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Ders : 254  

Konu : Teşkilat Çalışma Esasları - I - Karar (Azm)  
    

Azm kelimesi sözlükte; “ısrarla istemek, kastdetmek, kesin karar vermek, irade, 

sabır” gibi anlamalara gelir. Karar vermek, Kur’an’da ‘’Azm’’ ve ‘’Azimet’’ gibi 

kelimelerle ifade edilir. Azim (azm), Kur’ân-ı Kerîm’de dokuz ayette geçmektedir. Bu 

ayetlerin bazısında “iyilikte sebat ve kararlılık, bazılarında da “kesin karar vermek” 

anlamında kullanılmıştır.1  

Azimet, herhangi bir yola gitmeye niyetlenmek, kararda katiyet ve sebat göstermek, 

büyük ve önemli işlere girişmek manalarına gelir.  

* ُُمورِ  مِ  اْلأ نِأ َعزأ ل َكِ م  َُقوا َفإ ن َِ َذَٰ ب ُروا َوتَت   َوإ نِأ تَصأ
“Eğer sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en 

değerlisidir."2 ayeti de bu anlamdadır. 

Bir işi yapmak veya yapmamak konusunda kesinleşmiş karar ya da iradeye “azm” 

denir. 

Karar, herhangi bir konuda hayırlı ve faydalı olanı tercih etmek üzere gerekli 

araştırma, soruşturma ve istişâre sonucu oluşan kast ve kanaati belirtmektir.  

Kararsızlık, tutarsızlık ve yetersizlik alametidir. 

Karar vermek, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İmtihan için 

gönderildiğimiz bu dünyada bütün amellerimizin onunla değerlendirileceği bir niyet ve 

vicdani kanaat olayıdır.  

ُؤلِ  ُكل ُُكمِأ وَِ َراعِ  ُكل ُُكمِأ هِ  َعنِأ َمسأ َت  ي    َرع 

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsü (idaresi altındakileri)nden sorumludur…” 3 

Hadis-i şerifinde buyurulduğu gibi; baba, aile fertlerinden; öğretmen, 

öğrencilerinden; imam, cemaatinden; müdürler memur ve işçilerinden; teşkilat 

başkanları kendi üyelerinden; komutan, askerlerinden, devlet başkanları ise bütün 

milletinden sorumludurlar. Bu sorumluluklarının gereği sık sık karar vermek 

durumundadırlar.  

Bu dersimizde daha ziyade teşkilat çalışmalarımızda vereceğimiz kararlar üzerine 

duracağız.  

Yüce Rabbimiz:    

ل ينَِ* ُمَتَوك   ِ الأ ُ ب  َِ يُح  َ ِ  إ ن َِ الل  َ َلأِ َعلَى الل  َتِ َفَتَوك  رِ  َفإ َذا َعَزمأ َمأ ُهمِأ ف ي اْلأ رأ  َوَشاو 
“Ve iş konusunda onlarla müşâvere et (onlara danış) bir kere de karar verip 

azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz ki Allah, 

tevekkül edenleri sever.” 4 buyurulmaktadır.  

 
1 İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.1, sh.193 
2 Âl-i İmrân, 3/186 
3 Müslim, İmâre  20; Buhârî, Cum’a 11, Cenâiz 32, Nikâh  81; Ahkâm  1; Ebû Dâvûd, İmâre  1, 13; Tirmizî, Cihâd  27 
4 Âl-i İmrân, 3/159 
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Mü’minlerin hayırlı ve hak yoldaki görüşleri arının balı gibidir. Onlara danışarak 

alınan kararlar faydalı olur.  

Bir hadîs-i şerifte :  

“Allah Teâlâ, bunu (istişareyi  ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan kim 

istişare ederse doğrudan mahrum olmaz. Her kim de terk ederse hatadan 

kurtulamaz” buyurulmaktadır. 5  

Karar verme; alternatifler arasından en verimli olanı seçmektir. Âl-i İmrân suresi 159. 

ayete göre karar verirken şu sıra takip edilmelidir: 

1) Uygun zaman ve zemin gözetilmeli. 

2) Karar önce muhatabına ve istişare edilenlere tebliğ edilmeli. 

3) Görevi devredenin hukuku korunmalı ve onore edilmeli.     

4) Görevi alana hizmette devamlılık ve vefa prensibi hatırlatılmalı.  

5) Konuyla alakalı kesin bir bilgi ve belgeye ulaşıldığında alınan karar gözden 

geçirilmeli. 

Azim ve karar aşaması olan 3. aşama, aynı zamanda niyet aşamasıdır ve insan 

niyetlerinden sorumludur.6 Öyleyse karar vermeden önce: 

 

1. Karar, yönetim kurulu ile istişareden sonra başkan tarafından alınır.   

2. İhtisas gerektiren hususlarda ehline başvurulur. (Dini, hukuki, mali gibi)   

3. Üst makamın emirlerinin sadece nasıl uygulanacağı istişare edilir. 

4. Şahıslar hakkında alınacak kararlarda, istişare edilecek kişiler ayrı ayrı 

dinlenir. 

5. Göreve tayinlerde mümkün olduğunca geniş tabanlı istişare yapılır. 

6. Birim görevi değişikliğinde karar verilmeden önce ilgili şahısla da istişare 

yapılır. 

7. Teşkilatın stratejisi ve hedefleri göz önünde bulundurulur. 

Karar verirken şu hususlar dikkate alınmalıdır: 

1- Rastgele ve gereksiz yere karar alınmamalı, mevcut durumu daha da 

kötüleştirici tavırlar takınılmamalı, keyfi kararlar verilmemelidir. 

2- Karar vermeden önce: 

a- Hangi konularda karar verileceği iyice ortaya konmalı, 

b- Bu konuda çeşitli teklif ve tasarılar dinlenmeli ve dikkate alınmalı, 

c- Birbirine yakın “doğru çözüm” tekliflerinden teşkilatın içinde bulunduğu 

şartlara ve ihtiyaçlara en uygun olanında karar kılınmalı, 

 
5Ruhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Ku’ran, Alûsî, C. 1, sh.706;Mısır, 1301 
6 İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.1, sh.193-194 
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d- Karar istişâre ile alınmalı, istişâreden sonra kararı başkan vermelidir.  

3- Alınacak kararlar, İslam’ın temel esaslarına, ülke ve bölge şartlarına, teşkilat 

prensiplerine uygun olmalıdır. 

4- Teşkilatın tamamını ilgilendiren kararlar stratejiktir ve uzun vadelidir. Bu 

konularda karar verirken daha dikkatli ve tedbirli hareket edilmelidir. 

5- Uygulama şansı bulunmayan, uygulayacak elemanı ve imkânları bulunmayan 

kararlar alınmamalıdır. Yapılmayacak şeyler söylenmemelidir.  

 

Çünkü Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

َعُلونَِِ* ِتَُقولُواَِماََِلِتَفأ َ ِأَنأ َدِالل  نأ ًتاِع   َكُبَرَِمقأ
“Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.“7 

6- Alınması gereken kararlar ihmal edilmemeli ve zamansız karar verilmemelidir. 

Çünkü bu, teşkilatın başarısını azaltır. 

7- Şahsî heves ve hesaplar doğrultusunda karar verilmemeli, bunu yürütme 

kuruluna benimsetmek ve onları yönlendirmek amacını taşımamalı, daha 

doğru ve isabetli karara varabilmek için onların teklif ve tecrübelerinden 

faydalanma amacı taşımalıdır. 

8- Konular istişâre edilirken özellikle muhalif olanların tenkit ve tekliflerine önem 

verilmelidir. 

9- İstişâre toplantılarında başkan, ne toplantı düzenini bozacak ve ne de inisiyatifi 

başkalarına kaptıracak  kadar yumuşak ve pasif olmamalı, ne de üyelerin fikir 

ve düşüncelerini anlatmaktan korkup çekinecek kadar sert ve katı olmamalıdır. 

10- Başkalarının kınamasından ve karşı çıkmasından korkarak veya geçici bazı 

zararlar verebileceğini hesaba katarak doğru ve gerekli kararı vermekten 

sakınmak yanlıştır. Çünkü kararlar, kalabalıkların arzusu ve anlayışına göre 

değil, temel prensiplere ve ölçülere göre verilir. 

11- Alınan kararları uygulayacak ekip ve elemanlar değerlendirilmeli, birim 

düzeyinde veya komisyonlarda görevlendirilmelidir. 

12- Başkan, karar veren, o kararın uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan 

kişidir. Bu sebeple istişâre sonucu alınan kararlar azim ve sabırla 

uygulanmalıdır.  

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: 

لأِ لَُهمِأ ج  َتعأ ُسلِ  َوََلِ تَسأ ُ نَِ الر  مِ  م  رِأ َكَما َصَبرَِ أُولُو الأَعزأ ب   َفاصأ
“O halde (Resûlum), peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen 

de sabret!‘‘8 

Uhud‘da Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Medine‘de kalmak ya da düşmana karşı çıkmak 

hususunda ashabı ile istişâre etmişti. Ashabın çoğunluğu Medine dışına çıkılmsında 

ısrar etmişti. Resûlullah (s.a.v.) onların bu ısrarları neticesinde kararını bu yönde 

vermişti.  Ancak bu konuda ısrar edenler bu ısrarlarında pişman oldular ve: 

 
7 Sâf, 61/3 
8 Ahkâf, 46/35 
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“Yâ Resûlallah! Senin hoşlanmadığın bir şeyi bizim istememiz uygun olmaz. 

Eğer Medine‘de kalmak istersen kal! Sana aykırı hareket etmemiz doğru olmaz. 

Sen, nasıl istersen öyle yap!‘‘ dediler. Ancak, Resûlallah (s.a.v.) verdiği karardan 

vazgeçmedi ve verdiği kararı uygulayıp Medine dışına çıkılmasını emretti.9 

Verilen karara birlikte sahip çıkmak karar kadar önemlidir. Karara muhalefet eden, 

uygulamayı ilk yapan ve karara böylece ilk sahip çıkan olmalıdır. Karara uyulunca 

karar hayata geçer. Uyulmayınca, “ben kararın hayata geçmesini istemiyorum” 

demektir. Bu durum, vücuttan kopan parça gibidir.   

Rabbimiz şöyle buyurur: 

ُكمِأ نأ رِ  م  َمأ ُسولَِ َوأُول ي اْلأ َ يُعوا الر  َِ َوأَط  َ يُعوا الل  ينَِ آَمُنوا أَط   يَا أَي َُها ال َذ 
“Ey iman edenler! Allah´a itaat edin. Peygamber´e ve sizden olan ululemre 

(idarecilere) de itaat edin…‘‘ 10  

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Bana itaât eden Allah’a itaât etmiş olur. Bana karşı gelen Allah’a karşı gelmiş olur. 

Emîre (idareciye) itaât eden bana itaât etmiş olur. Emîre karşı gelen bana karşı gelmiş 

olur.“11  

 “Birlik ve beraberlikte, kuvvet; ayrılıkta, sıkıntı ve felaket vardır.” (II. Abdülhamid Han) 

 

                “Sen ben desin efrad, aradan vahdeti kaldır 

                Milletler için işte kıyamet o zamandır.”Mehmed Akif Ersoy 

 

Alınacak Dersler: 

1- Karar vermeden önce, hayırlı ve faydalı olanı tercih edebilmek için gerekli 

araştırma, soruşturma yapılmalı ve istişâre edilmelidir. 

2- İstişâresiz alınan kararlar, fayda yerine zarar getirir, pişmanlığa sebep olur. 

3- Kararsızlık, tutarsızlık ve yetersizlik alâmetidir. 

4- Alınan kararı uygulamak için gerekli imkân ve ekibin oluşturulması şarttır. Aksi 

başarısızlığa sebep olur. 

5- Teşkilatta kararlar, grupların, kalabalıkların arzusu ve anlayışına göre değil, 

temel prensiplere ve ölçülere göre verilir. 

6- Kararın hayata geçirilmesinden başkan sorumludur. 

7- Verilen karara birlikte sahip çıkılmalıdır. Bu, teşkilatta itaatin gereğidir. 

İslâm ki, birlikte örnek şekildir; 

“Ayrılık saçanlar bizden değildir!” 

                                     N.Fazıl Kısakürek)   

 

     Not: Bu hafta; 

1- Resûlullah (s.a.v.)’in nasıl karar verdiğini araştıralım, birlikte değerlendirelim. 

2- Nisâ suresi, 59. ayetin tefsirini okuyalım. 

 
9İslam Tarihi, M. Âsım Köksal, C.3, sh.63-70; Şamil Yayınevi, İstanbul, 1981 
10  Nisâ, 4/59 
11 Buhârî, Cihâd 109, Ahkâm 1; Müslim, İmâre 32,33. 


