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Giriş 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Şura Suresi” ile istişarenin önemini bize öğretmiştir. 

“Müminlerin işleri aralarında şura iledir” (Şura, 42:38.) ayeti şurayı emreder. Şura ile meydan 

muharebesi yapma kararı alındığı halde Uhud mağlubiyetinden sonra mağlubiyetin kararın 

yanlışlığından değil, kararı uygulamadaki tedbirsizlikten kaynaklandığını ihtar ile 

Peygamberimize (asm) “Onlara katı davranma, onları affet ve onlarla istişare et. Aldığın kararı 

uygulamada da Allah’a güvenerek azimle ve kararlılıkla devam et!” (Âl-i İmran, 3:159.) 

buyurmuştur.  

Bu iki ayet şurayı emretmektedir. Peygamberimiz (asm) de “İstişare eden pişman olmaz” 

(Taberani, M. Evsat, H. No:6623.) buyurmuşlar, kendisi de sahabelerine danışmadan hareket 

etmemişlerdir. Meşverete ve şuraya en çok değer veren ve uygulayan Peygamberimiz (asm) 

olmuştur. 

 

Şurâ’nın Anlamı 

Şurâ, petekten balı süzüp almak anlamındadır. (İbn-i Manzur, Lisanu’l-Arab, 4:434.) 

Üzümü sıkıp şırasını almak da buradan kaynaklanmaktadır. Şura da “güvenilir, ilim ve tecrübe 

sahiplerinden iş konusunda görüş almak ve danışmak anlamına gelmektedir. İş konusunda usta 

ve uzman olmayandan görüş almak ise meşveret ve şuranın amacına aykırıdır. Zira bilmeyen 

insan yanlış şeyler söyler ve sizi yanıltır. Bu ise meşveretin amacına ve ruhuna aykırıdır.  

Peygamberimiz (asm) “Müminler bal arısına benzerler. Temiz ve helal şeyleri yerler, 

temiz yerlere konarlar, kendilerinden bal gibi temiz ve faydalı şeyler zuhur eder” (Müsned-i 

Ahmed, 2:199.) buyurmuşlardır. 

İslam’da istişare o derece önemlidir ki istişare etmeyen idarecinin azledilmesinin vacip 

olduğunu söyleyen İslam alimleri vardır. (Kurtubî, Camiu’l-Ahkâm, 4:249.) Fahrettin Razî de 

“Yöneticilerin istişare ile hareket etmesi vaciptir” (Mefatihu’l-Gayb, 9:76.) demiştir. Ferdiyet 

zamanında istişareler de ferdî yapılıyordu ve bu onlar için yeterli oluyordu. Yöneticilerin 

kendilerine danışman olarak kabul ettiği alimler ve uzmanlar vardı. Onlarla yapılan ferdî 

istişareleri yeterli görüyorlardı.  

Bazı yöneticiler de kendilerine dar dairede bir “İstişare heyeti” oluşturmuştu. Meselâ 

padişahlar vezirleri ile toplantı yaparak memleket meselelerini görüşüyor ve aldıkları kararları 

titizlikle uyguluyordu. Bazı otoriter ve müstebit idareciler de istişareyi fikir almak için değil, 



kendi fikrini kabul ettirmek için “ikna toplantısı” olarak görüyordu. Sonuçta başarı olursa kendi 

üzerine alıyor, başarısızlık olursa meşveret üyelerine ve danışmanlarına yıkıyor, kendisini 

aklıyordu. Tabii ki bu “İstişareyi” istismar ederek otoritesini güçlendirmeye alet ediyordu. 

“Neden başarısız oldu?” denince “Biz bunu istişare ile kararlaştırdık, beni yanılttılar” diye işin 

içinden sıyrılıyordu. 

Bu zaman ferdiyet zamanı olmadığı cemaat zamanı olduğu için yöneticiler yönettikleri 

kurumu temsil ederler. Yönetim ise kurullar ve toplantılarda alınan kararlarla sağlanır. Yönetici 

elbette istişarede fikrini söyler; ama çoğunluğun ittifak ettiği görüş karar haline dönüşür ve 

idarecinin vazifesi bu kararı uygulamayı takip etmektir. Sonuçta yanlışlık olursa yeni bir 

toplantıda gözden geçirilir ve daha sağlıklı kararlar alınır. İstişare bu amaçla yapılır. Buradan 

elbette başarılı ve faydalı sonuçlar ortaya çıkar. Yani, “İstişare eden pişman olmaz.” 

Şuralarda Anayasa ve Yasalara aykırı karar alınamaz. Yani şuralarda da bir hiyerarşi söz 

konusudur. Hakkında kanun, yasa ve yönetmenlik bulunan hususlarda aykırı karar alınmaz, 

yasaların ve yönetmenliklerin uygulanmasına yönelik tedbirleri görüşmek üzere istişare amaçlı 

toplantılar yapılır. Bu toplantılarda uygulamaya yönelik vazife taksimi yapılır, mesailer tanzim 

edilir ve önlemler alınır. İstişare bu amaçlarla yapılır. 

Peygamberimiz (asm) hakkında vahy olan meseleleri uygulamak için ve hakkında vahy 

olmayan meselelerde sahabelerin görüşüne başvurmak ve en doğruya isabet etmek için istişare 

ederdi. Hulefa-i Raşidin de ortaya çıkan meselelerde Allah’ın emri ve peygamberin sünneti 

nedir? Nasıl uygulamıştır? Bunu ortaya çıkarmayı amaçlarlardı. “Hakkında ayet ve hadis 

olmayan konularda da ayet ve hadislere aykırı olmayacak şekilde nasıl davranılır? Olayı en 

güzel ve adil bir şekilde nasıl çözeriz?” diye bu meseleleri müzakere etmek için istişare 

ederlerdi.  

Daha sonra gelen Tabiin ve Tebe-i Tabiin de Kur’an, sünnet ve sahabe uygulamalarını da 

esas alarak bunlara aykırı olmayacak şekilde kararları almak için meşveret ederlerdi. İslam fıkhı 

ve hukuku bu şekilde tedvin edilmiş ve oluşturulmuştur. Burada mükemmel bir hiyerarşi söz 

konusudur. Hz. Ali’ye bazıları “Bizimle istişare etmiyorsun?” diye sitem edince Hz. Ali (ra) 

şöyle demiştir: “Ben Kur’an ve Sünnete göre hükmediyor, amel ediyorum. Bu meseleler istişare 

konusu değildir. Bu meseleler istişare edilecek değil itaat edilecek hususlardır. Siz bunlara 

uymuyorsunuz. Sizinle nasıl istişare edeceğim?” demiştir.  

 

İstişare Usulü 

İhtisas ehli ile istişare edilmelidir. İşe göre uzmanlardan görüş almalıdır. Toplumun 

saygın ve seçkinleri ile istişare edilmelidir. İstişare edilecek kimse bilgili, akıllı, emin, güvenilir 

ve doğru insan olmalıdır. Yalancıdan, cimriden, korkaktan, sahtekardan, cahilden istişare üyesi 

olmaz ve onlara danışılmaz. Bir insan danışman olmak istiyorsa ihtisas sahibi, güvenilir ve 

dürüst olmalıdır.  

Sokaktan geçen her adamla istişare edilmez. Peygamberimiz (asm) önemli konularda 

kavmin ileri gelenleri ile konuşur, istişare ederdi. Hendek muharebesi öncesi önce Medine ileri 

gelenlerinden Sa’d b. Ubade (ra) ve Sa’d b. Muaz (ra) ile istişare etmiştir. Yine umum istişare 

öncesi seçkin sahabelerle görüşür, onların görüşünü alır, hazırlıklı bir şekilde istişareye girerdi. 

Çoğu zaman Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) ile görüşür, genel bir kanaat elde eder, strateji 

belirler sonra sahabeleri mescide toplar ve onlarla istişare ederdi. Hz. Ebubekir ve Ömer için 

“Siz ikiniz bir konuda ittifak ederseniz, ben ona muhalefet etmem” buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) böyle bir usul çerçevesinde yapılan istişare için “İktisat eden geçim 

sıkıntısı çekmez, istihare eden mahrum kalmaz, istişare eden de pişman olmaz” (Münavi, 

Feyzu’l-Kadir, 1:450; Taberani, Evsat, H. No: 6623.) buyurmuşlardır.  

Usulüne uygun yapılan istişare kararları azimle Allah’a tevekkül ederek uygulanır. 

Herkes üzerine düşeni yaparsa Allah onları hayra muvaffak kılar. Bu husus “Onlarla istişare et, 

sonra Allah’a tevekkül ederek azmet” (Âl-i İmran, 3:159.) ayeti ile sabittir. Peygamberimiz 



(asm) “Ümmetimin seçkinleri sapıklıkta ve yanlışta ittifak etmez” (Heysemi, Zevâid, 1:177.) 

buyurmuşlardır.  

 

İstişare Tedbir Amacına Hizmet Eder 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Ey iman edenler! Tedbirinizi alın! Duruma göre bölükler 

halinde sefere çıkın veya gerektiğinde topyekûn mücadele edin.” (Nisa, 4:71.) “Gücünüz yettiği 

kadar kuvvet hazırlayın!” (Enfal, 8:60) ferman eder. Sonra “Ey iman edenler! Anlaşmalarınıza 

uyun!” (Maide, 5:1.) buyurur. Peygamberimiz (asm) de “Kuvvet atmaktır, kuvvet atmaktır, 

kuvvet atmaktır” (Müslim, İmare, 167.) buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) “Tedbir gibi akıl yoktur” buyurmuşlardır. Yine “Akıllı ve ilim 

sahiplerine sorun doğruyu bulursunuz, âsi olmayın pişman olursunuz” (İbn-i Hacer, Metalip, 

3:17.) buyurmuşlardır. Hz. Yakub (as) Yusuf’a (as) “Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma!” 

(Yusuf, 12:5.) demiştir. Neden? Çünkü hasetlerini çekersin.  

İstişare tedbir almak içindir. İstişareler hiçbir karar da alınmazsa ülfete ve muhabbete 

sebeptir. İstişare Allah’ın rahmetini ve yardımını celbeder. “İstişareye uyan doğruyu bulur, 

kendi reyinde ısrar eden de hatadan kurtulamaz.” (Suyutî, Dürrü’l-Mensur, 2:359.) 

İstişare Hakkı ve İstimati Bulmak Amacına Yönelik Olmalıdır 

Peygamberimiz (asm) “Allah’ın rahmeti cemaat üzerindedir” (Tirmizi, Fiten, 17.) 

buyurur. Burada kast edilen cemaat hak ve istikamet üzere olan cemaat demektir. Yoksa batıl 

bir amaç için bir araya gelen cemaat Allah’ın rahmetini değil, öfkesini celbeder. Peygamberimiz 

(asm) Hudeybiye’de sahabeleri ile Allah yolunda cihad için ahitleştiği zaman yüce Allah 

“Yedüllahi fevka eydiyehum” “Allah’ın eli onların eli üzerindedir” (Fetih, 48:10.) yani 

“Allah’ın yardımı ve rahmeti o cemaat üzerindedir” buyurdu.  

Her amelde olduğu gibi istişarede de iyi ve hayırlı niyet olmalıdır. Yoksa cinayet işlemek 

ve hırsızlık yapmak için bir araya gelip istişare yapanların istişaresi meşru olmadığı için Allah 

ve Resulünün emrettiği bir istişare olmaz ve ondan hayırlı bir sonuç da çıkmaz. Bu sebeple Hz. 

Ali (ra) “İstişare hak ve hakikati bulmak amacı ve niyeti ile yapılırsa hak ve istikamet bulunur” 

demiştir. 

 

Yüce Allah İstişareyi Öğretiyor 

Yüce Allah Hz. Adem’i (as) yaratmadan önce meleklerle istişare ediyor. “Ben insan 

yaratacağım. Ne diyorsunuz?” ferman ediyor. Bakara Suresinde 2:30-33 ayetler bunu 

anlatmaktadır. Ayrıca Peygamberimize (asm) “Kul peygamber mi olmak istersin, yoksa kral 

peygamber mi olmak istersin?” diye soruyor. Peygamberimiz (asm) Cebrail (as) ile istişare 

eder. O da Allah’a karşı mütevazi ol!” der. Peygamberimiz (asm) “Ben kul peygamber olmak 

isterim. Bir gün tok olayım şükredeyim, bir gün aç olayım sabredeyim” buyurur.  

Yüce Allah “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım. Ben tüm kâinatı sana verdim” 

buyurur. Peygamberimiz (asm) de “Ya Rabbi! Ben de bütün bunları senin için terk ettim” 

cevabını verir. (İbn-i Kesir, El-Bidaye, 6:50.) 

Yine İsra gecesinde Peygamberimize (asm) süt ve şarap ikram edilince Peygamberimiz 

(asm) Cebrail’e (as) sorarak istişare ediyor. Cebrail (as) “Sütü tercih etmesini” söyler. 

Peygamberimiz (asm) Allah’ın koruması altındadır. “O hevasından konuşmaz, konuştukları hep 

vahiydir.” (Necm, 53:3-4.) Böyle olduğu halde daima istişare ile hareket etmiştir. 

Abdullah b. Ömer (ra) Resulullah’ın (asm) hadislerini yazıyordu. Bazı sahabeler ona 

yazmamalarını tavsiye ettiler. Peygamberimiz insani halleri vardır. Öfkeli ve neşeli, seviçli ve 

üzüntülü zamanları vardır. Her sözünü yazmanız doğru olmaz dediler. O da Peygamberimize 

(asm) gelerek bunu sordu. Peygamberimiz (asm) “Yaz!” buyurdular. Sonra “Allah’a yemin 

ederim ki bu ağızdan hakdan başka bir şey çıkmaz” buyurdular ve “O hevasından konuşmaz” 

ayetini okudular. (Ebu Davud, İlim, 3.) 



Sahabeler “Ya Resulallah! Siz bazen bizimle şakalaşıyorsunuz!” dediler. Peygamberimiz 

(asm) “Şaka da olsa bu ağızdan Haktan başka söz çıkmaz” (Tirmizi, Birr, 57.) buyurdu. Durum 

böyle olduğu halde Hasen-i Basri (ra) der ki: “Yüce Allah insanların en kamiline “istişare 

etmeyi emretmiştir. Bu emir istişareni faziletini ifade etmektedir. İhtiyaçtan değildir” demiştir. 

Bu sebeple peygamberimiz (asm) miraçta Hz. Musa (as) ile istişare etmiştir. 

 

Peygamberimizin (asm) Müşavirleri 

Sahabeler “Arkadaşları ile en fazla istişare eden peygamberimizdi” (Tirmizi, Cihad, 34.) 

demişlerdir. En çok istişare ettiği müşavirleri Hz. Ebubekir (ra) Hz. Ömer (ra) Hz. Osman (ra) 

Hz. Ali (ra) Zübeyir (ra) Talha (ra) Useyd b. Hudeyr, Sa’d b. Muaz (ra) Habbab b. Münzir (ra) 

Muaz b. Cebel (ra) gibi seçkin sahabelerdir. (Heysemi, Zevâid, s.1:178.) 

Peygamberimiz (asm) “Nazarımda Ebubekir ve Ömer bir başta iki göz mesabesindedir” 

(Münavi, Feyzu’l-Kadir, 1:189.) “İkiniz bir konuda ittifak ettiğiniz zaman ben siz asla 

muhalefet etmem” (Müsned-i Ahmed, 5:227.) buyurmuşlardır. Peygamberimiz (asm) geceler 

boyu Hz. Ebubekir (ra) ile müşavere ederdi. Bazen bu istişareye Hz. Ömer (ra) da katılırdı.” 

(Hakim, Müstedrek, 2:227.) Sonra Hz. Ebubekir ve Ömer (ra) için “İkinizle beni takviye eden 

Rabbime hamd olsun” (İbnü’l-Esir, Üsdülgâbe, 6:10.) buyurmuşlardır. 

Peygamberimizin (asm) sahabelerle istişare etmesi sonucu aldıkları önemli kararlardan 

bazıları şöyledir: 

1. Medine Sözleşmesinin yapılması, 

2. Ezanın okunması, 

3. Bedir Savaşı, 

4. Uhud Muharebesi, 

5. Hendek Savaşı, 

6. Bedir esirlerinin durumu, 

7. Hudeybiye antlaşması, 

8. Taifte Selman b. Farisi mancınık önerisini kabul etmesi. 

Sahabeler de Peygamberimizin (asm) vefatından sonra istişare ile hareket etmişlerdir. 

Halife seçimini istişare ile yapmışlardır. Kur’ân-ı Kerimin toplanması ve bir kitap haline 

getirilmesi, zekât vermek istemeyenlere savaş açma kararı bunlardan en önemlileridir.  

Hz. Ömer (ra) Şuarayı kurumsal hale getirmiştir.   

 

İstişare Ehli Olanlar 

1. Allah’tan korkan alimler. Alim kimdir? Ahireti dünyaya tercih edenler, devlet 

kapısına tenezzül etmeyenler ve nefsini değil Allah rızasını esas alanlardır.  

2. İşinin ehli ve ustası olanlar. 

3. Dava adamı olanlar. 

4. Güvenilir olanlar. 

5. Akıllı ve tecrübeli olanlardır.  

6. İyi niyetli ve ihlaslı olmalıdır. 

Lokman (as) oğluna “Evladım! Helal lokma ye ve işlerinde Allah’tan korkan alimlere 

danış!” demiştir. Abdullah b. Hasan (ra) “Akıllı düşmandan sakındığı gibi ahmak dosttan da 

sakınmalıdır. Cahil dostun da seni çıkmaza sokar. Akıllı düşmanın hilesine ve cahil dostun 

tehlikesine maruz kalırsın” demiştir. 

 

Haklı Şura ve Meşveret 

Âlimlein çoğunluğuna göre meşveret ve şûra, yöneticilerin yapması gereken getirilmesi 

zorunlu bir vecibe olup, onu terk eden, Allah indinde günahkâr, insanlar önünde ise sorumludur. 

Şûra’nın zorunlu bir uygulama olduğuna “Yapacağın işlerde onlara da danış, bir kere de 

azmettin mi, artık Allah’a tevekkül ederek yap!” (Âl-i İmran, 3:159.) ve “Onların işleri de kendi 



aralarında şûra iledir…” (Şura, 42:38.) ayetlerini delil olarak göstermektedirler. İlk ayette 

meşveret emredilirken ikinci ayette şûra, Müslümanların özellikleri arasında sayılmaktadır. 

Buna göre, Müslümanların problemleri emir ve baskı ile değil, uzlaşmayla çözmeleri ve buna 

göre hareket etmeleri gerekir. Ayrıca yüce Allah “Bilmiyorsanız, bir bilenden sorun.” (Nahl, 

16:43; Enbiya, 21:7.) buyurarak ilim sahiplerine ve bilenlere danışarak iş yapmayı emretmiştir.  

Peygamberimizin (asm) teşvik ve uygulamaları da şûrayı emreden ayetler doğrultusunda 

olmuştur. O, Müslüman toplulukların ileri gelenleri ve sözüne itibar edilenlerle ve ilgili 

oldukları konularda diğer Müslümanlarla daima istişare etmiştir. “Hulefa-i Raşidin” daima 

meşveretle hareket etmiş ve Hz. Ömer (ra) “Şura” müessesesini kurup geliştirmiştir. Bundan 

sonra İslam Cemaati meşveretle hareket eden bir sistem kurmuşlardır. Hulefa-i Raşidin’den 

sonra “Saltanata” geçilince “şura” da saltanatın muktezası olarak yöneticinin kararlarını 

açıkladığı “İkna Toplantıları” haline gelmiştir. Bediüzzaman “Şura”ya “Haklı Şura” kavramını 

da ilave ederek “İhlas ve Uhuvveti” netice veren bir kurum olması gerektiğini ifade etmiş ve 

böyle bir şuranın tesisini ve yapılacak tüm dünyevi işlerin bu şura ve meşveret kararları ile 

olmasının yolunu açmıştır. 

Meşveretler ve şuralar cemaatin ve toplumun ortak anlayışını yansıttığı için “şahs-ı 

manevi”nin teşekkülünü netice verir ve bu kararlardan yanlış sonuçlar çıkmaz.  

 

Demokrasi Meşveret Sistemini Hayata Geçirmiştir 

Meşrutiyet meşveretle yöntimdir. Ancak bu istismar edilerek zulme alet de edilebilir. 

Nitekim Bediüzzaman hazretleri 1909’da “Divan-ı Harb-i Örfi” de “İttihat ve Terakki”nin 

müstebitleri tarafından “irtica!” ile suçlanıp yargılanırken şöyle der: “Eğer meşrutiyet bir 

fırkanın istibdadından ibaret ise ve hilaf-ı şeriat hareket ise bütün dünya, cin ve ins şahit olsun 

ki ben mürteciyim! Zira, yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i 

meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka 

bulacaktır.” (Divan-ı Harb-i Örfi, 41.) 

Özellikle cemaatî yapılarda aynı inanç ve düşünceyi paylaşan ve aynı ideali taşıyanların, 

yaptıkları meşveretler sağlıklı sonuç verir. Zira Bediüzzaman’ın “İhlas Risalesinde” ifade ettiği 

gibi “sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk etmek” “samimi bir ittifak” 

içinde olmaları ihlaslarının gereğidir. Aksi taktirde zaten ihlas ortadan kalkmış olur. Bu 

durumda “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa cem ve zam kesir darbı gibi küçültür. İnsanlarda 

sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur.” 

(Mektubat, 804.) 

Meşvereti herkes Allah’ın emri ve peygamberin sünneti olarak yapıyor; ancak 

Bediüzzaman “Haklı Şurâ”dan bahsediyor. “Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, 

üç elif, yüz on bir olduğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile, üç adam, yüz adam kadar millete 

fayda verebilir.” (Hutbe-i Şamiye, 67.) buyuruyor. İhlas ve tesanüdü netice vermeyen bir 

şuranın haklı şura olmadığını söylüyor. 

 

Haklı Şura Nedir, Nasıl Yapılır? 

Bediüzzaman hazretleri “Neden şuraya bu kadar ehemmiyet veriyorsun?” diyenleri 

Lem’alar’daki Nurun 21. Lem’ası olan “İhlas Risalesi”ne yönlendirerek “Haklı şura ihlas ve 

tesanüdü netice verdiğinden, üç elif yüz on bir olduğu gibi ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile üç adam 

yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın hakiki ihlas ve tesanüd ve meşveretin 

sırrı ile bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor.” (Hutbe-i 

Şamiye, 1993, s. 67-68.) şeklinde cevap verir. 

Yani ihlas şurayı gerektirir, şura da ihlaslı hizmeti netice vermektedir. Gerçekten de 

şuralar “Kevser-i Kur’âniden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazandırır.” Bunun şartı ise “Buz 

parçası hükmünde olan enaniyeti o havuza atıp eritmektir.” (Lem’alar, 2011, s. 401.) Yani, 

meşveret ve şurada fikirler havuzuna birleşir ve tek bir fikir haline gelir. Şuranın ortak görüşünü 



kabul etmeyerek kendi indi görüşünde ırar etmek gerçek enaniyet ve gururdur. Enaniyet ve 

gururu eritmenin ve şahs-ı maneviye sahip olmanın yolu meşveretten çıkan karara sahiplenerek 

uygulamak ve indi ve şahsi görüşünü terk etmektir. O zaman şahs-ı manevi havuzunda erimiş 

ve havuza sahip olmuş olur. 

Haklı şuranın şartı ihlastır. İhlas prensiplerini ise Bediüzzaman şöyle belirlemiştir: 

Birinci düsturunuz: Amelinizde rıza-i ilâhi olmalı. İkinci düsturunuz: Bu hizmet-i 

Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk 

nev’inden gıpta damarını tahrik etmemek. Üçüncü düsturunuz: Bütün kuvvetinizi ihlasta ve 

hakta bilmelisiniz. Dördüncü düsturunuz: Kardeşlerinizin meziyetlerini şahsınızda ve 

faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Yani 

“fenâfilihvan” olmaktır. “Yani, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyat 

ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır.” Bunu sağlayacak olan da yine meşveret ve burada alınan 

kararlara sahip çıkmaktır.  

Bediüzzaman “Mesleğimizin esası uhuvvettir.” “Haliliye mesleği ve hıllet meşrebidir. 

Hıllet ise en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert 

kardeş olmayı” gerektirir. (Lem’alar, 395.) demektedir. 

Haklı şuranın temel ölçüleri ve prensipleri bunlardır. 

Meşveret Kuralları 

1. Meşverette alınan kararlar uygulamak içindir. 

2. Meşverette 5N + 1K Formülü uygulanmalıdır. 

3. Meşverette alınan kararlar uygulanmadan yeniden meşverete getirilmez. 

4. Yönetici meşveret kararlarının takibini yapar, uygulanmasını denetler. 

5. Meşveret “Şahs-ı manevi” oluşturur, cemaatî yapıyı netice verir.  

6. Meşveret tevatürü sağlar. Tevatürî meslekte butlan olmaz. (İ. İcaz) 

7. Meşveret “Ene”yi “Nahnü”ye tebdil eder. Manevi havuzda erir. 

8. Hak galiptir, mağlup olmaz. Meşveretin amacı hakkı bulmaktır. 

 

Meşveretler Neden Verimsiz Geçiyor 

1. Gündem önceden belirlenmiyor. Toplantıda belirlenmeye çalışılıyor. 

2. Her gündemde bilen de bilmeyen de fikir beyan ediyor. 

3. Aynı fikirleri herkes ayrı ayrı dile getiriyor. 

4. Bir konuda bilgisi olmayan daha fazla konuşuyor. 

5. Görevler bilgisi ve ilgisi olmayanlara veriliyor, yapılamıyor. 

6. Bir komisyonun yapacağı teferruat meşverette konuşuluyor. 

7. Komisyonlara hatır gönül almak için fazla üye kaydediliyor. 

8. Bir kişiye birçok görev veriliyor, o da bunların altında kalıyor. 

9. Bir meşverette alınan karar ikinci bir meşveretle değiştiriliyor. 

10. Meşveretler yapılacak hizmetleri engellemek için yapılıyor. 

11. Meşveret kararları uygulanmıyor. İşine gelmeyen kararlar yok sayılıyor. 

12. Çoğu meşveretler hiçbir somut karar alınmadan tartışma ile son buluyor. Bu da 

üyelerde ümitsizliğe sebep oluyor ve meşverete olan güven sarsılıyor. 

13. Bazıları meşvereti sabota etmek için gündeme gereksiz pek çok teklif getirerek 

cemaati meşgul edip meşveretin itibarını sarsmak istiyorlar. 

 

 

Yönetici Nasıl Olmalıdır? 

Peygamberimiz (asm) “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz!” 

(Buhari, Cum’a, 1.) buyurur ve herkese durumuna ve statüsüne göre sorumluluk yükler. Bu 

durumda iyi bir yönetici nasıl olması gerekir? 



1. Liyakat sahibi olmalıdır. “Emaneti ehline verin” (Nisa, 4:58.) bunu emreder. Sonra 

“Adil olan yöneticiye itaat edin” (Nisa, 4:59.) emreder. 

2. Peygamberimiz (asm) “Sen zayıfsın idarecilik yükünü kaldıramazsın” diye Hz. Ebu 

Zerre görev vermediler. (Müslim, İmare, 4.) 

3. Makam ve mevkii ihtirası olmamalıdır. Peygamberimiz “Biz bu görevi isteyene 

vermeyiz, layık olana veririz” (Müslim, İmare, 3.) buyurmuşlardır. 

4. Emin ve güvenilir olmalıdır. “Emaneti olmayanın imanı yoktur” (Müsned-i Ahmed, 

3:135.) “Kıyamet ne zamandır?” diye sorana “Emanet zayi edildiği zaman” diye 

cevap vermiştir. Emanet nasıl zayi edilir?” denilince de “İşler ehline verilmediği 

zaman” buyurmuştur. (Buhari, İlim, 2.) Yine “İş layık olana değil de layık olmayana 

verildiği zaman Allah’a ve Resulüne ihanet edilmiş olur” buyurmuşlardır. 

5. Adil olmalı ve imtiyaz tanımamalıdır. Irkçı ve ideolojik davranan ve dini inhisar 

zihniyeti ile kendi taraftarlarına has kılanlar adil olamadıkları için onlara yöneticilik 

görevi verilmemelidir.  

6. Bilgili, merhametli ve yumuşak huylu olmalıdır. “Yöneticinin kötüsü insafsız ve katı 

kalpli olanınızdır” (Müslim, İmare, 5.) “Yumuşak davranmayan tüm hayırlardan 

mahrum kalır” (Müslim, Birr, 23.) buyurmuşlardır. 

7. Affedici olmalıdır. Ancak kendisini aldatan bir memura sorumluluk vermemelidir. 

Peygamberimiz (asm) özürleri kabul eder ve onları affederdi; ama bir daha 

sorumluluk vermezdi. 

8. Sabırlı ve mütehammil olmalıdır. Sabır ve ihlas mücadeleci ve tavizsiz olmayı 

gerekli kılar.  

9. Mütevazi ve sevecen olmalıdır. Peygamberimiz (asm) “İdarecilerinizin hayırlısı sizi 

seven ve sizin tarafınızdan sevilen, size dua eden ve sizin ona dua ettiğiniz 

kimselerdir. Kötüsü de size buğzeden, sizin de ona buğzettiğiniz, size lanet eden, 

sizin de kendisine lanet ettiğiniz kimselerdir” (Müslim, İmare, 17.) buyurmuşlardır. 

 

Başarılı bir lider; 

1. İşleri planlar, organize eder ve kontrol eder. 

2. Sistemi kurar ve çalıştırır. 

3. Maiyetindekileri eğitir. 

4. Liyakate göre iş bölümü yapar. 

5. Amaç ve hedef birliği sağlar. 

6. Seminerlerle çalışanları eğitir. 

7. Organizasyonlar yapar. 

8. Disiplini sağlar. 

9. Tenkit etmez; ama tenkitleri kabul eder.  

10. Denetler 

 

Zindan-ı Ataletten Kurtulmak İçin 

1. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. 

2. Şevk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 

3. Başkaları ile yarışa girmeyeceğiz, kendimizle yarışacağız. 

4. Acele etmeyecek sabırlı olacağız. 

5. İstişare edip fikrimizde inat etmeyecek insanlara faydalı olacağız. 

6. Başkasına bakarak tembelliğe sağmayacağız. 

7. İşimizi başkalarına havale etmeyeceğiz. 

8. Sonuca odaklanmayacak, sürece odaklanacağız. 

9. Allah’ın işine karışmayacağız. Başarı ve hidayet Allah’tandır.  

10. Umum meşakkatin anası ve rezaletin yuvası olan rahatı terk edeceğiz. 



11. “İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir.” “Kavmin efendisi kavme hizmet 

edendir” hadislerini unutmayacağız. 

12. İnsana çalıştığının karşılığı vardır. Karşılığını mutlaka görecektir. Sonuç 

almasak da çalışmaya devam edeceğiz. 

 

“Size meşakkatte büyük rahat var. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız sa'y 

ve cidaldedir.” Evet, rahat zahmette ve zahmet rahattadır. Toplumda yönetilenler ve yönetenler 

vardır.  Peygamberimiz (asm) “İki sınıf insan iyi olursa o toplum da iyi olur, kötü olursa insanlar 

da kötü olur. Bunlar alimlerle amirlerdir.” (Kenzu’l-Ummal, 10:191.) buyurmuşlardır.  

Evet, toplumun bozulması amirlerin zulmü, alimlerin zilletindendir. Peygamberimiz 

(asm) “İnsanlar idarecilerin yolundadır” buyurmuştur. İdareciler ise, alimler ile amirlerdir. 

 
Sonuç olarak  

İstişare en güzel vezirdir. İstişare ortak akıldır. Akıllı aklını kullanan, daha akıllısı da 

başkasının aklını da kullanan kimsedir. Bu da istişare ile mümkün olur. Tecrübe de çok 

önemlidir. Mevlânâ “Gençlerin aynada gördüğünü tecrübeli ihtiyarlar tuğlada görürler” 

demiştir. 

Ebu Muhammed Tüsterî, “Dört şeyi ihmal etmemek gerekir. Allah’tan hayırlısını 

istemek, insanlarla istişare etmek, Allah’a tevekkül etmek ve Allah’tan yardım istemek” 

demiştir.  


