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I. BÖLÜM 

A-) Allah’tan Başka İlah Bulunmadığına Davet 

Bütün peygamberler kavimlerine geldiklerinde söyledikleri ilahi mesaj: 

“…Ey kavmim Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur.” dan ibaretti. 

“…Allah’tan başka ilahın bulunmadığı, O’dan başka mabudun mevcut olmadığı ve yalnız 

güçlü ve hâkim zatın Allah olduğunu ve insanların en sonunda onun yanına döndürüleceğini, 

ya cehenneme veya cennete gideceklerini sarahaten belirtmesi hususundaki emirdir. Aslında 

bu hakikatleri müşrikler ya doğrudan doğruya reddediyor veya karşı koyuyorlardı…”1 

 

B-) Hakkı Kesin Ve Tavizsiz Ortaya Koymak 

“Bu açık işaretler Allah davasının yolcularına bu davanın metodunu açıklar. Ve bu konuda 

kendi fikirlerinin asla mevzubahis olmayacağını gösterir. Onların vazifesi bu dinin esaslarını 

açıkça bildirmektir, bu konuda ne bir şeyi gizlemeli ve ne de geciktirmelidir… Bu gerçeklerin 

başında da Allah’tan başka ilahın bulunmayıp bütün rububiyetin ve hâkimiyetin Allah’a ait 

olduğu binaen aleyh Allah’tan başka kimseye boyun eğip ittiba etmemek gerektiği gerçekleri 

yer alır. Ne ile karşılaşırsa karşılaşsın mü’min bu esaslı gerçeği ilan etmekle mükelleftir. 

Döneklerin ve yalancıların taarruzları nasıl olursa olsun asıl vazifesi budur. Yolda ne gibi 

tehlike ve engellerle karşılaşırsa karşılaşsın bu gerçeği ilan edecektir. Çünkü yeryüzünün 

putları ve putçuları bu gerçeğin açıklanmasından hoşlanmazlar, açıkça söyleyenlere de eziyet 

etmekten geri durmazlar. 

Diktatörler bu gerçeği açıklamalarından ötürü bu dine de karşı çıkarlar ve bu daveti 

yönetenlere tuzaklar kurar, oyunlar hazırlarlar… Ama bütün bunlardan dolayı da bir dava 

adamı bu esaslı gerçeklerden hiç birisini gizlemek hakkına sahip değildir... Allah’ın 

vahdaniyetini ve ulûhiyetini ilan edip, dinin birliğini ve dolayısıyla ittiba kaynağının ve emre 

bağlılık hususunun tekliğini ilan edersem bu putların hışmına uğrarım diye işe önce ahlak ve 

manevi temizlik ile başlama hakkına sahip değildir…” 2 

“Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun 

elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah küfreden 

topluluğu hidayete erdirmez….” (5/Maide Suresi 67) 
                                                
1 Fîzılâl-il Kur’an Cilt: 8 S: 561 
2 a.g.e C:8 S: 561-562 



Bu; Resulullah’a Rabbi tarafından indirilenleri tam olarak tebliğ etmesini, Hak kelimesini 

ilan ederken hiçbir şeyi hesaba katmaması gerektiğini bildiren kati ve kesin bir emirdir. İşte 

bu… Yoksa tebliğ vazifesini yapmamış, risalet vazifesini yerine getirmemiş sayılır… Onu 

insanlardan muhafaza edip, korumayı Allah kendi üzerine alıyor. Koruyucusu Allah olana 

güçsüz ve kuvvetsiz kulların ne zararı dokunabilir? 

İtikadî hususlardaki hak sözü söylerken kem küm etmek icabetmez… Açıkça ve tam 

olarak ilan etmek gerekir. Ona düşman olanlar, diledikleri ve yapabildikleri şeyi yapsınlar. 

İtikad mevzuunda söylenecek hak söz, insanların arzusuna peşkeş çekilemez. Orada insanların 

istek ve durumları nazarı itibara alınmaz. Gözetilmesi gereken husus sadece, hakikat 

gönüllere yer edinceye kadar var kuvvetiyle onu haykırmak ve kalblere yerleştirmektir…  

İtikad hususundaki hak söz kuvvetlice haykırıldığı zaman, hidayet istidadı olan kalplerin 

en derin noktalarına kadar işler. Kem küm edip gevelendiği takdirde iman kabiliyeti olmayan 

kalbleri yumuşatmayacağı gibi izde bırakmaz. Bazı kere dava sahipleri, o iman istidadı 

olmayan kalblere bir takım hakikatler saklayarak anlatılırsa kabul edeceklerini zannederler ve 

bunu arzu ederler… 

“Muhakkak ki Allah küfreden toplulukları hidayete erdirmez…” 

Şu halde hak söz kati olmalıdır. Hidayet ve delalet hususu, kalblerin ona karşı olan 

istidadına göredir, yoksa hak sözden yana veya aleyhinde takınılacak yumuşak veya 

şaklabanca tavırla alakalı değildir… 

…Onlara: Kendilerinden bir takım çok tadilat yapmak istediğini söylemiyordu da açıkça 

gittikleri yolun tamamen batıl olduğunu, kendisinin saf bir hakikat üzerinde olduğunu ilan 

ediyordu… Hak kelimesini açık ve seçik şekilde yücelterek haykırıyordu. 3 

 

C-) Neticeyi Kendi Hesabına Göre Yapmamak 

Bazı zamanlar olur ki peygamberlerin izinden giden dava adamlarını da davalarının 

yayılıp muzaffer olması konusunda bir takım aşırı ve heyecanlı duygulara sevkeder. Bazı 

kişileri veya bazı unsurları kendi aralarına alarak, bir takım noktalarını görmemezlikten 

gelerek davanın zaruri gereklerinden olan hususlara göz yumarak onların nefretini ve 

düşmanlığını kazanmamak için tavizler vererek onları da davaya çekme temayülü belirir.  

Bazı kerelerde davanın hassas ölçüleriyle uyuşmayan ve sağlam metoduna muvafık 

düşmeyen metot ve üsluplara başvurmak isterler. Kendi anlayışlarına göre ‘dava için 

menfaatinin’ burada olduğunu söylerler. Hâlbuki davanın gerçek menfaati her zaman için 

kendi metotları içerisinde yürüyerek gelişmesi az veya çok tavizlere veya kaçmaklara imkân 
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vermemekle mümkündür. Zira netice bilinmez. Sonunun nereye varacağını ancak Allah bilir. 

Bu yüzden dava adamlarının her zaman neticeyi kendi hesaplarına göre hesaplamamaları 

gerekir. Yapılması şart olan şey kendilerini davanın belli metotları istikametinde açık ve kesin 

olarak yürümeleridir. Bu gidişin sonucunu Allah’a bırakmalıdırlar. Bu durumda en sonunda 

mutlaka hayır gerçekleşecektir.  

İşte burada Kur’an-ı kerim dava adamlarını şeytanın vesvese ve aldatmacalarına karşı 

uyanık olmaya çağırıyor. Çünkü şeytan, dava adamlarının içine sızar. Her ne kadar Allah’ın 

elçileri ve peygamberleri ‘ismet’ sıfatına sahip olarak şeytanın her türlü vesvese ve 

emellerinden masum iseler de böyle bir masumiyete sahip bulunmayanların bu yönden çok 

dikkatli davranmaları icap eder. Dava menfaatleri bunu gerektiriyor diyenlerin ihtiras ve 

atılganlık duygularının gediklerinden sızmak isteyen şeytanın oyunları karşısında çok dikkatli 

olmaları ve sıkı bir kontrole kendilerini tabi tutmaları icap eder. Bir kere dava adamlarının 

lügatinde ‘davanın menfaati’ cümlesi bulunmamalıdır. Bunu tamamen kaldırmak gerekir. 

Çünkü şeytan hep bu noktadan girer ve bu noktadan sızarak şahsi menfaatler gediğinden girip 

beceremediği şeyi becerir. Bazı kereler de durum daha kötü bir şekil alarak ‘davanın 

menfaati’ cümlesi dava adamlarının tapındıkları bir put haline gelir ve o zaman davanın temel 

metotlarını unuturlar. Dava adamları kendi davalarının metotlarını göz önünde bulundurarak 

sağa sola sapmaksızın hiçbir şeye iltifat etmeksizin doğrudan doğruya kendi yollarında 

yürümeleri gerekir. Sağlam metotlara sarıldıktan sonra neticeleri beklemek ehemmiyetsizdir. 

Çünkü bazen bu gibi hareketler davaya ve dava adamına zararlı sonuçlar verebilir. Bir kere şu 

noktayı açık ve seçik olarak bilmek gerekir ki dava adamlarının dikkat edip sakınmaları icap 

eden en büyük ve biricik tehlike hangi sebebe dayanırsa dayansın az veya çok davanın çizdiği 

yoldan sapmak ve sağa sola meyletmektir. Şüphesiz ki Allah onlar için en faydalı şeyleri en 

iyi bilir. Ve bu yüzden kendileri faydaları araştırmakla mükellef değildirler. Onların mükellef 

oldukları bir tek şey vardır, o da Allah’ın nizamını taviz vermeden, sağa sola sapmadan, 

dosdoğru yolunda tatbik etmektir. 4 

 

D-) Güzel Ve Hikmetli Sözle Davet Etmek 

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. 

Muhakkak ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilendir.” (16/Nahl 125) 

Allah yoluna davet ederken hikmetle davet etmek gerekir. Muhatapların durumuna ve 

şartlarına dikkat etmek icab eder. Her seferinde onlara izah edilecek gerçekleri onların 

kabiliyetine göre ayarlanmalıdır ki ağırlıklar altında ezilip, mükellefiyetler karşısında 
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yorulmasınlar. Önce ruhen onları bu mükellefiyetlere hazırlamalıdır. Onlara hitap ediş tarzı ve 

şartların icabı olarak göz önünde bulundurulması gereken durumlar çok önemlidir. Birden 

bire hamasete kapılıp, heyecana gelerek ileri gitmelerine dikkat ederek hikmet sınırını 

aşmamaları için azami gayreti sarfetmek gerekir. 5 

Davet ederken güzel bir öğütle davet etmek lazımdır. Sakin ve yumuşak olarak kalblere 

sızmak gerekir, tatlılıkla duyguların derinliklerine inmeli ve asla zorlamaya ve gereksiz 

sıkmalara başvurulmamalıdır. Bilmeyerek veya iyi niyet eseri olarak yapılan hatalar yüze 

vurulmamalı ve ortaya dökülmemelidir. Öğüt verirken yumuşak davranmak ve tatlılıkla 

hareket etmek çoğu kere katı kalbleri hidayete getirir, nefret besleyen gönülleri ferahlatır, 

sıkıştırma ve korkutma ile varılamayan hayırlar elde ettirir. 

En güzel şekilde mücadele etmek, karşıdakinin üzerine fazla yüklenmeksizin, onu 

kötüleyip rezil ve rüsvay etmeksizin tartışmak gerekir ki muhatap ta kendisine davet eden 

kimseye güvensin ve asıl gayesinin münakaşa edip üstünlük sağlamak olmadığını, sadece ikna 

edip hakikate ulaştırmak olduğunu kabul etsin. İnsan nefsinin bambaşka bir kibri ve inadı 

vardır. Yumuşaklıkla hareket edilmedikçe savunduğu fikirlerden dönmesi mümkün olmaz. 

Hezimet duygusunu hissettiği müddetçe gerçekleri kabul etmez. Tartışma yapılırken hemen 

işe nefis karışır ve onun değerleriyle savunulan gerçeklerin değeri birbirine girer. 

Kalabalıkların yanında savunulan fikirlerden vazgeçmek, şahsiyetini düşürmek ve saygıyı 

yitirmek manasını taşır ve bu yüzden savunduklarından vazgeçmez. İşte çok ince olan bu 

hassasiyeti ancak güzel bir şekilde yapılan tartışma bertaraf eder. Ve karşıdakine şahsiyetinin 

muhafaza edildiği, değerinin her zaman hürmetle karşılandığı ve tartışan kimsenin gayesinin 

alt etmek ve üstün gelmek olmayıp sadece gerçekleri ortaya sermek ve bu gerçekleri ona da 

kabul ettirmek olduğunu hissettirir. Allah yolunda tartıştığını, kendi şahsiyeti için değil Allah 

için mücadele ettiğini, kendi görüşünün başarı kazanıp karşısındakinin görüşünün mağlup 

olduğunu göstermek gayesi gütmediğini hissettirir. 6  

İtikadî hususlar da hak söz söylerken takınılacak kati ve kuvvetli tutum sertliği ve 

hoyratlığı icap ettirmez. Hak Teala yüce Resulüne –yolunda hikmetle ve güzel sözle davet 

etmesini- emretmiştir. Kur’an-ı Kerim’in müteaddit tevcihatı ile –hikmet ve güzel sözle davet 

etmek- arasında bir ayrılık ve çatışma yoktur. Hikmet ve güzel sözle davet etmek hak 

kelimesini beyan etme hususunda takip edilecek vasıta ve yollar ayrı, tebliğ edilecek mevzu 

ayrıdır. Burada istenen, itikad hususunda hak sözü söylerken yardaklanmamak ve arzulara 

peşkeşlik yapmamaktır. Hakikat ile yolun yarısında karşılaştırmak yerine başında 
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karşılaştırmaktır. İtikadi hakikatler hususunda yarım yarım kavrayarak, girmek diye bir şey 

bahis mevzuu olamaz. 

Bu davayı ta ilk tebliğ ettiği günden beri Resulullah (s.a.v) tebliğ vazifesini yaparken 

hikmet ve güzel sözle davet ediyordu. Ama itikadi hususları ayan beyan olacak şekilde 

katiyetle ayırıyordu. “Ey kâfirler sizin ibadet ettiğinize ben ibadet etmem” demekle 

emrolunmuştu. Onları kendi sıfatları ile tavsif ediyor… Hak kelimesini açık ve seçik şekilde 

yücelterek haykırıyordu. Ama bunu yaparken, sertlik ve hoyratlıktan eser bulunmayan bir 

üslup içerisinde yapıyordu… 7 

 

E-) Hidayet Allah’tandır: Senin Görevin Tebliğdir. 

“Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de senin canını alsak ta senin vazifen 

sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek bize düşer…” 

Bu söz kendisine yüce Rabbi tarafından vahiy gönderilen peygambere söyleniyor… 

Kısacası bununla denilmektedir ki: Bu dinin durumu tamamen Allah’a aittir ve senin burada 

bir dahlin mevzuu bahis değildir. Senin vazifen sadece tebliğdir, yoksa insanları hidayete 

getirmekle görevli değilsin. Çünkü yalnız ve yalnız Allah hidayete getirir insanları… Bunun 

ötesinde dava adamının mahiyeti ve vazifesi ile ayrı bir imtiyazı yoktur. Vazifesi bellidir. 

Davet konusundaki ve diğer konulardaki durum ise Allah’a aittir.  

Buradan dava adamları Allah’a karşı takınacakları edep tavrını öğreniyorlar. Bir dava 

adamının neticeyi çabucak gerçekleştirmesi veya böyle bir temennide bulunması doğru 

değildir. 8 

Çabucak insanların hidayete ermesini beklemek, dilemek onun vazifesi değildir. Ayrıca 

Allah’ın hidayete erenlere ve vaat ettiği nimetleriyle yalancılara vaat ettiği azabının da hemen 

gelivermesini istemek bir dava adamının vazifesi değildir. Bir dava adamının kalkıp da; 

‘Allah’tan çok istedikte bize az verdi veya bunca müddet sabırla bekledikte Allah zulümleri 

yüzünden zalimleri yok etmedi’ demesi doğru olmaz. Çünkü dava adamının vazifesi sadece 

tebliğdir… İnsanların dünya ve ahiretleriyle ilgili hesaplarını yapmak kulların işi değildir. 

Allah yapar onun hesabını. 

“Tebliğ vazifesi gerek Resulullah devrinde ve gerekse ondan sonra gelen dava 

adamlarının hareket hattında bir önemli umde olarak yerini almıştır. Tebliğ cihadın ilk 

merhalesidir… Ama ne zaman ki gerçek mana da tebliğ vazifesi ifa edilmeğe başlanır, feri 

konulardan önce dinin esas umdeleri tebliğ edilmeğe girişilirse yani ilk anda Allah’ın birliği, 
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hâkimiyeti ve Rubibiyeti anlatılır ve yalnızca insanlar Allah’a kul edilmeğe çalışılırsa, 

Allah’tan başkasının emrine itaat edilmeyeceği haykırılırsa… İşte bu noktada cahiliyet erbabı 

hemen harekete girişir ve Allah davasına bağlananlara karşı çıkarlar. Allah’ın emirlerine 

olduğu gibi ve sapasağlam tebliğ edenlere önce itiraz ederler, sonra meydan okurlar ve ondan 

sonra da eziyet etmeğe başlarlar ve nihayet korkunç savaşlara girişirler… İşte bunun için o 

anda cihad mükellefiyeti başlar. Ve cihad sağlam bir tebliğ vazifesinin en tabiî neticesi 

durumuna gelir. 9 

Kur’an-ı Kerim Hz. Peygambere  –ki bu emir ondan sonra gelecek her dava erinedir de- 

emrediyor ki şayet insanlar hidayete gelmezlerse üzülmesin. Çünkü onun vazifesi sadece 

tebliğ etmek, mükellefiyeti bildirmektir. Hidayet ve delalete gelince; o tamamen Allah’a aittir. 

Allah’ın kanunlarına ve kişilerin içindeki hidayet ve delalet istidadına göre gerçekleşir bu… 

Kişinin delalet veya hidayeti istemesine göre neticelenir. Onların kurdukları tuzaklardan ve 

hazırladıkları hilelerden dolayı içine sıkıntı gelmemesini, kendisini sadece bir Allah davetçisi 

olduğunu ve Allah’ın ise mutlaka onu muhafaza edeceğini, her türlü hile ve oyunlardan 

koruyacağını belirtiyor. Davetinde ihlâslı ve samimi oldukça hiçbir hile ve tuzak kâr etmez 

kendisine. Allah yoluna davetten başka bir arzu ve isteği yoksa hiç önemi yoktur kurulan 

tuzakların ve hazırlanan oyunların… 

İşte Allah’ın çizdiği şekilde Allah yolunda davetin usulü ve prensibi budur… Bu prensibe 

uyulup bu usul dairesinde hareket edildiği müddetçe Allah’ın vaat ettiği gibi zafer 

muhakkaktır… Kim Allah’tan daha doğru söyleyebilir? 10 

 

F-) Sabretmek ve Ümitsizliğe Düşmemek 

Dava adamları mutlaka inandıkları davanın mükellefiyetlerine katlanmalıdırlar. 

Kendilerini yalanlayan ve işkence eden insanlara karşı sabırlı olmalıdırlar. Doğruyu söylemek 

gerekirse inandığı davaya gönülden bağlanmış samimi insanlar için en acı ve en zor şey 

yalanlanmaktır. Ama risaletin mükellefiyetlerinden bir kısmı da budur. Bir davaya gönül 

veren ve onu omuzlayan kişiler sabretmek, dayanmak, katlanmak zorundadırlar. Direnmek, 

azmetmek ve ilerlemek mecburiyetindedirler. Her seferinde yeniden başlayarak, yeniden 

anlatarak tekrar davayı sunmak zorundadırlar.  

Kişiler doğru yolu bulmuyor, gönüller davaya bağlanmıyor, ruhlar arınmıyor diye 

ümitsizliğe düşmek yoktur. İnkârın ne türlüsü ile karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, inadın ve 

aksiliğin ne şekli ile yüz yüze gelirlerse gelsinler ümitsizlik yoktur. Bir dava yüz kere tekrar 
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tekrar anlatılarak gönüllere ulaşmamışsa belki yüz birinci kere ulaşabilir. Ve senin vazifen 

onu bıkmadan, usanmadan tekrarlamaktır. Bu yüz değil bin de olabilir. Ama binden sonraki 

birinci tekrarda belki o gönülleri yerinden oynatabilirsin. Senin vazifen tekrardır… 

Doğrusu şu ki davanın yolu kolay, basit ve mükellefiyetsizliklerle dolu bir yol değildir. 

Bir davaya gönüllerin bağlanması kısa bir anda ve kolayca meydana gelecek bir durum 

değildir. Meydanda yığınlarca batıl kalıntıları, sapıklık artıkları vardır. Alışkanlıkların ve 

geleneklerin bıraktığı düzenlerin ve sistemlerin yerleştirdiği kalbleri pençesi altında ezen 

sapıklık tortuları, batıl artıkları vardır. Önce bu çamurları ve pislikleri temizlemek gerekir. 11 

Ve önce her çareye başvurup kalbleri canlandırmak, harekete geçirmek icap eder. Karşıda 

bulunanların bütün hassas noktalarına el atmak gerekir. İletici sinirlere ve damarlara 

dokunmak icab eder. Bu temaslardan birisi belki o hassas noktaya değer değmez hemen 

harekete geçirir ve bütünüyle başka bir şekle döndürür, canlandırıverir. Zaman olur ki bir 

dehşet sarar insanı. Bin kere yüz bin kere çırpınmış ve çalışmıştır, ama olmamıştır. Fakat ibret 

dolu bir tek dokunuş o insanın en hassas noktasına isabet eder ve hemen canlandırıverir. 

Hâlbuki ondan önce yapılan bütün atılımlar, geçersiz olmuş ve başarı kazanamamıştır. Bu 

durumda konuyu en güzel olarak benim gözümde canlandıran örnek bir radyo alıcısıdır. Siz 

radyonun düğmesini çevirip verici istasyonunu arıyorsunuz… Siz istasyonun yerini doğru 

tayin edebilirsiniz ama verici yanlış frekansta sesler vermiş olabilir... Sonra bir de 

bakıyorsunuz ki elinizin çok hassas hareketi ile verici istasyonu buluyor, dalgayı tutturuyor, 

bir nağme tufanı, bir ses membaı ile karşı karşıya geliyorsunuz… 

Bir radyo alıcısı en güzel şekliyle insan kalbinin numunesidir. Dava adamları 

karşılarındaki kişilerin kalplerine girebilmeleri ve ufukların ötesinden onlara seslenebilmeleri 

için düğmeyi harekete geçirmeye çalışmalıdırlar. 

Bir dava adamının halkın çağrısına kulak asmadığı için kızması ve onları terk etmesi 

kadar kolay bir şey yoktur… Hatta iç rahatlatıcı bir ameliyedir bu. Bazı kereler kızgınlığın 

dinmesine ve sinirlerin yatışmasına sebep olabilir. Ya dava ne olacak?.. Davaya sırtlarını 

dönenleri ve onu yalanlayanları terk edip gitmekle ne geçecek dava adamının eline?.. Mühim 

olan davanın kendisidir. Yoksa dava adamının şahsı değildir. Onun içi istediği kadar sıkılsın. 

Ama her zaman sıkıntısını yenmeli ve yolunda azimle yürümelidir. Karşısındaki insanların 

söyledikleri sözlerden kızması mümkündür, ama sabrederse kendisi için daha hayırlıdır. 12 
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Elbette her türlü güçten ve kuvvetten uzaklaşıp bütün şımarıklara, yüzsüzlüklere, 

yalancılıklara ve tahammül edip şımarık yalancıları ve dönekleri bekleyen azabın gelmesini 

talep etmeden yalnızca sabretmek, tahammül etmek ve dayanmak zordur… 

Evet böyle bir sabrın ve meşakkatlere tahammülün yüceliği, azameti ancak yaşandığı 

zaman idrak edilebilir, kavranabilir. Bu gibi hallerle karşılaştığı halde durmadan dinlenmeden, 

bıkmadan, usanmadan yine de yolunda yürüyenler kavrayabilirler. 

Bunun için zaten peygamberlere ve Resullere Kur’anı Kerim’de belirtildiği gibi fazlasıyla 

sabır tavsiye buyurulur. Çünkü dava yolu sabır yoludur… Upuzun bir sabır yoludur. En çok 

sabrı gerektiren husus da davanın üstün gelmesini isteyip bunda ısrar edilmesine rağmen 

zaferin gecikmesi, zafer işaretlerinin görülmemesidir. Bütün bu hallere rıza gösterip, teslim 

olarak kabul etmek için gerekli olan sabır çok güçtür. 13 

“İşte onlara sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki defa verilir.” 

Samimi Müslümanlığa girerek kalblerini ve gönüllerini Allah’a teslim eder, arzu ve 

heveslerini yenerek dünyada ve ahirette Allah’ın dinine dosdoğru bağlanıp, sabrettiklerinden 

dolayı onlara ecirleri iki defa verilir. Sabrın mükâfatıdır bu. Sabır çok zor gelir nefislere. 

Sabırların en zoru da arzu ve heveslere, sapıklık ve dalalete karşı sabırdır. 

“Kötülüğü iyilikle savar onlar.” 

İşte bu da sabrın bir başka ifadesi… Ağırlığı bakımından işkence ve alaylara karşı 

sabretmekten çok daha zordur bu. Nefsin kibrine üstün gelmek alayı önleme arzusunu 

yenmek, eziyeti kaldırma duygusunu mağlup etmek, kin beslemekten kurtulmak, intikam 

duygusundan uzak bulunmak, işte bunlar sabretmekten çok daha zordur. Hem bunların 

ötesinde sabrın bir başka derecesi vardır. Hoşnutluk ve hoşgörülük derecesi... Kötülüğü 

iyilikle reddeden müstehzi cehaleti emniyet ve acımayla karşılayan müsamahakârlık 

derecesi… işte bu yüce ufuk öyle yüksektir ki ona ancak Allah için hareket eden, Allah’ın 

kendilerinden razı olduğu, kendilerinin de Allah’ın lütuflarından memnuniyet duydukları ve 

insanların yaptıkları şeylerin hepsini hoş gören mü’minlerden başkası ulaşamaz o noktaya… 
14  

 

G-) Davetçiye Yapılan Her Türlü Saldırıya Ayniyle Cevap Vermelidir 

Mesele davet ve lisanla yapılan münakaşa hudutları dahilinde kaldığı müddetçe prensibi 

ve metodu budur. (Hikmet ve güzel öğütle, tartışmaya girmeden ve kötülüğü iyilikle savmak 

gibi…) Ama davet eden kişiye tecavüz edildiği takdirde durum tamamen değişir. Zira tecavüz 
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maddi bir hareket olup misliyle mukabele edilmesi ve hakkın haysiyetinin korunup batılın 

galibiyetinin bertaraf edilmesi icap eder. Fakat mukabelenin de normal hududunu aşıp bir 

karşı tecavüz ve kökten öldürme şeklini almaması gerekir. Şurası muhakkak ki İslam adalet 

dinidir, itidal dinidir. Ancak tecavüze uğradığı zaman nefsini müdafaa eder fakat kendisi 

saldırganlık yapmaz: “Ceza verecek olursanız size nasıl ceza verildi ise siz de öylece ceza 

verin.” Bu prensipte davet düsturundan ayrı değildir bilakis onun bir parçasıdır. Normal ve 

itidal dairesinde daveti müdafaa onun haysiyet ve kerametini korumak demektir. Ve 

insanların yanında küçük düşürülmesini önler. Zira küçük düşürülmüş bir inanca kimse 

bağlanmak istemez, onun Allah tarafından gönderilmiş bir davet olduğunu kabul etmez. Allah 

hiçbir zaman için davasının küçük düşürülmesine izin vermez. Allah’a inananlar küçük 

düşürülmeyi asla kabullenmezler çünkü onlar Allah yolunun davetçisidirler ve bütünüyle izzet 

ise yalnız ve yalnız Allah’a mahsustur. Hem onlar bu yeryüzünde hakkı ikame edip, insanlar 

arasında adaleti gerçekleştirmekle mükelleftirler. İnsanlığı doğru yola sevk etmek asıl 

vazifesidir mü’minlerin. Bütün bunları tecavüze uğrayıp ta ona karşılık vermedikleri takdirde 

nasıl sağlayabilirler? Saldırıya maruz kalıp ta misliyle mukabele etmedikleri takdirde bunları 

gerçekleştirmeleri nasıl mümkün olur? 

Misliyle mukabele etme prensibi yerleştirmekle beraber Kur’an-ı Kerim sabra ve 

bağışlamaya teşvik etmektedir. Müslümanların şerri defedip, düşmanlığın karşısına 

durabilecek güçte oldukları takdirde bağışlamalarını belirtmektedir, zira bazı anlar olur ki 

bağışlamak daha çok tesir eder ve sabrın etkisi daha köklü davanın gelişmesi için daha çok 

faydası olur. Şayet bağışlama ve dayanma ile dava kazanılacaksa onların şahısları hiç te 

önemli değildir. Ama bağışlama ve sabır gösterme Allah davasını küçük düşürecek ve 

basitleştirecekse en doğru kaide birinci kaidedir… (Yani misliyle mukabele de bulunmak) 15 

“İyilikle kötülük bir olmaz” 

Ve onun için dava adamı kötülüğe kötülükle mukabele etmemelidir. Çünkü iyiliğin değeri 

bir olmayacağı gibi tesiri de bir olmaz kötülükle… 

“Sen fenalığı en güzel (iyi) şekilde sav. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık 

bulunan kişi yakın bir dost gibi olur.” 

Bu kaidenin ne kadar doğru olduğu su götürmez. Güzel bir söz üzerine, tatlı bir tebessüm 

ve skin bir konuşma yüzünden şımarıklığın utançlığa, kızgınlığın sükunete, heyecanın rahata 

döndüğü, pek çok görülmüştür. Ama bu gibi hallerde o kimseye yaptığı hareketleriyle 

mukabele edilecek olsa, heyecanı bir kat daha artar, kızgınlığı daha da fazlalaşır. Şımarıklığı 
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ve temerrüdü daha da yüzsüzleşir. En sonunda haya nedir kalmaz. Nefsinin dizginini elinden 

kaçırarak günahlarla gururlanmaya ve kibirlenmeye başlar. 

Şu kadar var ki böyle bir müsamaha için; kötülük yapabilmek, misliyle mukabele gücüne 

sahip olmakla beraber büyük bir hoşgörüyle şefkat kucağını açmak çok geniş bir kalbe sahip 

olmayı gerektirir. Ama hoşgörünün semeresini vermesi için güçlü olmak zarureti vardır. Ta ki 

yapılan iyilik ve gösterilen hoşgörü kötülerin zihninde zaaf belirtisi olarak tasavvur 

olunmasın. Çünkü kötülük yapan, karşılaştığı hoşgörünün zaaftan neşet ettiğini hissederse ona 

saygı göstermez. Ve bu hoşgörünün kat’iyen semeresi alınmaz. 

Ayrıca bu hoş görü şahsi kötülük hallerine münhasırdır. Yoksa akideye karşı yapılan 

saldırılar, inananlara karşı oynanan oyunlar için bahis mevzuu değildir. Bu gibi hallerde nasıl 

olursa olsun kötülüğe karşı çıkmak ve onu sindirmek gerekir. Veya Allah’ın emri buluncaya 

kadar sabretmek.. 16  

 

II. BÖLÜM 

DAVETÇİ BİLMELİDİR Kİ… 

 

A-) Sözlerin En Güzeli Allah’a Davet Etmektir. 

“Muhakkak ki ben Müslümanlardanım diyerek Salih amel işleyen ve Allah’a çağıran 

kimseden daha güzel sözlü kim vardır?” 41/Fussilet 33 

Şu halde Allah’a davet için söylenen söz yeryüzünde sözlerin en güzelidir. Ve güzel 

sözlerin başında semaya yükselir. Ne var ki söylenen sözü doğrulayıcı Salih amel olması, 

ayrıca ruhlarda Allah’a teslimiyet duygusunun yer etmiş olması icap eder. Ve o zaman bu 

davet doğrudan doğruya Allah rızası için olur. Daveti yapanın tebliğ etmekten başka bir 

hususiyeti kalmaz. 17  

 

B-) Davet Allah’adır 

Davet Allah yolunadır, davet edenin şahsı veya milleti ile ilgisi yoktur. Davet edenlerin 

şahısları için hiçbir şey yoktur. Sadece vazifesini yerine getirmektedir onlar. Söz konusu 

edebilecek bir üstünlüğü olamaz. Ne davet ettiği şeye ne de ona tabi olanlara karşı bir imtiyazı 

vardır. Yaptıklarından dolayı Allah mükâfatlandıracaktır onları. 18 

 

C-) Kaynağımız Kur’an Olmalı 
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Allah’a davet eden dava adamlarının elinden düşmeyecek yegane kitap bu olmalıdır. 

Ondan önce hiçbir kaynağa başvurmamalıdırlar. Bu kitaba başvurduktan sonra insanları nasıl 

Allah yoluna davet edeceklerini, gafil kalbleri nasıl uyandıracaklarını ve donmuş ruhları nasıl 

harekete geçireceklerini yine bu kitaptan öğrenmelidirler…  

Şüphesiz bu Kur’an-ı vahyederek indiren Allah-u Tealadır. Bu insanı yaratan da O’dur. 

İnsanın neden yaratıldığını ve tekevvün tarzının en ince noktalarına kadar yine en iyi bilen 

O’dur. Ayrıca Allah yoluna davet edenler işe önce Allah’ın ulûhiyetini bildirerek başlamalı 

hâkimiyet ve saltanatını ikrar etmelidirler. Çünkü ancak o zaman bu Kur’an’ın yoluyla 

kalblere gidebilirler. Ve ancak o zaman yine bu Kur’an’ın açtığı çığırdan insanlara gerçek 

rablerini tanıtabilirler. Ve ancak böylece bu kalbleri yalnız ve yalnız Allah’ın dinine 

bağlayabilir ve eşsiz yaratıcılığına ikna edebilirler… 19 

 

D-) Cahiliyyeden kendi hayat sistemini ve tarzını öğrenmemelidir 

Hiçbir zaman için cahiliyetin ağır baskısı bir Müslüman’ın düşüncesini ezmemelidir ve 

bunun sonucunda cahiliye erbabından kendi hayat sistemini öğrenmemelidir. Hz. 

Muhammed’in getirdiği şeylerin gerçek olduğunu ve bu gerçeği tanımayanların kör olduğunu 

bilip de sonra kalkıp bu köre uyan ve onun hayat prensiplerini benimseyen kimse nasıl 

Müslüman olabilir?.. 

Bu gerçeklere inanmayanlar Allah’ın şehadetiyle kör olduklarına göre Allah’ın 

peygamberine inandığını ve Kur’an’ın Allah tarafından gönderilmiş olduğunu kabul ettiğini 

söyleyen bir Müslüman’ın… Hayat meselesin de bu körlerden bir şeyler almaya kalkışması 

nasıl nasıl olur?.. 20 

Davetçi bunun için kaynağını Kur’an’dan almalıdır. Kaynak Kur’an… 

 

E-) Mallarını Allah Yolunda Sarfederler 

“Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.” 28/Kasas 54 

Bu ayeti kerime de mü’minlerin mal ve cömertlik bakımından da ileri olduklarını 

belirtiyor. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde can ile yapılan cihadın yanında mal ile cihad da 

geçmektedir. Mekke’de inen ayetler de infak kelimesi kullanılmıştır. Medine’de inen 

ayetlerde ise zekât adını alarak daha genel bir ifadeyle birlikte farz olan ibadetler sınıfına 

girmiştir… İnfak mü’mini cimrilikten arındırır. Dava adamı davası uğrunda infak yapmaktan 

asla geri durmamalıdır. Şimdi bu infakı yapmazsa hareketin ileri safhalarında karşılaşılacak 
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sıkıntılar da nasıl yapacaktır?.. O zamana kadar infakta bulunmadığı için sıkıntılı anlarda hiç 

bulunmayacaktır. İşte davetçi kalbini bu duygudan temizlemelidir ki ileride de daha büyük 

infaklarda bulunabilsin. Malından infak edemeyen kişi acaba canını nasıl bu uğurda verebilir. 

Can da malda Allah’ındır. Dava için ikisinin de önemi vardır… İnfakta orta yol seçilmelidir. 

Ailesinin geçimini tehlikeye düşürmeyecek şekilde uygun miktarda infak edilmelidir.  

 

F-) Makamın Hırsı Olmamak 

“Dediler ki: ‘Seninle beraber doğru yolda gidersek yerimizden oluruz.” 

Onlar peygamberin doğru yolda olduğunu inkâr etmiyorlar ama yerlerinden olmaktan 

korkuyorlar. Ve Allah’ı unutuyorlar. En büyük muhafızın, en iyi koruyucunun Allah 

olduğunu ve onlar Allah’ın himayesine girdikleri takdirde yeryüzünün hiçbir gücünün 

kendilerini yerinden alamayacağını, Allah’ın darbesine maruz kaldıkları takdirde yeryüzünün 

hiçbir gücünün kendilerine sahip çıkamayacağını hatırlamıyorlar. Çünkü kalblerine iman 

girmemiş henüz. Eğer yürekleri imanla dolmuş olsaydı güçler konusundaki görüşleri 

değişecek, meseleleri takdir hususundaki düşünceleri farklı olacaktı. Ve o zaman 

anlayacaklardır asıl emniyetin ancak Allah katında olduğunu ve asıl korkunun da Allah’ın 

hidayetinden uzaklaşmakta bulunduğunu. 21 

 

G-) Bütün Nizamları Reddetme 

Şüphesiz ki Müslüman –Allah’a inandığı ve Hz. Peygambere gelen gerçeğin biricik 

gerçek olduğunu bildiği için- Allah’ın hayat nizamından başka bütün nizamları reddeder… 

İçtimaî, siyasi, ekonomik ve kültürel sitemlerin hiç birisini kabul etmez. Bir tek sistem tanır, 

Allah’ın doktrini… Bir tek yol tanır, Allah’ın salih kullar için gösterdiği yol… 

Allah yapısı olmayan bir sistemi, bir nizamı ve bir doktrini benimsemek bizzat insanı 

Allah’a teslimiyetin sınırı dışına iter. Allah’a teslimiyet ise yalnız ve yalnız Allah’ın dinine 

bağlanmaktır… 

Allah yapısı olmayan bir sistemi kabullenmek İslam’ın ana mefhumlarına aykırı olduğu 

gibi, yeryüzünde Allah’ın hilafeti vazifesinin körlerin eline teslimi manasına da gelir… 22 

 

H-) Şeytanın Vesveselerine Aldırmamak 

“Şeytan seni bir vesveseyle dürtecek olursa Allah’a sığın. Doğrusu O Sem’i’dir, 

Alim’dir.” 
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Bazen gazap tahrip eder kişiyi. Bazen de kötülüklere karşı sabırlı olmamak veya 

müsamaha karşısında iç sıkıntısına ve darlığa düşmek insanı müsamahasızlığa sevk edebilir. 

İşte bu durumda melun şeytandan Allah’a sığınmak bir koruyucu silahtır. Çünkü şeytan 

kızgınlığı kötüye kullanıp oradan nefse sızmak için çabalar. Muhakkak ki insan denen şu 

varlığın kalbini yaratan yaratıcı onun giriş çıkış noktalarını, kabiliyet ve istidadını çok iyi 

bilir. Ve yine şeytanın nereden girebileceğini, Allah’a davet eden kalbi nasıl kıskıvrak 

yakalayabileceğini, bilir. Bu yüzden dava adamının kızgınlığından istifade ederek sızmasına 

engel olur, kızgınlığını giderecek hasletler lütfeder. 23 

 

I-) Gece Namazı 

“Geceleyin O’na secde et. O’nu geceleri uzun uzun tesbih eyle.” 75/İnsan 26 

işte sabrın gıdası budur. Rabbinin ismini sabah ve akşam an. Geceleyin O’na secde et ve 

uzun uzun tesbihte bulun. Hiç şüphesiz bunlar, sana, Kur’an-ı indiren ve seni bu davetle 

mükellef kılan, kuvvetin, feyzin, yardımın kaynağı olan zat ile münasebet kurmanı sağlar. 

Allah’a yakınlık gece ve gündüz zikirle, ibadetle, dua ve tesbih ile sağlanır. Yol uzun, yük de 

hakikaten ağırdır. Yeterli kuvvet ve çok sayıda malzeme mutlaka lazımdır. İşte bu yalnızlık ve 

bu sükûnette kul Rabbine yaklaşır. Derecesi ve ünsiyeti artar, yorgunluğu ve sıkıntıları 

ferahlığa döner. Zayıflık kuvvete inkılâp eder. Ruh o anda küçük düşünce ve meşgalelerden 

kurtulur, teklifin ve emanetin azamet ve büyüklüğünü hisseder ve böylece hayatın dikenli 

yollarına artık aldırış etmez olur. 24 

 

 

                                                
23 a.g.e. C: 13 S: 48 
24 a.g.e. C: 15 S: 425 


