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Önsöz

Yaşadığı günden beri tarih sahnesi içindeki yeri hiçbir zaman 

ihmal edilmeyen ve bizzat yaşamıyla tarih yazan Hz. Ali, 

yaşamından sonra da insanlar nezdindeki mümtaz yerini koru

muş, insanlığa yaşamından sonrada ışık tutmaya devam etmiştir.

Bugün dünyanın gelmiş olduğu noktada, hem siyasi hem idari 

hem de iktisadi açıdan bir tıkanmışlığın, bir çıkmazın ve derin 

bir huzursuzluğun yaşandığı gözlerden kaçmamaktadır.

M odern insanın, teknolojik gelişmelerin hayata olan kaçınılmaz 

etkisi ile birlikte, siyaset, yönetim, eğitim gibi birçok alanda 

terazinin kefelerini ayarlayabildiğim iddia etmek oldukça zordur.

Hayatın devamlı değişen yüzünü, gelişen yanım ihmal eden 

statükocu beyinlerin ve kural tanımaz eyyamcı, omurgasız 

düşüncelerin tarih boyunca insanlığa felaketler getirdiği, insanı 

önceleyen yapılar oluşturm aktan uzak oldukları dolayısıyla da, 

birlikte yaşadıkları toplum lara huzur ve saadet verem edikleri 

yine tarihin kayıtları altındadır.

Bu yönü ile Hz. Ali, hayatın değişen ve gelişen yanını görmüş, 

hayatın m erkezine insanı, insan hak ve hürriyetlerini yerleştiren 

bir anlayışın tem el halkalarından birini oluşturarak büyük bir 

idareci olarak tecrübelerin i kendinden sonraki idarecilere 

aktarmıştır. H atta bir defasında şöyle söyleyecektir: "Zaman 

durmaz, zaman size de uymaz. Çocuklarınızı zamanın gerçekle

rini göz önünde bulundurarak eğitiniz."
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Açıkça şunu ifade edebiliriz ki, Hz. Ali'nin devlet idaresi ve top

lumu yönlendirm e hususundaki tecrübelerine kulaklarını tıka

yanlar, onu yadsıyanlar, görmezden gelenler ve ondan haberi ol

m ayanlar; yıllarca yöneticilik yaparak elde ettikleri tecrübeleri ve 

birikim leri ile ulaştıkları son noktada vardıkları yerin Hz. Ali'nin 

kendilerine tavsiye ettiği yol olduğunu kavrayacaklardır.

Ama onca geçen senelerin acıları, ızdırapları ve sıkıntıları 

yanlarına kâr kalacak ve idarede, toplum a huzur, barış ve esenlik 

getirm e konusunda çok  iyi niyetleri ve gayretleri olmasına 

rağmen, bunu başaramamış bir lider ve yönetici olarak anılm ak

tan kurtulamayacaklardır.

Kısaca, nerede iyi bir idare ve başarılı bir yönetim den bahsedi

yorsak, çok iddialı bulacaksınız bu sözümüzü belki ama inceledi

ğinizde göreceksiniz ki, orada Hz. Ali'nin tavsiye ettikleri ilkele

rin, yönetim e ilişkin ortaya koyduğu kuralların varlığı olacaktır.

Şayet günümüzde bir devlet başkanı, bir başbakan veya 

herhangi bir idareci bu tavsiyelere dikkat ediyorsa dikkat ettiği 

oranda başarılı olacaktır. Bu da bizleri sevindirir. Yıllardır Türk 

toplum un özlediği barış, huzur ve kaynaşma ancak bu şekilde 

gerçekleşecektir zaten.

Burada güçlü ve iddialı bir adım daha atarak diyoruz ki; 

uluslararası barışın sağlanmasına, bölgemizde kalıcı barışın tesis 

edilmesine, m emleketimizin dünya ülkeleri nezdindeki itibarının 

koruması ve arttırılm ası yönündeki çabalara bu tavsiyelerin çok 

büyük katkısı olacaktır.
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LİDERLİK NEDİR, 
NASIL OLMALIDIR?

“G enç ve hürken, düşlerim sonsuzken çevremdeki her şeyi 

değiştirm ek isterdim , dünyayı bile. Yaşlanıp akıllanınca, 

dünyanın değişmeyeceğini anladım.

Ben de düşlerimi azaltarak sadece mem leketim i değiştirmeye 

karar verdim . Ama o da değişeceğe benzem iyordu. İyice 

yaşlandığımda artık son bir gayretle sadece ailemi, kendime en 

yakın olanları değiştirmeyi denedim.

Ama maalesef bunu da kabul ettiremedim. Şimdi ölüm döşeğin

de yatarken birden fark ettim  ki, önce kendimi değiştirseydim, 

onlara örnek olarak ailemi de değiştirebilirdim. Onlardan alaca

ğım cesaret ve ilhamla memleketimi daha ileri götürebilirdim .”

Yukarıdaki ifadeler bir anıtmezar yazısıdır ve bize ‘hayatın 

gerçekliğini anlatır. Bu gerçeklikler içinde önem li bir gerçek 

vardır; o da ‘değişimdir.’

Değişimin doğasında dünya ile birlikte insanoğlunun da deği

şime kayıtsız kalamayacağı mutlak bir gerçekliktir. İşte bu 

noktada insanın yani bireyin akıl ve m antık ölçülerini ‘gerçeklik’
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süzgecinden geçirerek değişime önce kendisinden başlaması 

gerekir. Değişmeyen tek şeyin ‘değişim’ olduğu bir dünyada 

hepimiz bir şeyleri değiştirmeyi isteriz. N eleri, niçin ve kimin 

için değiştireceğimizi de biliriz, fakat bir türlü hiçbir şeyi ve hiç 

kimseyi değiştiremeyiz. Neden?

Dünyanın tüm insanları tarafından sevilen, sayılan, 

yeryüzünün bütün halkları tarafından özenle takip edilen, örnek 

alman özellikle geçm işteki liderler, birilerinin veya bir şeyleri 

değiştirm enin yolunun kendi iç dünyalarını değiştirm ekten 

geçtiğini çok iyi bilirler.

Onlar politikacı değillerdir; politika üstü devlet adamlarıdır, 

önderlerdir. Sadece bir topluluğu değil; tüm yeryüzü insanlarını 

düşünmüşler, bu uğurda erdem lilik mücadelesi vermişlerdir.

‘Erdem ’ kavramının Büyük Türkçe Sözlük’teki karşılığı: 1- Fazi

let. 2- M aharet, hüner. 3 - Liyakat, şeklindedir. ‘Erdemlilik’ de, er

dem kavramının içeriğini insanın kendi üzerinde taşıması halidir.

Dolayısıyla denilebilir ki, “Lider olan insan erdemli olan ve er

demlilik mücadelesi veren insandır.” Bu anlamlı mücadeleyi ver

miş olan liderler zaman zaman horlanmışlar, kabul görmemişler, 

cefaya maruz kalmışlar, fakat yılmamışlar, pes etmemişlerdir.

Bir şeyi değiştirmek için değişecek tek şeyin önce kendisi 

olduğunu bilen kişi gerçek liderdir. İç dünyalarını değiştirmeyen 

insanlar başkalarını değiştiremezler. Küçük insanlar ellerine 

imkan geçtiğinde em retmeyi çok severler. Em irler, itaatler, 

kom utlar sanki hep bu küçük insan için yaratılmıştır.

İş yaptırmanın emir yoluyla gerçekleşebileceğini sanan küçük 

adamın bir özelliği de bu yolu denerken iyice zalimleşiyor olm a

sıdır. Zalim lik yaparak itaat bekleyen bir idareci zayıf karakterli 

ve aciz iradelidir. T ıpkı öğretm enin yolunun dayaktan geçtiğine



11

inanan bir öğretmen gibi. Küçük insanların küçük davranışları da 

kendilerinde olan akıl ve iradelerinin yine kendileri tarafından 

değil de başka m ekanizm alar tarafınd an  idare ediliyor 

olduğunu gösteren bir alarmdır.

Konuşan insan anlattıklarını benliğinde yaşamıyorsa, ortada 

olmayan bir ağacın meyvelerinin taksimini yapıyor demektir. 

Kim inanır böyle bir insanın paylaşımına?

Günüm üz yazarların ın , p o litik acıların ın , hatip lerin in

konuşmaları bu yüzden etkisiz kalmakta, toplum  bu yüzden 

istenilen olgunlukta değiş(e)memektedir.

H erkes sahtekârlığın, yalancılığın, vicdansızlığın, bencilliğin, 

m erhametsizliğin, pahalılığın, geçimsizliğin arttığından şikayet 

etm ekte ama tüm bu özeliklere ait huylarını, karakterlerini hiç 

kimse değiştir(e)memektedir.

Bu sorunun tem elinde değişim  isteğim izde ‘sam im i’ 

olm am am ız yatm aktadır. Büyük değişim lerinin kıvılcım ını 

başlatan küçük ‘içsel kıvılcım larım ız’m samimi ve halisane 

olması çok önemlidir.

Tüm  bilgeler tarafından dile getirilen bir deyiş vardır: “Ancak 

kalpten çıkanlar kalbe gider; ağızdan çıkanlar bir kulaktan girer, 

diğer kulaktan çıkar.”
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İnananları ve Sevenlerince ilmin ve irfanın Kapısı 

Dünya Tarihinde Liderlik ve Hitabetin Büyük Ustası

Hz. Ali

Hz. Ali 5 9 8  yılında doğmuş, 6 6 l ’de 63 yaşındayken yaşama 

veda etmiştir. ‘İslam ve dünya tarihinde iz bırakan’, sevenleri 

kadar sevm eyenlerince de takdirle dile getirilen örnek alınacak 

erdemli ve karizmatik bir yaşamı vardır.

İslam Peygamberi’nin amca oğlu olan Hz. Ali daha sonra onun 

damadı olmuştur. Halifeliğin babadan oğla geçmesine başlamadan 

önce seçimle iş başına gelen halifelerin 4 .’sü ve sonuncusudur.

Annesi Kureyş’ten Fatıma Binti Esed, Babası Ebu Talip, dedesi 

Abdülm uttalip’tir. Künyesi Ebu Turab (Toprağın Babası), lâkabı 

H aydar’dır (Aslan, cesur, yiğit).

Ayrıca ‘Allah’ın Arslanı’ unvanıyla da anılır. Hz. Ali Peygambe

rin ifadesiyle “İlm in Kapısı (Babü’l İlm )” dır. Küçük yaşlardan 

itibaren Peygamber’in yanında, onun yöneticiliği altında özel bir 

eğitimden geçmiştir.

İslam tarihçilerine göre Hz. Ali tam anlamıyla erdem ve vefa ör

neği bir insandır. O  dünyanın tüm toplulukları için idari, adalet, 

vicdan, yönetim , hitabet ve kişisel gelişim sahalarında örnek alın

ması gereken bir insandır. İlime ve bilime verdiği değerle bilinir.

Dünyadaki birçok başarılı devlet adamı onun yönetim  ve ida

recilikle ilgili sözlerini yaşantılarına bizzat tatbik etm işler ve de

ğişik platform larda kişisel gelişim stratejileri için de kayda değer 

ve dikkate şayan sözleri nakletmişlerdir. Kendisine verilen ‘akıl’ 

emanetini analitik ve verimli bir şekilde pozitif enerjinin merkezi
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yapmış; maddi em anetlere sahip çıkarak, verdiği sözlerin de ta

kipçisi olarak İslam halifeliğinin gerektirdiği kulluk bilinci ve so

rumluluğunu maksimum seviyede kullanmıştır.

Güzel insan Hz. Ali, H icret zamanı Peygamber’e bırakılan 

em anetleri sahiplerine teslim etmiştir. Büyük bir cesaret örneği 

göstererek düşmandan uzaklaşan Peygamberimiz’in yatağına 

yatması onun sadakat ve vefa derecesini gösterir.

‘Sadâkat’ ve ‘Vefa’ kavramları da ‘Erdem lilik’ halinin içini 

dolduran kavram lardır. ‘Sadâkat’ kavram ı ‘sıd ık ’tan yani 

‘doğruluk’ tan türeyen bir kavramdır.

Sözlükte, “Samimi ve sürekli bağlılık, dostluk.” şeklinde ta

nımlanmaktadır. ‘Vefa’ ise, “ 1- Sözünü yerine getirm e, sözünde 

durma, borcunu ödem e. 2 - Sevgi, dostluk ve bağlılıkta sebat. 3- 

Yetme, yetişm e: Ömrü vefa etm edi.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kişisel gelişimin idealize ettiği, oldukça önem li kavram lardan

dır. Bu yönü ile Hz Ali ‘erdem li’ olma hassasiyetini kendi 

karakter şifreleri içerisinde muhafaza etmiştir.

İnsanların m antık dışı merham etsizliklerini güçlü hitabetiyle 

yok etmiş, yerine adalet ve vicdan dolu kalpler oluşturmuştur. 

Bu noktada Hz. A li’nin, halkla ilişkilerinde kullandığı stratejiler 

hepimize örnek teşkil edecek seviyededir.

Hz. Ali, iyiliğin ve erdemin sembolü olarak kabul edilir. 

“Eline, beline, diline hakim o l.” şeklindeki tavsiye Peygamber’in 

soyunu devam ettiren aile olarak bilinen ‘Ehl-i Beyt’ mensupları 

arasında erdemli yaşamın sembolüdür.

Onun m erham etinin gözyaşları, yönetim  ve idari mekanizma

ya yansımıştır. Valilerine gönderdiği genelgelerde veya karşılıklı 

tavsiyelerde sık sık belirtiğ i ilkeler O ’nun bu özelliğini 

belirtm ektedir:
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“Kimsesizin kimsesi olacaksınız.”

“H alktan birileri yanınıza korkarak gelm eyecek, sizinle 

konuşurken dili sürçmeyecek.”

“Sakın şahsî yakınlık ve tesir altında kalarak hiçbir kimseye 

vazife verme.”

“Halk arasında hüküm vermek için öyle hakimler seç ki, 

hatasında ısrar etmesin, hakkı gördüğü an dönmesi gerekirken dili 

tutulup kalmasın.”

“M em leketin imarına sarf edeceğin emek, vergi toplamaya 

harcayacağın yardım ve gayretten fazla olmalı.”

“Yetimlere ve yaşlı olup hiçbir çaresi bulunmayan kimselere 

merhamet et, onları gözet, koruman altına al.”

“Büyüklenme, kendini bir şey zannetme. Unutma ki yönettiğin 

insanlar senden daha üstündür, senin geçimini onlar sağlamaktadır. 

Öyleyse onlara hizmet et, vicdanlı ol.”

“İhtiyaç sahipleriyle görüşmek için kendine geniş bir zaman ayır.” 

“Ticaret ve zanaatla uğraşanlar vardır ki, bunların bir kısmı 

oturduğu yerde çalışır, bir kısmı şuraya buraya mal götür, bir kıs

mı da elinin emeğiyle geçinir. Bunların hepsine iyi muamele et.” 

“İnsanlar hakkmdaki bütün kin düğümlerini çöz. Seni intika

ma doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes. Sence açıklık kazan

mayan şeylerin tümü hakkında anlamamış görün. Şunu bunu 

zgammazlayanların sözüne sakın çarçabuk inanm a.”

“Alkışa ve yersiz övgüye müsamaha etm ek insanı büyüklenme

ye sevk eder ve kibre yaklaştırır. Sakın insanların iyisiyle kötüsü 

senin yanında bir olm asın.”

“Düşmanla aranızda bir sözleşme yaptıysan, yahut ona karşı bir 

taahhütün varsa yapılan sözleşmeye riayette bulun, ahdini yerine 

getir. Verdiğin sözü muhafaza için gerekirse hayatının bile feda et.”
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ilim ve Bilgi Çeşmesi

Hz. A li’nin yönetim  ve liderlik yönü kadar bilgi hakimiyeti de 

tartışılmaz bir üstünlükteydi.

Yönettiği devletin fetihler ve keşiflerle sınırları genişlerken; 

bilgiyi kullanarak ve işleyerek sadece İslam dünyasına değil, tüm 

insanlığın bilgi hâzinesine önem li katkılarda bulunuyordu.

Yeryüzünde, bu bakış açısıyla Kutsal kitap sahibi elçileri bir 

tarafa bırakırsak, Hz. Ali kadar etkin ve üretken bir başka lider 

örneği gösterm ek çok zordur.

Araştırmacı George Jord ac, Hz. A li’nin bu yönlerini anlatmak 

için şu ifadeleri kullanıyor: “Hz. Ali İslâm ’ın kutbuydu. O, akıl 

açısından eşsiz bir insandı.

İslâmî öğretilerin kaynağı Arap ilim lerinin çeşmesiydi. Araplar 

arasında varolan bütün ilimlerin tem elini hiç şüphe yok Hz. Ali 

atm ıştır.”

Yüklü Yağmurların Bulutu

Hz. Ali İslam ’ın gelişip yayılma döneminde ‘asker fetihlerinin 

yanma harflerin fetihlerini de koymuştu. Fethedilen her toprak 

parçasının ilim ve bilgi hâzinelerine sahip çıkıyor, onları İslam 

dünyasının kullanımına sokuyordu.

Buradaki taktik üretim ve etkileşimin birlikte yürütülmesidir 

ki, çok az lider bunu başarabilmiştir. O her kesimden her türlü 

insana karşı ayrı bir hitabet tarzı geliştirmişti.

M uhataplarına söyleyeceklerini mutlaka onların beklentilerine 

uygun fakat kendi doğrularını da içinde barındıran bir üslupta 

söylerdi. İmam Yahya Yemeni Hz. A li’nin söz zenginliği için 

şunları söylemiştir:
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kayb e ttiğ in i

anlarsınız.

“H er güçlü konuşm acı H z. A li’nin 

sözlerinin manasından içmiş ve her belagat 

(etkili söz) sahibi konuşm acı onun 1 Kişi, dili a l t ın d a  

metoduyla konuşmaya çalışmıştır. Hz. Ali s a k lıd ır .  K o n u ş tu ru n u z , 

yüklü yağmurların bulutudur.” [ k ıy m e t in d e n  n e le

Hz. Ali, tüm dünya insanlığının m eselele

rini ilgilendiren konularda önce kendisi 

örnek davranışlar sergilemiş, sonra da çok 

kıymetli edebi sözlerle tarihe not düşmüştür. Onun edebiyat ve 

belagat özelliği taşıyan elmas değerindeki sözleri H indistan, Çin 

ve Rum diyarlarına (Avrupa) kadar taşınmıştır.

Bu yönü ile B atı aydınlarının  kişisel gelişim in tarih in i 

kendilerine mal etm eleri gerçeğin sınırlarını hiçbir zaman 

değiştirmeyecek ve İslâm M edeniyeti’nin birçok bilim sahasına 

başlangıç teşkil ettiği görülecektir. Böylesi kıym etli sözler, 

yaşanm ış ve tecrübe edilm iş olunca sadece akıllara değil 

kalplere ve gönüllere de etki etmiştir.

İnsanlık, onun gibi iç derinliği olan saygı, sevgi merkezli 

hatip lere özlem  duym uştur. H alen  H ıristiyan  ve M usevi 

toplumunda dahi böyle kıymetli şahsiyetlerin incelem eleri ve 

biyografileri yapılmaktadır.

Son 100  yılda, gelmiş geçmiş birçok devlet adamı, idareleri 

altındaki toplulukların sorumluluğunu omuzlarında taşırken, 

bunaldıkları ve kilitlendikleri anlarda bu kıymetli şahsiyetlerin 

hayatlarını açıp okumuşlardır.

Hz. Ali bunların en başında gelenlerden biridir. O, Hz. 

Peygamber’in en yakını, İslam kültürünün çok önem li simgeleri 

olan, Peygamberin sevgili torunları Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin’in 

sevgili babalarıydı.
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Dünya tarihinde çok az insan m ilyarlarca insanı ilgilendiren 

böylesine önem li konularda Hz. Ali kadar etkin ve çağları 

etkileyen kararlar verm ek zorunda kalmıştır.

Büyük İskender, Fatih Sultan M ehm et, Aslan Yürekli Richard, 

N apolyon vb. gibi tarihin kritik  dönem eçlerinde im zaları 

bulunan liderlerin kararları ve uygulamalarının sonuçları Hz. 

A li’nin yönetim  ve bilgi üretim inin sonuçları kadar geniş etkili 

olamamışlardır. Bunu anlayabilmek için iyi bir tarih bilgisi kadar 

iyi bir m atem atik, fizik, edebiyat, kimya da bilmektedir.

Hz. Ali tüm bilim lere katkı yapan bir kültürün mayasını çok 

çetin ve çetrefilli bir siyaset hayatının içindeyken atabilmiştir.

Kendi yönetim  zamanında yaşanan büyük kargaşaları liderlik 

karizm asıyla k on trol a ltına alırken , tüm  zam anlara katkı 

sağlayacak bilim sel, kültürel gelişim lerin harçlarını da ana 

yapıya koymuştur. Hz. A li’nin liderlik sırlarını ve hitabet 

sanatını anlamak için bu yönlerinde zihinlerde aydınlanması 

gerektiğini düşünmek gerekmektedir.

Ağlayan Bir Lider

Yaşamın duygusallığım yüreğinin ta derinliklerinde hisseden 

H z. A li, dünyanın getirdiği ağır sorum luluk ve fitn eler 

karşısında gözyaşı dökerdi.

Tüm  yönetim i boyunca günümüz ben-m erkezciliğinden uzak, 

toplumun her ferdi için aynı mesafede duran ve onların dertleri 

ile dertlenen erdemli bir insan profili ortaya koymuştur. İnsanla

rı idare ederken şefkat ve merhamete çok önem  vermiştir.

H utbelerind e veya serbest h itabelerinde sürekli adaletli 

yönetim e, m illete söz hakkı verilm esine, dürüstlüğe, merhamete 

dair konuşm alar yapmıştır.


