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126. SOHBET 

TEŞKİLAT İÇİNDEKİ BİRLİĞİN YAŞATILMASININ ŞARTLARI (I)1	 
 

I. İmanda,	imanın	gereğini	uygulamada,	teşkilatın	varlık	sebebini	korumada,	

varlığının	devamı	için	konulan	prensiplere	uymada	birlik	sağlanmalıdır.		

İman,	tasdik;	amel,	tatbik	demektir.	

Amel,	imanın	gereği	olan	ibadet,	ahlâk	ve	ahkâmı	ifade	eden	uygulamadır	ki	hem	terk	edilmesi	

gerekenleri	hem	de	uygulanması	gerekenleri	içine	alır.	Bu	da	tasdikin	fiilî	ifadesidir.		

İmanın	gereğinin	dışa	yansıyan	ve	daha	çok	insan	haklarını	da	içine	alan	ve	İslâm’ın	en	önemli	

göstergesi	olan	ahlâkî	davranışlara	çok	önem	vermek	gerekir.	

Tasdik,	 tatbiki	 gerektirir.	 İşte	 bu	 anlayışta	 birlik	 olmadan	 kurumda	 birlikten	 söz	 edilemez.	

Ancak	içi	başka	dışı	başka	olan	münafıklık	demek	olur.		

Anlayış	birliği	olmadan	davranış	birliği	olmaz,	ancak	belli	seviyede	menfaat	birliği	olur.		

Menfaate	 dayalı	 birlik,	menfaat	 devam	 ettikçe	 devam	 eder;	menfaat	 bitince	 birlik	 de	 hatta	

prensipler	de	biter.		

Mü’min	 kişi,	 ebet	 adamıdır;	 bütün	 hayatını,	 prensiplerini	 de	 ebedi	 kazanmaya	 yönelik	

düzenler.	

Lider,	 kurumun	 ortaya	 koyduğu	 ve	 herkesi	 bağlayan	 temel	 ilkeler	 diyebileceğimiz	 bu	

prensiplerle,	sistemin	işlerliğini	ve	devamını	sağlar.		

Prensip	 ise	 ilke	 demektir.	 Mü’minin	 temel	 ilkesi,	 hayatın	 her	 yönünde	 imanı	 hayata	 hâkim	

kılmak	ve	iman	neyi	emrediyorsa	onu	uygulamaktır.	

"(Kâmil)	iman,	kalp	ile	tasdik,	dil	ile	ikrar	ve	erkân/beden	ile	amel	etmektir.”	İmam	Mâlik	

“Hayatın	 zevkini	 ve	 lezzetini	 isterseniz,	 hayatınızı	 iman	 ile	 hayatlandırınız	 ve	 ferâizle	

ziynetlendiriniz	ve	günahlardan	çekinmekle	muhafaza	ediniz.”	Said-i	Nursî	

“İman,	 iki	 yarımdan	meydana	 gelen	 bir	 bütündür.	 Onlar	 da	 sabır	 ve	 şükürdür.”	 Abdullah	 b.	

Mes’ûd	(r.a)	

II. Birbirimizi	Sevmek	ve	Saymak	

                                                
1 Bu dersin metnini İbrahim Cücük hocaefendi yazdı, Hulusi Ünye ayet ve hadislerin 

metinlerini ekleyerek yazıyı ders haline getirdi.   
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Sevgi	 bir	 iddiadır.	 İddia,	 ispat	 ister.	 İspatı,	 fedakârlık	 etmektir.	 Sevginin	 devamı,	 saygı	 ile	

gerçekleşir.	Sevgi,	saygıya	engel	olmamalıdır.	

Saygı	da	isteyerek	ve	belki	sevgiden	kaynaklanan	saygı	olmalıdır.			

Bu	 sevgi	 ve	 saygı	 dengesinin	 devamı	 ilişkiler	 konusunda	 belirlenen	 prensipleri	 gözetmekle	

gerçekleşir.	

Allah	için	olan	bir	şey	devam	eder.	Allah	için	olan	sevgi,	en	üstün	amel	sayılmıştır:	 َّثَلَاثٌ مَنْ كُن

عُودَ فِي ءَ لَا يُحِبُّهُ إلَّا لِلَّهِ وَأنْ يَکْرَهَ أنْ يَفِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإيمَانِ أنْ يَکُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأنْ يُحِبَّ الْمَرْ

	Allah	tadar:	tadını	imanın	o,	bulunursa	kimde	bunlar	ki,	vardır	özellik	Üç“ الْکُفْرِ كَمَا يَکْرَهُ أنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

ve	 Resûlünü,	 (bu	 ikisinden	 başka)	 herkesten	 fazla	 sevmek,	 sevdiği	 kişiyi	 Allah	 için	 sevmek,	 Allah	

kendisini	küfürden	kurtardıktan	sonra	tekrar	küfre	dönmeyi	ateşe	atılmak	gibi	kerih	görmektir.”2		

	Allah	faziletlisi	en	Amellerin“ أفْضَلُ الْأعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ için	sevmek	ve	Allah	 için	

buğzetmektir.”3	(Ebû	Dâvûd,	Sünnet,	3;	Ahmed	b.	Hanbel,	Müsned,	V,	146.)	

III. Birbirimizi	severken	kendimize	istediğimizi	kardeşimize	de	istemek	

Hadis-i	şerifte	şöyle	buyurulmaktadır:	 	kendisi	biriniz	Sizden“	لَا يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

için	sevdiği	şeyi	kardeşi	için	de	sevmedikçe	iman	etmiş	olmaz.”4		

اعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ  تَرَى الْمُؤمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَ

	Mü’minler“ وَالْحُمَّى birbirlerini	 sevmekte,	 birbirlerini	 acımakta	 ve	 birbirlerini	 korumakta	 bir	 vücuda	

benzerler.	 Vücudun	 bir	 organı	 hastalanınca	 diğer	 organlar	 da	 bu	 sebeple	 uykusuzluğa	 ve	 ateşli	

hastalığa	tutulurlar.”5		

Hz.	Ali	 (k.v)	efendimiz	de	şöyle	der:	“Senin	gerçek	kardeşin,	daima	yanında	bulunan	ve	sana	

faydalı	olmak	için	zarara	katlanan,	zamanın	felaket	ve	musibetleriyle	karşılaştığın	zaman	ne	pahasına	

olursa	yardımına	koşandır.”		

İmam	Gazzâlî	 (rhm)	 ise	şu	 ibretli	 ifadelerle	bize	hitap	eder:	“Üç	şey	üç	şeysiz	bilinmez:	Hilm,	

öfke	anında;	şecaat,	harp	meydanında;	kardeşlik	ise	ihtiyaç	anında	bilinir.”		

                                                
2 Buhârî, Îmân, 9, 14, İkrah, 1, Edeb, 42; Müslim, Îmân, 67; Tirmizî, Îmân, 10 

3 Ebû Dâvûd, Sünnet, 3, H. No: 3983; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 146, H. No: 20341 

4 Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71-72; Tirmizî, Kıyâmet, 59; Nesâî, Îmân, 19, 33; İbn Mâce, 
Mukaddime, 9 

5 Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66 
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Şu	söz	de	yine	Hz.	Ali	 (k.v)	efendimizden:	“Kendini	kardeşinle	 iyi	geçinmeye	hazırla.	O	kestiği	

zaman	sen	bağla;	o	yüzünü	çevirince,	sen	lütfedip	yakınlık	göster.”		

Abdulaziz	 Bekkine	 (rh.a.)	 da	 şöyle	 söyler:	 “Her	 şeyin	 bir	 ispatı	 vardır.	 Sevginin	 ispatı	 da	

fedakârlıktır.	Fedakârlık	etmeyenin	sevgisine	inanılmaz.”		

IV. Allah’a,	vicdanımıza	ve	sözleşmemiz	adına	sorumluluk	düşüncesiyle	hareket	

etmek.	

	 Ayet-i	kerimelerde	şöyle	buyuruluyor:		 	Akitlerinizi	edenler!	iman	Ey“	يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ

yerine	 getirin.”6	 	فَلَنَسْألَنَّ الَّذِينَ أرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْألَنَّ الْمُرْسَلِينَ “Elbette	 kendilerine	 peygamber	 gönderilen	

kimseleri	de,	gönderilen	peygamberleri	de	mutlaka	sorguya	çekeceğiz.”7	(A’râf	sûresi,	7/6.)	

لَا كُلُّکُمْ رَاعٍ وَكُلُّکُمْ مَسْىٔولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 	أ “Dikkat	 edin!	Hepiniz	 çobansınız,	 hepiniz	 kendi	 sürünüzden	

sorumlusunuz.”8		

Kurumdaki	 her	 bir	 fert,	 bulunduğu	 konumun	 gereğini	 yapmak	 üzere	 işe	 alınmıştır.	 Bu	 bir	

sözleşmedir.	Herkes	her	 şeyden	önce	Allah’a	 sonra	 vicdanına	 sonra	da	 sözleşmenin	 gereğini	 yerine	

getirme	sorumluluğu	ile	hareket	etmelidir.		

Sorumlu	 yönetici	 ve	 yönetilen	 herkes,	 kendilerine	 göre	 değil	 kurum	 için	 kurulan	 sistemin	

işlerliğini	sağlayan	kişilerdir.		

V. Teşkilatın	menfaat	ve	maslahatını	kendi	menfaat	ve	maslahatımıza	tercih	

etmeli	ve	kendimizi	değil	kurumu	öne	çıkarmalıdır.		

Teşkilat	var	olacak	ki	kurumdaki	kişiler	de	devam	edebilsin.	Bunun	için	teşkilatın	sevilmesi	ve	

sevdirilmesi	gerekir.	Kişi	idealini	sever,	ideali	için	idealine	ulaşmanın	sebebi	olan	kurumunu	da	sever.	

Mevlana	(rhm),	“Görevini	tam	yerine	getirmemiş	olanın	vicdan	yarasına,	ne	mazeretin	çaresi,	

ne	ilacın	şifası	çare	getirmez.”	der.		

VI. Birbirimizle	ahitleşmek	

Teşkilatta	bulunmak;	kurumun	hedefini	hedef	edinmek,	ilkelerine	uymak,	

faydalı	olup	zarar	vermekten	sakınmak	üzere	ahitleşmek	demektir.	Hz.	Ali	 (ra)	efendimiz,	“Emanetin	

en	faziletlisi,	ahde	vefa	etmektir.”	buyurur.	Said-i	Nursî	(rhm),	“Bin	kere	vaadeceğine,	bir	kere	vaadini	

yerine	getir.”	diyerek	buna	işaret	etmiştir.		

                                                
6 Maide, 5:2 

7 A’raf, 7:6 

8 Ebû Dâvûd, Harac, 1, H. No: 2539 
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Alınacak Dersler: 

 
1. Teşkilat	içindeki	birlik	ve	beraberlik	önemlidir.	

2. Teşkilatçılar	imanda	bir	ve	beraber	olduklarını	unutmamalıdır.	

3. Teşkilatçılar	birbirini	sevmeli	ve	saymalıdır.	

4. Teşkilatçılar	fedakâr	olmalıdırlar.		

5. Teşkilatçılar	verdikleri	sözleri	yerine	getirmelidirler.	

6. Teşkilat	menfaat	ve	maslahatlarını	nefsimize	tercih	etmeliyiz.		

Bu hafta Ödev; 

 
لَا كُلُّکُمْ رَاعٍ وَكُلُّکُمْ مَسْىٔولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أ 	“Dikkat	edin!	Hepiniz	çobansınız,	hepiniz	kendi	sürünüzden		

sorumlusunuz.”		hadis-i	şerifini	ezberleyiniz.		

  


