Şüpheciler: Hiçbir şeyi beğenmez her şeyden şüphe duyarlar. 
2. Kafa sallayanlar: Çeşitli hareketlerle toplantıyı rahatsız eder, gürültü yaparlar. 
3. Başka şeylerle meşgul olanlar: Toplantıyı takip etmeyenlerdir. 
4. Bilgiçler: Bilgi ve tecrübelerini öne çıkarırlar ve kararları kabul etmezler. 
5. Müdahaleciler: Konuşmalara müdahale ederler. 
6. Göze girmek isteyenler: Başkanın ve aracının gözüne girmek isteyenlerdir. 
7. Yorumcular: Başkalarının görüşlerini yorumlar ve niyet okurlar. 
8. Dedikoducular: Başkalarının sözlerini getirirler. Bunlara “kesin bilmiyorsan 

kalsın” diye engel olmak gerekir.  
9. İtirazcılar: Her şeye itiraz ederler. 

Bütün bunların karakterlerini bilerek ona göre davranmak gerekir. Böylelerinden iyi ve yeni 
bir fikir çıkmaz. 

 
5. Toplantının Kayıtlarını Nasıl Tutarız? 
Toplantıda Divan Başkanına nasıl ihtiyaç varsa bir veya iki adet “Kayıt Tutucu” yani 

“Kâtip” üyeye de ihtiyaç vardır. Dar ve küçük toplantılarda bir başkan bir de kâtip yeterli 
olduğu halde geniş katılımlı toplantılarda Divan Başkanının yanında bir aracı veya sekreter ile 
iki adet kayıt tutucu kâtibin bulunması şarttır. 

Kâtip kesinlikle tarafsız olmalıdır. Görevi, grup üyelerinin sözlerini kullanarak söylenen 
mühim noktaları yakalamak ve grubun görüşünü bir bütün olarak aksettirmektir. Kitabetin ve 
kayıt tutmanın amacı konuşulanların unutulmamasını temin etmek ve iyi bir grup hâfızası 
oluşturmaktır. Kayıtların düzgün bir şekilde tutulup tutulmadığını ise Divan Başkanı ve grup 
üyeleri kontrol ederler. 

Kayıt tutucu ana fikirleri yakalamaya çalışır. Onun samimiyetini ise grup üyeleri 
kontrol ederler. Toplantıda ifade edilen görüşler isim zikredilmeden yazılırsa tüm gruba mal 
edilmiş olur. Bu durum da grubun belli bir çözüme varmasını daha da kolaylaştırır. 

  
5.1. İyi Bir Kayıt Tutucu: Tarafsız olmalı, düzgün ve okunaklı yazmalı, grubun 

konuştuğu ortak ve teknik dili bilmelidir. Konuşulan sözleri eksiksiz ve yorum katmadan 
yazıya geçirmelidir. Önemli gördüğü, ama kayda geçiremediği konuşmalar için “Tekrar eder 
misiniz?” diye konuşmacıya tekrarlatmalıdır. Ana fikirleri ve anahtar kelimeleri yakalamasını 
iyi becermelidir.  

Kayıt tutucunun yardım istemesi tarafsızlığının delilidir. Bu nedenle yardımcı 
istemekten çekinmemelidir. Kendisi de “Aracı/Sekretere” yardım etmelidir. Çünkü toplantıda 
olanı biteni en iyi takip eden ve bilen kayıt tutuculardır. Üyeler daha ziyade kendi fikirleri ile 
meşguldürler, başkalarının düşünceleri ve olanlar onların gözünden kaçabilir. Aracı/Sekreter 
de daha çok toplantının usulü ile ilgilenmek durumundadır. Bu nedenle kayıt tutucu aracıya 
yardımcı olmak durumundadır. Toplantıyı yönlendirmek, konu dışına çıkanları ikaz etmek ve 
gündemi takip etmek ise “Divan Başkanı”nın görevi olmakla beraber “aracı” ve “kayıt 
tutucu”nun yardımına ihtiyacı vardır.  
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Kayıt tutucu bir sonraki toplantıda ve toplantılarda “Aracı” ve “Divan Başkanı” olmaya 
aday sayılır. Zira toplantıda üyelerin önünde olmanın ve ne olup bittiğini ve aracının görevini 
nasıl yaptığını görmüş ve öğrenmiştir. 

 
5.2. İyi Bir Kayıt: Anahtar kelimeleri ihtiva etmeli, ana fikirleri yakalamalı,  her 

cümleyi yazmaktan ziyade önemli olanları ihtiva etmelidir. Kelimeleri kısaltarak yazılmış 
olmalı, okunaklı ve anlaşılır bir ifade ile yazılmalıdır. Ana fikirler ve temel ifadeler daire içine 
alınmalıdır. Kararların altı çizilmeli ve karar olarak belirtilmiş olmalıdır. Kayıt tutucu değişik 
renkte kalem kullanırsa kayıtlar daha anlaşılır olabilir. Yıldız, ok, rakam ve yardımcı şekiller 
kullanılmalıdır. Tüm sahifeler numaralandırılmalı ve karıştırılması önlenmelidir. 

Kayıt tutucu kâtip toplantıdan sonra elindeki notları bilgisayardan yazarak düzgün bir 
metin halinde ve kararları da maddeler halinde yazarak üyelere gönderir.  

5.3. Grup Kararları: Bir grubun üzerinde görüş birliğine vardığı kararlar her zaman 
için oylama ve şahsi çabalarla varılan kararlardan daha iyidir ve daha değerlidir. Oybirliği ile 
alınan kararlar ise varılan çözümün mühim bir şey kaybetmeme hissi ile verilen, bazı üyelerin 
en iyi çözüm olduğunu düşünmediği kararlardır. 

Geniş ölçüde değişik bilgi ve fikirlerin ortaya atılması grubun daha uygun çözüme 
ulaşmasına yardımcı olur. Kurumlar ve kuruluşlar varlıklarını değişen ve gelişen şartlara ayak 
uydurarak varlıklarını devam ettirirler. Zira insan fıtratı değişerek gelişir ve çevresini de 
geliştirir. Hiç kimse aynı şeyleri tekrar etmek istemez, daima yeni ve değişik şeyler yapmak, 
kendisini, işini ve kurumunu geliştirmek ister.  

Grup kararları alınırken grup üyelerinin uyacağı kuralları şöyle belirleyebiliriz: 
! Şahsi görüşünde ısrarcı olmamak, 
! Karşılıklı görüşlerde çıkmaza girildiği zaman üçüncü bir alternatif aramak, 
! Sadece anlaşma ve uzlaşma olsun diye fikir değiştirmemek, 
! Tenkitlerden kaçınarak çoğunluğun onayına başvurmak, 
! Görüş farklılıklarını tabii karşılamak, herkesin görüşünü açıklamasına imkân 

vermek için sözünü kesmemek, 
! Sonuçta grubun ortak kararına ve çoğunluğun görüşüne sahip çıkmak gerekir. 

İyi bir toplantı morali kuvvetlendirir. Bir kurumda bulunan en alt kademedeki işçi ve 
hizmetlilerin de toplantıya ve kararlara katılması kuruma sahiplenmesine, çalışma şevkinin ve 
verimin daha da artmasına sebeptir. 

 
 
 
 
   
 
 
             
             
             
 
 
6. Grup Üyeleri: 
Grup üyelerin grubun en aktif elemanlarıdır. Toplantıyı yapan, çalışan, problem çözen 

ve karar veren (başkan ve idarecilerle beraber) grup üyeleridir. Liderler ve idareciler de 
toplantı esnasında grubun imtiyazsız birer üyesidirler. Divan Başkanı, Yardımcısı (Aracı) ve 
Kayıt tutucu grup üyelerine hizmet etmek için vardırlar. 

Aracı	  

Üyeler	  

Kayıt	  
Tutuc
u	  

Divan	  
Başkanı	  
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Grup üyelerinin fikirleri grup hafızasına kaydedildiği zaman artık gruba mal edilmiş 
sayılır. Önemli olan grup üyelerinden birilerinin fikirlerinin kabul edilmesi değil, ortak 
probleme ortak çözümün bulunmasıdır.   

Grup Üyeleri: 
! Aracının tarafsızlığını korumasını sağlarlar, 
! Grup hafızasını kontrol eder, kâtibi denetlerler, 
! Toplantıyı idare etmek yerine muhtevanın korunmasına yardımcı ederler.  
! Usul ile meşgul olmazlar. 
! Grup üyesi arkadaşlara saygılı olurlar. Başkaları konuşurken dikkatle dinlerler.  
! Salonda değişik yerlere oturarak aynı kişilerle klikleşmeyi önlerler. 
! Daima olumlu/pozitif düşünerek yeni fikirlere açık olurlar. 
! Kendi fikirleri tenkide uğradığı zaman hemen savunmaya geçmezler. 

Yapılan tenkitleri fikirlerini geliştirmek için kullanırlar. 
 
6.1. Grup Düşüncesinin Oluşması:  
Grup düşüncesi her grubun kendi misyonu ve fikrî temelleri çerçevesinde oluşturduğu 

düşünce sistemi ve bir nevi ideolojisi ve bu ideoloji çerçevesinde meydan gelen birlik 
ruhudur. Grup düşüncesini oluşturmanın dokuz yolu vardır. 

1. “Her iktidar, iktidar sahiplerinin başını döndürür.” Yüksek makamlara çıkan 
insanlar kendi fikir ve düşüncelerinin doğru ve faydalı olduğunu, kendilerinin de 
iyi niyetli ve dürüst kararlar aldıklarına inandıkları sürece “aldığı kararlar hep 
doğrudur.” Bu durum ise oldukça tehlikeli ve yanıltıcıdır. İş adamları ile tek parti 
hükümetlerinin aldıkları zararlı ve yanlış kararların çoğunun altındaki sebep 
budur. Bu nedenle demokrasilerde koalisyon hükümetlerinin aldıkları kararlar tek 
parti hükümetlerinden daha demokratik ve sağlıklıdır. 

2. Bir kuruluşta mevkiiniz ne derece yükselirse sizden aşağıdaki kademelerden ve 
onların gerçeklerinden o kadar uzaklaşır ve yabanileşirsiniz. Kişinin mevkii 
yükseldikçe daha doğru ve uzmanların tavsiyelerini alacağını ve bunların daha 
doğru olacağını düşünür. Sonra bu tavsiyelerle aldığı kararlar ile astlarına tesir 
etmeye çalışır. Bu durumda “işitmek istediğimi söyle” tutumu içine gireceğinden 
çoğu zaman gerçeklere ters düşer. 

3. Grup homojen, yani tek tip olduğu zaman muhalefet düşüncesinden kurtulamaz. 
“Diğerleri” toplantıda bulunmadıkları için veya temsil edilemeyenler üyelerin 
aleyhinde atıp tutarak tehlikeli zanları geliştireceği gibi “biz” ve “onlar” ayırımını 
teşvik eder. 

4. Bir grupta karşılıklı itimat ve birlik ruhunu geliştikçe üyelerin hoşnutsuzluklarını 
daha rahat ve açık şekilde söyleyeceklerini düşünürsünüz. Gerçekte bu ancak belli 
bir noktaya kadar doğrudur. İyi niyetli üyeler birlik ruhunun bozulmaması için 
muhalefet yapmaktan ve gerçekleri konuşmaktan kaçabilirler. Böyle düşünen 
üyelerin gruba bağlı kalmak ve bu bağlılığı hissetmek şahsî açıdan grubun en iyi 
karara varmasını istemekten daha önemlidir.  

5. Bir grup geliştikçe bazı müşterek inanç kalıpları da beraberinde gelişir. Grubun 
kabul ettiği doktrine karşı gelenlere hain gözü ile bakılır ve kendisine baskı 
yapılır. Değişik görüşler teşvik göreceği yerde tepki görür. Böylece grubun 
toplantı yapma sebebi inkâr edilmiş olur. Ortak bir grup düşüncesi gelişir. Değişik 
alternatifler böyle bir grup içinde çok sınırlı olarak gelişebilir. 

6. Grup içinde yüksek mevkide bir idareci bulunduğunda, bu zatın fikirlerini 
tenkitten kaçınmak sadakatin gereği sayılır. Bu durumda idarecinin fikirleri her 
zaman kabul görür ve desteklenir. 
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7. Grup içinde aynı noktada birleşmek arzusu çok kuvvetli olursa buna aykırı bir 
fikir başarısızlık kabul edilerek hoş karşılanmaz. Böyle bir grup içinde birinin 
susması kabul manasına alınır.  Kişinin gerçekte ne düşündüğünü ve hissiyatını 
anlama gayreti yoktur.  

8. Grup düşüncesi ekseri grup bir karar almak için baskı altında tutulduğu zaman 
gelişir. Meselâ “Şimdi fazla önemli olmayan şeyleri bırakalım. Saat beşe kadar bir 
karara varmak zorundayız. Bunun için anlaşmalıyız” denir ve oylamaya geçilir. 
Böylece birçok önemli düşünceden vazgeçilir. Neticede grubun sağduyusunu 
aksettirmeyen bir karara varılır. 

9. Nihayet bir karara varıldı mı kararın iyi işlemediği hususlarda ikazlar olsa bile 
alınan kararlara karşı çıkmamak için gizli bir anlaşma varmış gibi susulur. Kimse 
planın temelinde bir yanışlık olup olmadığını düşünmez ve değişik planlar 
geliştirmeye çalışmaz.  

 
7. Amirin Rolü Ne Olmalıdır? 
Resmî kurumlarda kurumu amir idare eder. Amirin kurumu sevk ve idaredeki rolü 

kanun ve yönetmenliklere uygun iş akışının sağlanması ve bu akışa engel olan problemlerin 
çözümüdür. Toplantılar da görülen lüzum üzerine ya bir problemi çözmek veya verimliliği 
artırmak için yine amir tarafından düzenlenir.  

 
7.1. Toplantılardan önce amirin dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır: 
1. Amirler toplantıları düzenlerler. Gündemi aracı ile beraber belirler, üyelere 

gündeme yeni maddeler ilave etmeyi teklif eder. 
2. Her gündem maddesi için bir usul tespit eder. 
3. Toplantıdan önce toplantının muhtevasını ve amacını üyelere açıklar ve usul 

konusunda ortak bir karara varırlar. 
4. Toplantıya kimlerin katılacağına, hangi rolleri üstleneceklerine (Aracı, kayıt tutucu, 

üyeler, müşahitler, uzmanlar) ve toplantının ne zaman, nerede yapılacağına karar 
vermek de amirin görevidir.  

5. Toplantı yerini ve gerekli malzemeleri önceden hazırlamak da aracı ve kayıt 
tutucuların görevi sayılır.  

6. Toplantı öncesinde amirin düşünmesi gereken en önemli konulardan birisi de 
üyelerin toplantıya ne derece katılacağı konusudur. Katılımcılardan bilgi mi 
alacağı, belli bir problemi mi çözmeye çalışacağı, kararları oy birliği ile mi, yoksa 
çoğunlukla mı almak istediğini belirlemek de yöneticinin görevleri arasındadır. 
 

7.2. Toplantı Esnasında Amirin Dikkat Edeceği Hususlar: 
1. Toplantıyı âmir idare etmemelidir. Yalnız çeşitli raporların takdimi ve 

bilgilendirmesi için yapılan toplantıları amir idare etmek durumundadır. Bu 
toplantıda raporu bizzat kendisi okuduğu gibi birine verip okutturabilir ve gereken 
açıklamaları yapar. “Soru-Cevap” bölümünü idare eder ve sorulara cevap verir.  

2. Toplantı mecrasından uzaklaşırsa akışını değiştirmek için yetkisini kullanır. 
3. Üyeler herhangi bir karara varamazsa üyelere teşekkür eder ve ertesi günü kendi 

kararını bildireceğini söyler ve toplantıyı bitirir. Daha sonra uzmanlara danışarak 
kendi kararını belirler ve üyeleri haberdar eder. 

4. Toplantıya tarafsız ve aktif olarak katılır.  
5. Az konuşup çok dinlemelidir. 
6. Her soruya ve tenkide cevap vermeye çalışmaz, not alır ve gereğini yapar.  
7. Alınan kararların ve verilen sorumlulukların takipçisi olur. 
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8. Bir gündem maddesi müzakere edilip karara bağlanmadan diğerine geçilmesine 
müsaade etmez. 

9. Problem çözme ve karar alma toplantılarını ise “Aracı” tayin ederek onların idare 
etmesini sağlar ve kendisi de aktif bir üye olarak toplantıya iştirak eder.  

 
7.3. Toplantı Sonrasında: 
Toplantı sonrasında amir aşağıdaki hususları yapar: 

1. Toplantıya katılanlara teşekküre eder ve alınan kararları okuyarak takipçisi 
olacağını açıkça ifade eder.  

2. Alınan kararları resmiyete geçirir ve uygulamaya koyar. 
3. Kararların uygulanıp uygulanmadığını takip eder. 
4. Kararları uygulamaktan sorumlu olanları denetler ve uymayanları ikaz eder. 
5. Bir sonraki toplantıda bir önceki toplantının raporunu müzakereye açar. 

 
8. Toplantı Müşahitleri: 
Müşahitler grubun tasvibi ile gelirler ve katılırlar. Toplantıya aktif olarak katılmazlar. 

Ancak uzaktan toplantıyı takip ederler. Sessiz dururlar, söz ve hareketleriyle üyeleri 
etkilemezler. Toplantıya katılmak isterlerse grubun tasvibini almalıdırlar. Yoksa katılamazlar, 
ısrar ederlerse dışarı çıkarılırlar. 

 
9. Uzmanlar:  
Bazı toplantılarda, bazı konularda bilgi almak ve bazı tavsiyelerde bulunmak, teknik 

konularda konuşmak üzere grup üyelerinin tasvibi ile toplantıya çağrılırlar. Görevi, gruba 
hizmet etmek, danışmanlık yapmak, kendisinden bir şey istenmeyince susmalı ve toplantıya 
karışmamalıdır.   
 

B. TOPLANTININ PLANLANMASI 
Toplantılar işlerin iyi yürümesi için bir vasıtadır. Toplantılarda işler planlanır, görevler 

taksim edilir, iş bölümü yapılır ve iş verimi ve kalitesi için gereken çalışmalar yapılır ve 
kararlar alınır. Bu nedenle toplantılar iş odaklı olmak zorundadır. Toplantı iş konusunda 
birçok yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve ortak kararların alınmasına, katılımcıların hem 
bilgilenme hem de iş içinde yeni roller üstlenmesine sebeptir. Çalışanlar toplantılar aracılığı 
ile işe fikirlerini ve kendilerine katarlar ve işle bütünleşirler. 

 
1. Toplantı Ne Zaman Yapılmalıdır? 
Toplantılar gerektiğinde yapılmalıdır. Ne kadar sıklıkla toplantı yapılırsa iş verimi o 

kadar artar ve eksiklikler o derece giderilir. Bu nedenle; 
! Gruptan bilgi ve tavsiye beklendiğinde, 
! Grubu gevşek görerek işe daha aktif katmak istediğinde, 
! Gruptan problem çözme konusunda yardım istendiğinde, 
! Bir meselenin açıklığa kavuşturulması gerektiğinde, 
! Görüş ve düşüncelerinizi grupla paylaşmak istediğinizde, 
! Gruptan toplantı konusunda bir teklif geldiği zaman, 
! Grup içinde değişik kesimleri ilgilendiren bir durum oluştuğunda, 
! Ortada açık olmayan ve kimi ilgilendirdiği bilinemeyen bir problem ortaya çıktığı 

zaman toplantı yapılır. 
 

2. Toplantı Çeşitleri: 
Toplantıları amaçlarına, çözüme yönelik problemlere göre gruplandırmak mümkündür. 
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! Problem çözme toplantıları, 
! Karar verme toplantıları, 
! Planlama toplantıları, 
! Rapor verme ve alma toplantıları, 
! Bilgilendirme toplantıları, 
! Tepki ve değerlendirme toplantıları, 
! Bilgilendirme toplantıları, 
! Birleşik toplantılar. Yani, bütün bunların beraber olduğu toplantılardır.  

 
3. Toplantıya Kimler Katılırlar? 
Toplantıların amacı grup düşüncesini oluşturmaktır. Grup düşüncesi grup içindeki 

hiçbir üyenin fikri değil, bütün grup üyelerinin ortak düşüncesidir. Grupta çıkan düşünce bir 
“Şahs-ı Manevi” oluşturur.1 Bu nedenle toplantıyı planlayanların toplantıya katılacak olanları 
da önceden tespit etmesi gerekir. Toplantıyı kötü niyetlilerin yönlendirmesinden koruması ve 
farklı düşünceleri ifade edecek şekilde katılımı sağlaması gereklidir.   

Toplantıya kimlerin katılacağı çok önemlidir. Katılımcıların kimliği toplantıya ve olup 
bitenlere büyük ölçüde tesir eder. Toplantıya katılanlar ile alınacak kararlar arasında büyük 
bir münasebet vardır. Diyelim ki A ile B arasında tercih yapacaksınız. Davetliler A şıkkını 
peşinen benimsiyorsa bu durumda şüphesiz A şıkkını seçeceklerdir. Bu nedenle yönetici grup 
düşüncesini (Şahs-ı Maneviyi) oluşturmak için her gruptan kişileri davet etmelidir. 

Homojenliğin, yani tek düzlüğün kötü neticelerinden sakınmanın tek yolu toplantıların 
mümkün olduğu kadar heterojen, yani farklı kişi ve şekillerde olmasını sağlamaktır. Bu pek 
çok farklı fikirlerin ortaya çıkmasına fırsat verir. 

Toplantılar karmaşık gruplarla yapılabileceği gibi, aynı müessesede çalışan belli bir 
grupla da yapılabilir. Tabii ki bu farklı gruplarla yapılan toplantının neticesini siz 
değerlendirirsiniz. Meselâ, bir okulda okul müdürünün idarecilerle, öğretmenlerle, 
öğrencilerle yaptığı toplantılar gibi…  

En son konuşacak kişi karar verme mevkiinde olan kişidir ve o olmalıdır. 
Toplantıda dikkat edilecek hususlar: 

1. Görüşlerinizi açıklamaktan çekinmeyin. 
2. Bazen grupta münakaşa çıkaracak birini bulundurun. 
3. Sessiz kişilerin değerli fikirlere sahip olacağını bilin, hemen oylamaya gitmeyin. 
4. Kritik kararları tehir edin ve karar vermede acele etmeyin.  
5. Diğerlerini de toplantıya davet edin. 
6. Toplantıda grup düşüncesinin oluşmasına engel olun. Şöyle ki: 

a. Grubundaki herkesi toplantı aralarında kendi bölümlerindeki diğerleri ile 
istişareye teşvik edin. Güvenlik bakımından toplantının gizliliği söz konusu 
değilse olan bitenden herkesi haberdar edin ve onların da görüşlerini alın.  

b. Toplantıda herkese neler olduğunu anlama fırsatı veriniz. Toplantı sonunda 
aldığınız kararları duyurun. 

c. Grubunuz başka kurumların ve çevrelerin desteğine ihtiyaç duyarsa bu 
kuruluşlardan gelenleri beklemeden ve görüşlerini almadan karar vermeyiniz.  

d. Grubun aldığı kararlarda toplantıya katılmayan birinin kararına muhtaç ise bu 
kişiye toplantı hakkında bilgi verin. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Şahs-ı Mânevi, tüzel kişilik anlamına gelmektedir. Bir grubun ortak inanç ve fikriyatını temsil eder. Hak ve 
hayır gruplarının şahs-ı manevisi hak ve hayır olurken şerlilerin şahs-ı manevisi de şerri temsil eder. Şahs-ı 
maneviler inançları temsil ettiği gibi, milleti ve devleti de temsil edebilir. Her kurumun da amaçlarını ve 
ideallerini oluşturan temel inaç ve fikirleri temsil eden şahs-ı manevileri bulunmaktadır.  
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e. Büyük önemi taşıyan ve çok ciddi sonuçlar doğuracak ağır bir mesele ile 
uğraşmak durumunda iseniz grubunuzu birkaç alt gruba bölerek problemi alt 
gruplarda ele alabilirsiniz. Bu doğru ve sağlıklı karar için daha faydalıdır. 

 
4. Daha İyi Bir Toplantı İçin… 
A. Toplantı öncesinde: 

1. Toplantıyı dikkatle planlayın. (Kim, ne, nerede, ne zaman, niçin ve kaç kişi?) 
2. Gündemi hazırlayarak üyelere önceden gönderin. Bu hazırlıklı gelmelerini sağlar. 
3. Erkenden toplantı yerine gelerek toplantı yerini hazırlayın ve üyeleri karşılayın. 

B. Toplantıya Başlarken: 
1. Tam zamanında başlayın. 
2. Üyelerin rollerini açıkça belirleyin. 
3. Katılanların kendilerini takdim etmelerine fırsat verin, beklentilerini alın. 
4. Gündemi yeniden gözden geçirin ve üyelerden yeni maddeler alın. 
5. Kesin zaman sınırlamasını ortaya koyun. 
6. Toplantı öncesinde geçmiş toplantıyı kısaca gözden geçirin.  

C. Toplantı Süresince: 
1. Belli bir zaman diliminde bir mesele üzerinde durun. 
2. Faaliyet maddelerini temin edin: Kim, ne, nerede ve ne zaman? 
3. Grup hafızasını zaman zaman gözden geçirin.  
4. Toplantının değerlendirmesini yapın. 
5. Gelecek toplantının gününü ve saatini belirleyin. 
6. Toplantıyı müspet şekilde sona erdirin. 
7. Toplantı salonunu düzgün bir şekilde bırakarak terk edin. 

D. Toplantı Sonrasında: 
1. Toplantı kararlarını maddeler halinde yazdırarak üyelere ulaştırın. 
2. Faaliyet planını takip ederek gelecek toplantının planını hazırlamaya başlayın. 
3. Alınan kararların amansız bir takipçisi olun. 

  
C. GÜNDEMİN HAZIRLANMASI 
Gündemi ya başkan/lider hazırlar veya üyeler tespit ederler. Gündemi oluşturmak için 

şöyle sorular sorulur. Bir problemi anlayıp çözmek için şu soruları sormuşlardır. “Kim, ne, 
nerede, nasıl, ne zaman, niçin, kaş kişi, ne kadar?” Bir sözü anlamak için: “Kim demiş, niçin 
demiş, ne demiş, ne zaman demiş, hangi makamda söylemiş?” Bütün bunları dikkate alarak 
gündem hazırlanmalıdır.  

Gündemi hazırlarken problemleri küçük parçalara ayırın. Gündeme ayrı ayrı maddeler 
halinde ele alın. “Ya hep, yâ hiç!” demeyin. Bir alternatif değil, birkaç alternatif kabul edin. 
Esnek olun. Esnekliğe teşvik edin. Asgari müşterekleri bulun. Değişik yaklaşımları deneyin. 
Peygamberimiz (sav) “Bir şey tamamen elde edilmezse büsbütün terk edilmez” 
buyurmuşlardır. Herkesin görüşünü sonuna kadar dinleyin ve onlara değer verin. Her fikrin 
değişik yer ve zamanlarda ve farklı durumlarda tatbik imkânı ve haklılık yönü vardır.  

 
1. İyi Bir Gündem Nasıl Hazırlanır? 
Gündem hazırlanamadan önce bilinmesi gereken ve dikkate alınması gereken önemli 

hususlar vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 
1. İnsanlar mecbur kalmadıkları sürece değişikliğe razı olmazlar. 
2. Değişim inançlarda ve fikirlerde değil, teknik meselelerdedir.  
3. Değişim hem şahıslar, hem de kurumlar için başarısının ön şartıdır.  
4. Başarıdan daha ikna edici bir şey yoktur. 
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5. Bir kurumda yeniliğe sadece bir bölümden başlarsanız o bölümün tecrit 
edilmesine sebep olursunuz. Zira vücut kendisine yabancı olan bir organı kabul 
etmez. Bu nedenle yenilik yapılacaksa sistemin bütünü ile beraber olmalıdır. 
Bütün bölümleri ve çalışanları değişime ortak etmek gerekir. Böyle bir başlangıç 
“biz ve ötekiler” ayırımını ortadan kaldırır.  

6. Müspet anlamda değişimin benimsenmesi zaman ister. Hiçbir değişim ani 
gelişmez. En güzel değişim de kimseye hissettirmeden ve kurumda çalışanların 
uyumunu bozmadan gelişmeye yönelik yaptığınız yeniliklerdir. Acelecilik 
muhalefete fırsat ve güç verir. Bu da direnmeyi netice verir. her şeyin zamanını 
beklemek, acele etmemek ve sabırla hareket etmek gerekir. 

2. Gündem Maddeleri: 
…… …….. …….. TOPLANTISI 

 
Grubun Adı    Toplantı Tarihi  
Toplantının Unvanı   Toplantı Yeri   
Toplantıyı Tertipleyen  Başlama Saati  
  Bitiş Saati  
   
Toplantı Türü  Yardımcı 

Malzemeler 
 

Beklentiler    Getirilecek 
Malzemeler 

 

   
İdareci  Toplantı Metodu  
Başkan  Karar Metodu  
   
Aracı  Nihai Karar Vericiler  
Kayıt Tutucu  
Grup Üyeleri  Özel Notlar  
    
Müşahitler    
Uzmanlar  
    
Gündem Maddeleri Mesul Kişiler Usul Süre 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
 

3. Kendimizi Nasıl Geliştirebiliriz? 
a. Yeni tekniklere daima açık olun ve yenilikleri takip edin. 
b. Tecrübelerden istifade edin. 
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c. Tahlil öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Meseleleri tahlil ediniz. 
d. Marifet iltifata tabidir. Müspet ve iyi bir şey yapanı takdir ve teşvik ediniz. 
e. Tenkitlere tepkili yaklaşmayınız; anlamaya ve düzeltmeye çalışınız. 
f. Belli bir zamanda ancak belli bir konu üzerinde kafa yorunuz ve bitiriniz.  
g. Kaldıramayacağınız yükün altına girerek kendinizi küçük düşürmeyiniz. 
h. Başarısızlıktan ve sizi suçlayacak olanlardan korkmayınız.  
i. Hatalarınızı görenleri dost bilin, hatalarınızı kabul edin ve düzeltin. 

 
D. MODERN SEVK VE İDARE KURALLARI 
İnsan medeni bir varlıktır. Toplum içinde yaşamakla ancak hayatını devam ettirir ve 

yardımlaşma ile sosyal hayatta yer bulur ve statü sahibi olur. Hayatı sosyalleşmekle 
kolaylaşır. Ehl-i himmet ve gayret insanlar mütevazı bir şekilde aktif hayatta bulunarak 
kendisini geliştirir, Allah rızasını kazanır, dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilir. Dinin 
emirlerinin yarısından fazlasının sosyal hayatla ilgilidir. Sosyal hayata katılmayan insanlar 
insanlığını geliştiremediği gibi dini yaşamada da eksik ve noksan kalır. Bu nedenlerle değişen 
dünya şartlarını da dikkate alarak nerede olursak olalım modern organizasyonlarda yer almayı 
ve onlardan faydalanmayı bilmemiz gerekir.  

İnsanlar yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki gruptur. Diama yönetenler 
yönetilenlerden daha akıllı ve zekidirler ve akıl ile zekâ yönetimle gelişir. Modern sevk ve 
idarede geçerli olan temel kuralların uygulamaları ve detayları gelişen ve değişen şart ve 
maslahata göre insan aklının ürünüdür. Bu nedenle aynı kurallara uyan farklı insanların kimi 
başarılı, kimisi de başarısız olur. Başarı ise kurallardan değil, uygulayıcının aklı ve 
zekâsından kaynaklanır. 

 
1. Durum Tespiti Yapın: 
Nasıl bir iş yapmaktasınız? Bizden beklenenler nelerdir? Nasıl faydalı olabilirim? 

Aldığım ücretin karşılığını verebiliyor muyum? Yaptıklarım yapmak istediklerimi karşılıyor 
mu? Bu gibi soruları kendinize sorarak durum tespitini yapınız. 

 
2. İş Akışını Sağlayın: 
Kurumda iş akışı nasıldır? Ne nereden başlıyor ve nerede bitiyor? Tıkanıklık nerede 

yaşamaktadır? Kopukluk ve yavaşlama nerede ve ne sebeple, kimlerin sayesinde olmaktadır? 
Bu gibi suallerin cevabını doğru olarak bulunuz ve eksikliği gidermeye çalışınız. 

 
3. Personel İstihdamını Sağlayın: 
İşe göre adam almaya bakın. İş verimine ve kaliteye önem verin. Personelden azami 

verim alıyor musunuz? Personelin iş doyumu ve mutluluğunu önemseyin. Bunları ne kadar 
gerçekçi yaparsanız müessesenin başarısını o derece artırırsınız. 

 
4. Üniteler Arası Köprüleri İyi Kurun:  
İş yerinizde üniteler arası köprü sağlam mı? Birbiri ile koordineli çalışabilmekte midir? 

Kopukluk var mıdır? Koordineyi daha sağlıklı nasıl sağlayabilirim? Sorularına cevap veriniz. 
 
5. İmkânlarını ve Kaynaklarınızı Verimli Kullanın: 
Müessese imkânlarını ve kaynaklarını yeterli derecede kullanabilmekte midir? Mevcut 

insan kaynakları ve diğer kaynakları verimli kullanabiliyor muyuz? Kaynak ilavesine ihtiyaç 
var mıdır?  

 
6. P. P. P. P Formülünü İşletin: (4 P Formülü) 
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“Plan, Proje, Para ve Personel” dörtlüsünü iyi yönetin. Plan ve proje kurumun 
hedeflerini ve bu hedeflere götürecek yolları tespit için gereklidir. Para bu palanın 
uygulanmasına imkân veren araçtır. Personel ise bu üçünü tamamlayan son halkadır. Yetişmiş 
kalifiye eleman bu üçünü de sağlayarak her işin üstesinden gelebilir. 

 
7. Kontrol ve Denetimi İyi Yapın: 
Denetim işe ciddiyet katar ve verimin artmasını sağlar. Çalışanlar kendilerini başıboş 

hissetmezler. Aynı zamanda zaman israfının ve kaytarmaların önünü keser. Ancak bu kontrol 
ve denetim çaktırmadan yapılmalıdır. Genellikle sonuçlar üzerinden kontrol sağlanmalıdır. 
Aksi takdirde göz boyama ve yanlış bilgilendirme, yağcılık ve hasıraltına süpürme politikaları 
devreye girebilir. Bu konuda idarecilerin hoşgörülü ve dengeli olmaları gerekir. 

 
8. Mükâfat ve Cezaya Başvurun: 
Üstün gayret ve başarı mutlaka mükâfatlandırılmalıdır. Atalarımız “Marifet iltifata 

tabidir. Müşterisiz meta zayidir” demişlerdir. Yine kasıtla işlenen suçlar da cezasız 
kalmamalıdır. Ancak mükâfat kalıcı, ceza ise geçici olmalıdır. Zamanla yapılan sözlü teşvik 
ve takdirler faydadan hali olmadığı gibi, tekdirler ve tedbirler de başıboşluğu ve 
vurdumduymazlığı ortadan kaldırır. 

 
9. Yetki ve Mesuliyet Verin: 
Personelden verim alabilmeniz için onlara hareket kabiliyeti vermeniz gerekir. Bunun 

için de yetki vermelisiniz; ancak sınırlarını da iyi tespit etmeniz gerekir. Sınırsız yetki su-i 
istimale sebeptir. Ayrıca mesuliyet vererek bu duygunun gelişmesini de sağlamanız gerekir.  

 
10. Çalışanların İhtiyaçlarını İhmal Etmeyiniz: 
Kurumun idarecisi çalışanların ihtiyaçları ile de ilgilenmelidir. Onları çalışan birer 

makine olarak görmek, insani yönünü ihmal etmek doğru değildir. Kendisi ile ilgilenilen 
personel kendisine değer verildiği duygusuna kapılırken, ihtiyaçlarına değer verilmeyen ve 
ilgilenilmeyen personel de kendisine değer verilmediği düşüncesine kapılır. İnsanların maddi 
ihtiyaçların yanında manevi ve moral ihtiyaçları da vardır. Her çalışanın en az bir hafta tatile 
ihtiyacı vardır. Kurumun bu ihtiyacı karşılaması onun bir sene verimli ve şevkli çalışmasına 
sebep olur. 

 
11. Çalışanların Eğitimine Önem Veriniz: 
Çalışanlar branşları ile ilgili eğitim verilmeli ve yenilikler tanıtılmalı ve bunların 

kuruma kazandırılması sağlanmalıdır. Böyle bir personel kendisini daha faydalı görecek ve 
kuruma katkısının olduğunu düşünerek işe daha gönülden sahiplenerek verimin artmasına 
sebep olacaktır. 

 
12. Koordinasyonu İyi Yapınız: 
Müessesede tam bir uyum ve ahenkli bir çalışma sağlamak için koordinasyona ihtiyaç 

vardır. Bu koordinasyon mutat zamanlarda yapılacak toplantılarla sağlanabildiği gibi, zaman 
zaman astlardan rapor alarak ve idarecilerle toplantılar yapıp raporlar alarak da yapılabilir. 
Böylece kurumda güven, uyum ve bilgi alışverişi sağlanmış olur.  

 
Modern sevk ve idarenin genel kuralları bunlar olmakla beraber farklı ve daha gelişmiş 

yeni kurallar da uygulanabilir. En mükemmel kurallar bunlardır demek doğru olmadığı gibi 
bunların önemi yoktur demek de mümkün değildir.  

 


