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Ders  :  194 

Konu :  TEŞKİLAT ÇALIŞMA ESASLARI 

 

Teşkilat çalışmalarının istenen hedeflere ulaşabilmesi için çalışma esaslarının 

uygulanması gerekir. Yapılacak çalışmalarda takip edilmesi gereken çalışma esasları 

gözardı edilirse kargaşa meydana gelecek, sonuç alınamayacaktır. Teşkilat çalışma 

esasları; karar alma, plan ve program yapma, koordine etme, kontrol etme, 

prensiplere uyma, sonuç ve değerlendirme olarak sıralanabilir. Çalışmalar yapılırken 

bu esasların sırasına göre hareket edilmelidir.   

Teşkilatta yapılacak çalışmaların tamamının önce kararının alınması gerekir. Karar 

vermek, alternatifler arasından en verimli olanı seçmektir. İhmal edilen ve zamansız 

verilen karar, teşkilatın başarısını azaltacaktır. Karar istişare ile alınır. Ancak, yapılan 

istişareden sonra kararı başkan alır. İstişare yapılırken istişare heyetindeki herkes 

fikirlerini açıkça ortaya koymalıdır. Değişik sebeplerden dolayı söylenmeyen fikirler, 

olumsuz bir netice karşısında vebal teşkil edecektir. Ancak karar alındıktan sonra 

herkes alınan karara uymalı ve yapılacak çalışmada üzerine düşen görevi fedakarca 

yapmak için harekete geçmelidir. 

Karar alındıktan hemen sonra çalışmanın plan programının yapılması için harekete 

geçilmelidir. Plan program neyin, neden, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından 

yapılacağının önceden kararlaştırılmasıdır. Plan program yapıldığında çıkabilecek 

muhtemel problemler ve öncelikli hedefler tespit edilecektir. Sonuçta çalışma 

yapılırken uygulanması kolay, pratik ve gerçekçi çözümler ortaya koyacaktır. 

Planlama, risk ve belirsizlikleri en aza indirmede yardımcı olur. İyi bir planlama, 

işlerin kontrolünü sağlar, kaosa fırsat vermez, sağlıklı ve etkili kararlara vesile olur. 

Bunun sonucu da başarıya ulaşmaktır. 

Teşkilat çalışmaları yapılırken görevliler arasında koordinasyon oluşturulması önemli 

bir husustur. Planlama yapılırken çalışmayı kimlerin yapacağı tesbit edilecektir. Şimdi 

sıra tesbit edilen bu görevliler ve teşkilatın ilgili diğer görevlileri arasında iyi bir 

koordinenin sağlanmasına gelmiştir. Koordinasyon teşkilatın bütün kademeleri 

arasında uyum sağlamaktır. Koordinasyonda;  

 ihmal, uyumsuzluğu,  

 uyumsuzluk, çatışmayı,  

 çatışma ise çözülmeyi getirir.  

Çalışmayı yapacak kişilerin tesbit edilip, görevin kendilerine verilmesi yeterli değildir.  
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Program zamanı gelinceye kadar yapılan çalışmaların başkan tarafından kontrol 

edilmesi gerekir. Kontrol, plânlanan faaliyetler ile devam eden çalışma sonuçlarının 

aynı olup olmadığının tespit ve takibidir. Yönetici, gerçekleşmeyen hususları tespit 

eder, gidermeye çalışır, girişimlerde bulunur, tedbirleri alır. Kontrolün ihmali, plânın 

gerçekleşmesine mani olur, hedefleri yakalamayı da geciktirir. Gidişat zamanında 

ilgili makamlara rapor edilmelidir. Başarı; problemi teşhis etmeye, anlamaya, 

çözümü ortaya koymaya ve plânı titizlikle uygulamaya bağlıdır. 

Planlanan çalışma hazırlanırken teşkilat prensiplerine uyarak hareket edilmelidir. 

Prensipler dışında hereket ederek hazırlanan bir çalışmanın sonucu teşkilatın gaye 

ve hedefinden uzak olacaktır. Bundan dolayı çalışmayı yapacak kişiler teşkilatın 

prensiplerini iyi tanıyan, yetenekli, eğitimli, çalışkan, olgun, güven veren, samimi 

insanlardan seçilmelidir. Birlik, beraberlik ve disiplin içinde, çalışma şartları 

hazırlanmalıdır. Çalışmalarda teşvik, cesaret, uyum ve disiplin önemlidir. Başarının 

temeli iş bölümüdür.  Adama göre iş değil, işe göre adam tayin edilmelidir. 

Görevlerin bilinmesi, beceri ve maharetlerin geliştirilmesi ve görevde süreklilik 

esastır. Herkes yetki ve sorumluluğunu bilmeli, görevini ibadet aşkı ile yerine 

getirmelidir. Yetki sistemine  önem verilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır. 

Yapılan çalışmalarla hedeflenen sonuca mutlaka ulaşmak, olduğu kadar değil, olması 

gerektiği kadarını yakalamak esastır. Plan ve söylemler sözde kalmamalı, eyleme 

dökülmeli ve yapılan programlardan mutlaka sonuç alınmalıdır. Sonuca ulaşmayan 

çalışmalar teşkilat mensuplarının motivesini kıracak ve güvensizlik oluşturacaktır.  

Hedeflenen ve sonuca ulaşan çalışmanın sonunda meydana gelen gelişmelerin ve 

varılan sonucun artı ve eksilerinin değerlendirilip, daha sonraki çalışmalara ışık tutar 

hale getirilmesi ve raporlandırılması gerekir.  

Çalışmaların yapılmasında bu esaslar takip edilirken teşkilat mensuplarının aynı 

zamanda teşkilatın genel faaliyet esaslarını da gözönünde buundurmaları gerekir.  

Genel faaliyet esaslarının ilk adımı teşkilatın temel esaslarının iyi kavranmasından 

geçer. Mensubu olduğu teşkilatın temel esaslarını kavrayamayan bir görevli daha 

başta çalışma yapamayacak konumda demektir. Çalışma yapsa dahi bunu kendi fikir 

ve düşünceleri çerçevesinde yapacağı için faydalı olmayacaktır. Temel esaslarımız 

herşeyden önce müslüman olmamızla başlar. Bundan dolayı iman esaslarımızı iyi 

bilmeli, şuurlu müslüman olmalıyız. İslamı, hayatımızda uygulamalı, çevremizle ve 

kendimizle barışık olmalıyız. Teşkilatlarımız mensuplarına kendilerini, İslamî 

noktalarda daha derinleşmeleri noktasında imkanlar sunmalıdır. 
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Çalışmalarımız planlanırken insanlarımızın dini, sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğru 

tesbit edilmelidir. Bizler insanların dini, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak 

iddiasında olan bir teşkilatız. Bu ihtiyaçlar yerel olarak doğru tesbit edilmeli ve 

genelde ortaya konulmuş çözümler, yerele uygulanabilir hale getirilmelidir. 

Teşkilatımızın hizmetleri, ihtiyaçları karşılamalıdır. Ortaya koyduğumuz çözümler 

talepleri karşılamazsa, insanlar bazen sunulan imkanları da menfi anlayabilirler. 

 

Faaliyetlerimiz zamana, zemine ve ortama uygun olmalıdır. Çalışmalarımız geçmişin 

ihtiyaçlarına göre şekillenirse, bugüne dahi cevap veremeyiz. Dün doğru olan bir 

çalışma, yarın için doğru olmayabilir. Dolayısıyla uygulayıcılar çalışmaları 

programlarken, her boyutuyla tartışmalı ve gerekirse değişiklikleri yapmalıdırlar. 

 

İnsan ve imkânlar daha iyi değerlendirilmelidir. Çalışmalar planlanırken elimizdeki 

elemanların bu çalışmalara uygun olup olmadığı, imkanlarımızın olup olmadığı iyice 

araştırılmalıdır. Aksi halde çok önemli çalışmalardan, beklenen neticeler 

alınmayabilir. İnsanlarımızın çalışmalara yönlendirilmesi ve yoğunlaşmalarına gayret 

etmelidir. Elemanlarımızın kendilerini kalifiye hale getirmeleri için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 

Faaliyetler, çalışma takvimine uygun olmalıdır. Faaliyetlerin takvime bağlanması 

teşkilat faaliyetleri için hayati öneme haizdir. Faaliyet takvimi herşeyden önce 

idareye ve üyelere bir yıllık bakış açısı kazandırır. Yaşadığımız çağda faaliyetler 

günübirlik yapılmamaktadır. Tam tersine uzun vadeli planlar yapılmaktadır. Böyle 

yaparsak insanların hayrına hizmetler sunan bir topluluk oluruz.  

Takvim, söylenmesi gereken önemli bir hususta, yapılmış planların uygulanmasıdır. 

En iyi planlar dahi uygulanmazsa bir işe yaramaz. Yine bazı  gereken değişmeler 

yapılacaksa zamanlama çok iyi yapılmalıdır. Etkilenecek birimler ve kişiler zamanında 

bilgilendirilmelidir. 

 

Mevcut muhafaza edilmeli, yeni insan kazanımları sağlanmalıdır. Teşkilatımızın 

dinamizmi doğru çalışmaları doğru yaparak hedef  kitleye ulaşılarak kazanılır. Her 

zaman yeni insan kazanmak amacını canlı tutarak çalışmalıyız. İçimizden 

dökülenlerin olması doğaldır. Yeni kazanımlar eksilenlerden daha fazla olmalıdır.  

 

Keyfiyet ve kemiyet çalışmaları bir arada yürütülmelidir. Uzman ve ehil insanlara 

ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır. Ancak bu çalışmaları, cemaat artırma 

çalışmalarıyla birlikte yapmak zorundayız. Uzmanlar geniş kalabalıkların içinden, 

onların ihtiyaçlarının karşılanması için ortaya çıkmalıdır. Özellikle sosyal branşlarda 

çok iyi insanlar yetiştirilmeliyiz. 
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Topluma şefkat ve merhamet anlayışıyla hitap edilmelidir. Çalışmalarımız 

üyelerimizin sadece bir kesimine hitap etmemelidir. Belli bir kesime hitap eden özel 

çalışmalarımız da olabilir. Ancak faaliyetler herkese açık olmalıdır. İnsanlar 

ihtiyaçlarına karşılığı bizde bulmalı ve bize güven duymalıdır. 

 

"Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz." 1 

 

"Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Uyuşun, 

ihtilafa düşmeyin. insanlara yumuşak davranın, şiddet göstermeyin." 2 

 

Varlığımız topluma huzur ve güven vermelidir. Kendimizle, cemaatımızla ve 

yaşadığımız toplumla barışık olmalıyız. Örneğimiz Peygamberimizdir. Biliyorsunuz O; 

Mekke’de daha İslam’ı tebliğle görevlendirilmeden önce “El Emin” sıfatıyla 

tanınıyordu. Bizler kişisel bazda örnek olmalıyız. Gayri müslim bile olsa, komşumuz 

izine giderken, anahtarını bize emanet edebilmelidir. Cemiyet olarak bulunduğumuz 

mahalde, herkesi rahatsız eden değil, herkesin varlığımızla huzur bulduğu bir 

cemiyet olmanın gayretinde olmalıyız. 

Alınacak Dersler: 

1. Teşkilat çalışmalarının istenen hedeflere ulaşabilmesi için çalışma esaslarının 

uygulanması gerekir. 

2. Teşkilat çalışma esasları; karar alma, plan ve program yapma, koordine etme, 

kontrol etme, prensiplere uyma, sonuç ve değerlendirme olarak sıralanabilir. 

3. İyi bir planlama, işlerin kontrolünü sağlar, kaosa fırsat vermez, sağlıklı ve etkili 

kararlara vesile olur. Bunun sonucu da başarıya ulaşmaktır. 

4. Keyfiyet ve kemiyet çalışmaları bir arada yürütülmelidir. 

5. Varlığımız topluma huzur ve güven vermelidir. 

 

Tavsiyeler: 

1. Bu dersi evde çocuklarımızla paylaşalım. 

2. Teşkilat çalışma esaslarımızı ve üstlendiğimiz görevleri daha iyi anlamak için 

Yöneticinin El Kitabını okuyalım. 

 

                                                
1
 Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, Tirmizi, Birr 16 

2
 Müslim, 3263 


