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Ders  : 255  

Konu : Teşkilat Çalışma Esasları - II - Plan-Program                      
 

İslam’da bütün ibadetlerin ve hayırlı amellerin kabul olmasının ilk şartı ‘’Niyet’’tir. 

Çünkü Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

َاِت  َوإِن ََما لُِكل ِ  اْمِرئ   َما نَو  ي  ِ  إ ن ََما اْْلَْعَمالُ  ِبالن 
“Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır…‘‘1 

Niyet, bir ibadeti veya iyiliği sadece Allah rızası için yapmanın yanında; o işi 

rastgele değil, belli bir plan ve program çerçevesinde yapmayı da gerektirir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de işlerin ‘amden ve kasten yapılmasına göre günah ve sevabının 

artacağı bildirilmektedir.2 

Sözlükte “bir şeyi kasıtlı olarak, bilerek şuurlu ve isteyerek yapmak“ anlamına 

gelen “amden“ kelimesi, fıkıh ıstılahında, kişinin fiillerini kasten yaptığını ifade 

etmek için kullanılır.3 Diğer bir ifadeyle ‘amd‘ bir işi planlayarak ve daha önce 

kararlaştırarak yapmak demektir. Kasd ise, istikamet ve orta yol manalarına geldiği 

gibi işleri bile bile yapmak, isteyerek ve niyet ederek yürürlüğe koymak, 

planlayarak, tasarlayarak hedefe varmaya çalışmak anlamına da gelir. 4 

Her ibadetin ilk şartının niyet olması, onun niçin ve nasıl yapılacağının 

tasarlanması anlamındadır. Mesela namazın niyeti, “Kimin huzuruna ve ve niçin 

çıkacağını, hangi hareketleri hangi maksatla yapacağını, neler okuyacağını” 

kafasında ve kalbinde programlamak, böyle bir şuur ve huzurla Allah’ın huzuruna 

durmaktır. 

Hakkı ve adâleti yaygın ve  kılmak, zulme ve haksızlığa engel olmak için yapılması 

emredilen cihad da bir ibadettir. Onun da ilk şartı niyet karşılığı yapılacak işlerin 

önce planlanması ve programa bağlanmasıdır. Çünkü bir işin başarıya ulaşması 

için onun temeli olan plan ve program çok önemli ve gereklidir. 

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

yapılacağının önceden kararlaştırılmasıdır. Muhtemel problemlerin ve öncelikli 

hedeflerin tespit edilerek, uygulanması kolay, pratik ve gerçekçi çözümlerin ortaya 

konmasıdır. 

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

işlerin kontrolünü sağlar, kaos ortamının oluşmasına fırsat vermez, sağlıklı ve etkili 

kararlara vesile olur. Bunun sonucu da başarıya ulaşmaktır. Hiçbir başarı tesadüf 

değildir. Her başarının ardında mutlaka iyi bir plan ve program vardır. Bunun en 

güzel örneğini Resûlullah (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicretinde görüyoruz. 

 
1 Müslim, İmâre, 155 
2 Nîsâ, 4/92-93 
3 DİB Dini Kavramlar Sözlüğü, sh.24 
4 Büyük Türkçe Sözlük, D. Mehmet Doğan, sh.720; Vadi Yayınları, Ankara, 2001 
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Resûlullah (s.a.v.) hicret için mükemmel bir plan yapmış ve bunu belli bir 

programla uygulamıştır.5 

Planda başarılı olamayan, başarısızlığı planlamış olur. Plansız başlayan iş de 

verimsiz olduğu gibi başarısızlığa da götürür. 

İyi bir teşkilatçı yapacağı işleri plânlayan, plânını da uygulamada prensipli olandır. 

Zamana galip olmayanlar işlerine galip olmayanlardır. Zamana galip olmak; 

zamanı plânlamakla başlar, uygulamakla devam eder ve denetlemekle esas 

maksat elde edilir. Esas maksat verimdir, semeredir, eserdir. Hakka kulluk ve halka 

insanlık yapabilmek için ömrü, zamanı plânlamak gerekir. Mü’minin âdeti, Allah’ın 

âdetidir. Mü’min, daima Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmaya dikkat etmelidir. Allah’ın ilk 

yarattığı bize nisbetle ilk yaptığı, kaderi tesbit için yani plânı yapmak için kalemi 

yaratmasıdır.  

Bu konuda Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

لَ  اِن َ  َ ُ  َخلَقَ  َما  اَو  َ  اِلَى َكائِن   ُهوَ  َوَما َماَكانَ  اَْلَقَدرَ  اُْكُتْب :اَْكُتُب؟َقالَ  َما:َقالَ .اُْكُتْب :َفقالَ  اْلَقلَمَ  الل 

 اْْلَبَدِ 
“Şüphesiz Allah’ın yarattığı şeyin ilki kalemdir. (Allah Teâlâ kaleme): Yaz! 

buyurdu. (Kalem): Ne yazayım? dedi. Allah Teâlâ: Kaderi yaz; olanı ve ebede 

dek olacak her şeyi yaz! buyurdu.”6   

Diğer hadîs-i şerîfte de şöyle buyurulmaktadır: 

رَ  ُ  َقد  َ َمَواِت  يَْخُلقَ  اَنْ  َقْبلَ  اْلَمَقاِديرَ  الل  َ َسَنة   أَْلَف  ِبَخْمِسينَ  َواْْلََرِضينَ  الس   

“Gökleri ve yerleri yaratmadan önce, Allah, ölçüleri takdir etmiştir.“7  

       Bu hadis-i şerif, Allah’ın gökleri ve yerleri, yani kâinâtı yaratmadan elli bin sene 

önce yaratılacak her şeyin plânını yaptığını bildirmektedir.   

Öyleyse teşkilat çalışmalarımızda başarılı olmanın ilk şartı iyi, yeterli  ve tutarlı bir 

plana sahip olmaktır.  

Plan şu özellikleri taşımalıdır: 

1- Plan her şeyden önce 

a- Kur’an ve Sünnet ölçülerine, 

b- Teşkilatın usul ve prensiplerine uygun hazırlanmalıdır. 

2- Çalışma planı yapılırken; 

a- Eldeki bütçe ve maddi imkânlar, 

b- Hazır eleman ve ekipler, 

c- Verilen zaman ve diğer faktörler, 

d- Muhtemel katılımlar 

c- Ülke şartları, siyasi durum ve hukuki konular hesaba katılmalıdır. 

 
5 Temel Esaslarımız, sh.50, Plural Yayınları, Köln 2017 
6 Tirmizî, Kader, 17 
7 Tirmizî, Kader, 18 
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3- Plan; hayalî değil, hayatî olmalıdır. Yani mevcut şartlara uygun olmalı ve 

uygulanma imkânı olmalıdır. İnsan, o planın uygulayıcısı olmalı, imkân da 

ortada olmalıdır. İmkân ayarlanmadan plan ortaya koymak, çok sefer itibar 

kaybına sebep olmaktadır. Bir işin yapılmamasından doğan itibar kaybı, 

söz verip de yapmamadan doğan itibar kaybı yanında hafif kalır. 

4- Plan, araçları amaç yerine koyan ve asıl hedefleri unutturan yapıda 

olmamalıdır. 

5- Plan, kuru temenni ve tavsiyeler yığını değil, teşkilat mensuplarının yetki ve 

sorumluluk sahalarını belirleyen ve tam bir iş bölümü programı sergileyen 

aksiyon projeleri olmalıdır. 

6- Plan, zaman, imkân ve eleman bakımından asla israfa yer vermeyen bir 

özellikte olmalıdır. Çünkü, zaman, hayatın, ömrün kendisidir. Ana sermaye 

zamandır. İşte bu sermayenin kıymetini bilmek gerekir. Zamanı 

değerlendirmek değerli işler yapmakla olur. 

7- Planlar esnek olmalı, yani bölgelerdeki teşkilatların kendi şartlarına uygun 

olmalıdır. 

8- Plân yaparken ideal unutulmamalı, realite de inkâr edilmemelidir. Bu 

sebeple: 

a- Günlük, haftalık, aylık, yıllık ve birkaç yıllık planlar yapılmalı. 

Teşkilatımızın mutlaka yıllık Çalışma Takvim olmalı. Ayrıca kısa, orta ve 

uzun zaman (1-3-5 yıl) olmak üzere Stratejik planlarımız olmalı. 

b- Plânda ilme, bedene, aileye, işe, dostlara ve tebliğe vakit ayrılmalı, 

c- Genel yıllık planlara uygun olarak alt birimlerin de yıllık, aylık ve 

haftalık planları olmalıdır. 

9- Plan, mutlaka ekip çalışmasına göre ayarlanmalıdır. Sorumlu birimler 

belirlenmelidir. Çünkü herkesin sorumlu tutulduğu bir iş, hiç kimsenin 

sorumlu olmadığı iş demektir. 

10- Bir faaliyetin yapılması doğru ve gerekli ise, plana alınmalı ve plana göre 

program yapılmalıdır. 

11- Bu plan kontrol ve değerlendirmeye, her kademede takip edilmeye uygun 

bulunmalıdır.   

12- Planda yer almayan faaliyetler, sonradan plana eklenmemeli, çok önemli 

bir engel olmadıkça planlanan faaliyetler ertelenmemelidir. 

Planın başından, plana bağlı olarak hazırlanan program uygulanışına ve başarıya 

kadar şu dört safha takip edilmelidir: 

A- Hazırlık: 

1- Asıl amacımız nedir? 

2- Bizden ne beklenmektedir? 

3- Hedefimize ulaşmak için gerekli araç ve kaynaklar nelerdir? 
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4- Kalifiye eleman, maddî imkân ve eldeki zaman nasıl değerlendirilecektir? 

Sorularına verecek ön hazırlıklar tamamlanır. Daha önce uygulanan örnek 

planlar gözden geçirilir.  

       

B- Karar ve İlan Etme: 

Çeşitli alternatifler ve sunulan öneriler incelenip değerlendirilerek nihaî bir plan ve 

program taslağı üzerinde karara varılır ve bu somut taslak yazıya geçirilerek ilgili 

birim ve bölümlere gönderilir. 

C- Paylaşma ve Ekiplere Bölüşme: 

Hangi faaliyetlerin hangi birimlerce yapılacağı ve hangi ekiplerin ne tür 

görevlerden sorumlu tutulacağı tesbit edilir. Tam bir iş bölümü belirlenir. 

D- Kontrol ve Değerlendirme: 

Hazırlanan ve işbölümü yapılan planın tatbikat süresince devamlı kontrolü ve sık 

sık ara değerlendirmeli yapılmalıdır. 

İyi bir teşkilatçı önce insanı sonra plânı sonra da imkânı değerlendirendir. İyi bir 

teşkilatçı demek, iyi yetişmiş kaliteli insan demektir. İyi yetişmiş kaliteli insan da 

isabetli plan yapar, yeterli imkânı da bulur değerlendirir. 

“Plânsız çalışan kişi ülke ülke dolaşıp hazine arayan kimseye benzer.” 

                                                                                                            (Descartes)   
 

   Alınacak Dersler: 

1- Her ibadetin ilk şartı niyettir. Niyet ise bir ibadeti ve işi planlayarak ve bir 

programa bağlı olarak yapmaktır. 

2- İyi bir planlama, işlerin kontrolünü sağlar. İşlerin kontrolü ise, başarıya 

ulaşmaktır. 

3- Bütçesi, ekipmanı hazırlanmayan planlar sadece kağıt üzerinde kalır, 

uygulanma imkânı olmaz. 

4- Plan ve programlar, Kur’an, Sünnet ve Teşkilatın prensiplerine aykırı 

olmamalı, bölge ve ülke şartları da ihmal edilmemelidir. 

5- Plan ve programlar hazırlanırken Teşkilatın ana plan ve programlarına ters 

olmamalı, faaliyetlerde çakışma olmamalıdır. 

“Niyete göre işler”… 

           Ameli niyet işler. 

                     N. Fazıl Kısakürek 

     Not: bu hafta: 

1- Plan ve programlarımızın Teşkilat prensiplerine uygun ve istenen şekilde 

olup olmadığını değerlendirelim. 

2-  Çalışma takvimimizi oluşturalım. Uygulamada titiz davranalım. 

 


