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Hamdolsun, yüce yoluna davet etme şerefini insana bahşeden Rabbimiz’e,
Salât olsun, davet görevini hakkıyla büyük bir özveriyle ifa eden sevgili Efendimiz’e,
Selam olsun, onun davetini sürdüren ehl-i beytine, ashabına ve tüm mü’minlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı yapmak için yola çıkan Kur’ani Hayat dergimiz, beş 
yıllık ilk dönemecinde Kur’an’ın tasavvurumuzu inşa eden temel kavramlarından bir demet sundu 
sizlere. 

Beş yıllık ilk dönemin son sayısında, manşete de kaynaklık eden başyazıda Mustafa İslâmoğlu ho-
camız, daveti yeni din diliyle anlattı. Son sayının hazırlıkları sürerken aramızdan ayrılan merhum 
Abdulcelil Candan hocamız, dar-ı bekaya irtihalinden sonra elimize ulaşan yazısında ömür boyu 
davetin mümkün olduğunu hem hayatıyla, hem mematıyla anlattı. Zeki Tan merhum Candan 
hocanın davet dolu hayatını ve eserlerini kaleme aldı.

Hüseyin K. Ece davette teşvik etme ve sakındırma yöntemlerini Kur’an’dan örneklerle inceledi. 
Zekeriya Yürük, davetin iki kutbunu ve bu iki kutup arasında oluşan girdapta kalan insanın du-
rumunu irdeledi. 

Söyleşi köşemizde konuk ettiğimiz Japonya İslam Merkezi Fahri Başkanı Prof.Dr. Salih Samarrai’nin 
yalın ve samimi sohbetini ilgiyle okuyacağınızı ve istifade edeceğinizi ümit ediyoruz. Haydar Öz-
türk davetin din diliyle ilişkisini, Mustafa Demir Necm Sûresi’nin ilk onsekiz âyeti bağlamında 
davetin mahiyetini inceledi. 

İlk kez konuk ettiğimiz Kerim Buladı, Kur’an’a göre davetin ve davetçinin niteliklerini, Talip Özdeş 
İslam’a davet görevinin yerine getirilmesinin önemini, Mehmet Soysaldı âyetler ışığında tebliğ ve 
davetin inceliklerini, Mehmet Çakıl tebliğ sorumluluğumuzu, Ayten Durmuş ise davetin esasen 
bir iyilik işi oluşunu yazdı bu sayımızda. 

Yunus Yağız daha önce de yayınladığımız hikayelerine davetin gücünü vurgulayan bir yenisini 
ekledi. Osman Arpaçukuru hadis diye bilinen asılsız sözleri inceleyen yazı dizisinin dördüncüsün-
de İmam Azam hakkında uydurulan hadisleri eleştirdi.

İrfan köşesinde Hasan Aycın’ın sunu konulu çizgisi, Kadir Canatan’ın simgeler serisinde “en’am: 
sunu simgesi”ne kapaklık ediyor. Şiir köşemizde Sebahaddin Tüzün’ün İbrahimî daveti konu edi-
nen şiiriyle Bünyamin Doğruer’in Müddessir Sûresi bağlamında davete çağıran şiirini bulacaksı-
nız. Hasan el-Basri’nin Kader Risalesi’ni şerheden Mustafa İslâmoğlu hocamızın eserini tanıtan 
Kübra Ç. Koçak’ın yazısıyla sonlandırıyoruz 27. sayımızı.

Temmuz 2008-Aralık 2012 arasını kapsayan 27 sayının tamamını takım halinde temin etmek 
isteyen dostlarımız dergimizle irtibata geçip sipariş vererek, beş yıllık birikimden sürekli istifade 
etme imkânı bulabilecektir.

Sevgili Kur’ani Hayat dostları, tüm sayıların pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için elektronik 
nüsha aboneliğini de gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Okuyarak, okutarak, ihmal edilmiş 
abone bedellerini Aralık ayı sonuna kadar ödeyerek dergimize verdiğiniz desteği sürdüreceğinizi 
ümit ediyoruz.

Beş yıl boyunca başyazılarımızı hiç aksatmadan yazan muhterem hocamız başta olmak üzere 
tüm yazarlarımıza, abonelerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımıza, yayın kurulu üyelerimiz 
başta olmak üzere dergimizin ilk yayın döneminde emeği geçen tüm dostlarımıza candan teşek-
kür ediyoruz. Yeni yılda çıkacak yepyeni dergilerimizle buluşana kadar Allah’a emanet olun.
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الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 

مساعدة اآلخرين حتى يصلوا 
هم إليها أيًضا.

املقال الرئيس
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Davet Etmek İki Ayaklı 
Dua Olmaktır

HAKKA DAVET, HAK’KIN, 

HAK’KA İNANAN 

ÜZERİNDEKİ HAKKIDIR. 

HAKİKATİ BULAN KİŞİYE 

DÜŞEN, BAŞKALARININ DA 

O HAKİKATİ BULMASINA 

YARDIMCI OLMAKTIR. 

Da’ve(t), “bir şeyi veya birini, kendine veya 
bir başka şeye sesle, işaretle, eylemle ça-

ğırmak” demektir. Davetin muhatabı işitme 
ve icabet etme yeteneği olan her tür varlıktır. 
Du’â, kalbin davetidir. Aynı kökten gelen da’vâ 
(dava), “kendisine davet edilen şey” anlamına 
gelir. Daveti ilke edinen her davetçinin çağır-
dığı şey, davadır. Yine aynı kökten gelen iddi’â’, 
“başkalarını çağıracak bir değere sahip olduğu-
nu ileri sürmek” demektir.

Davet vurgusuyla kullanılan Kur’ani terimler-
den biri salât’tır. Mâide Sûresi’nin 106. âyetinde 
salât, “davet” vurgusuyla kullanılır. “Duyuru” 
anlamına gelen ezân da, Kur’an’da davet vurgu-
suyla kullanılan kelimelerdendir (Tevbe, 9/3).

Davete ve duaya verilen “karşılık” icâbet adını 
alır. İcâbet ile aynı kökten gelen cevâb, soruya 
veya davete muhatap olanın, karşılığını muha-
tabına ulaştırmak için “ağzını açtıran” sözdür.

Hakka davet, hakkın, hakka inanan üzerin-
deki hakkıdır. Hakikati bulan kişiye düşen, 
başkalarının da o hakikati bulmasına yardımcı 
olmaktır. Bir ismi de el-Hak olan Allah, hem 
zatı itibarıyla mutlak ve sonsuz hakikat, hem 
de mutlak ve sonsuz hakikatin kaynağıdır. Bu 
nedenle, kendisine davet edilecek yegâne zat 
Allah’tır. 

Davet, paylaşmaktır. Benciller davet etmez. 
Zira benciller paylaşmaz. Davet ile talep arasın-
daki fark, davet edilen şeyin değerli olmasıdır. 
Zira insanın bir başkasından yardım ve destek 

Mustafa İSLÂMOĞLU
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Allah’a isnatla kullanılan de’â-yed’û (O da-
vet etti - O davet eder) fiilleri vardır. “Davet” 
Allah’ın mübarek fiillerinden biri olduğuna 
göre, Allah için “davetçi” demekte bir beis 
olmasa gerektir. Şu âyet-i kerime, Allah’ın 
davetçi olduğunun belgesidir:

“Siz ey iman edenler! O sizi hayat bahşe-
den bir (diril)işe davet ettiğinde, Allah’a ve 
Elçi’ye icabet edin! Zira iyi bilin ki, Allah 
kişiyle kalbinin (eğilimleri) arasına sürekli 
müdahale eder; akıbet O’nun huzurunda 
toplanacaksınız.” (Enfâl, 8/24).

- Âyette Allah, davet eden konumundadır. 
“Allah’ın daveti, Allah’ın emri ile aynı şey-

dir” diyebilir miyiz?

- Eğer vahyin lafızları-
nı ciddiye alacaksak, 
bunu diyemeyiz. Zira 
Kur’an’da faili Allah olan 
emera (O emretti) fiilleri 
kullanılmasına rağmen, 
burada emera değil, de’â 
(O davet etti) fiili kulla-
nılmıştır. Emirde tehdit, 
davette teklif vardır. 

Şu bir gerçektir ki, 
Allah’ın daveti kulla-

rı tarafından emir telakki edilmelidir. Bu, 
Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Buna 
rağmen Rabbimizin “davet” üslubunu kul-
lanmasının bir tek açıklaması vardır: Kul-
larının iradesine saygı. Bunun üzerinden 
verilen mesaj açıktır. Allah’ın kullarından 
istediği “kölelik” değil, “kulluk”tur. Kölenin 
efendisine itaati iradeye dayanmaz, kulun 
Allah’a itaati iradeye dayanır. Bu yüzden, 
iradesiz bir kulluk muteber değildir. O 
kulluk, “kulluk” değil, “kölelik”tir. Allah’ın 
kullarından isteği bu değildir. 

Allah kullarını nelere davet eder?

1. Allah kullarını imana davet eder: 

talebinde bulunması, onunla bir değeri pay-
laşması anlamına gelmez. Fakat birini bir 
sofraya veya hakikate davet etmesi, onunla 
bir değeri paylaşması anlamına gelir. Talep 
almaktır fakat davet vermektir. Davette emek 
ve değer vardır. Bu yüzden, sorumluluk his-
sedenler davet eder.

Hakka, hayra, iyiye ve güzele davet hasenât 
değil, salihât’tır. Hasenât, sonucu failin kendi-
sine dönük iyiliktir. Sâlihât, sonucu üçüncü 
şahıslara dönük olan “ıslah edici” ve “salâh-ı 
hale” yol açan iyiliktir. Kur’an’ın “sâlih amel” 
dediği şey budur. Kur’an’da hasenât’ın karşılı-
ğı “bire on”, sâlihât’ın karşılığı ise “cennet”tir. 

Davetçi, pasif iyi değil, aktif iyidir. Zira davet, 
bilgiyi eyleme geçirmektir. Pasif iyi, kendine 
iyidir. İyiliği paylaşma ve 
çoğaltma kaygısı yoktur. 
“İyi olma”yı yeterli görür, 
“iyi etme” sorumluluğunu 
üstlenmez. Aktif iyi, hem 
kendine hem başkalarına 
iyidir. İyiliği paylaşma ve 
çoğaltmayı iyiliğe karşı bir 
şükran borcu olarak görür. 
İyiliği dava edinmiştir. İyi-
liğe davet eder, iyiliğin ço-
ğalması için dua eder.

Kur’an’a göre, ulvi bir ga-
yesi ve dâvâsı olmayanlar, 
hayatın anlam ve amacını gözden kaçıranlar-
dır. Böyleleri hayvana benzer (Muhammed, 
47/12). Adam olanın dâvâsı olur, dâvâsı olan o 
uğurda mücadele verir (Muhammed, 47/20). 
Bu yüzdendir ki, bu mesajların verildiği Mu-
hammed Sûresi’nde vahye inanmayanlar dü-
elloya değil, düşünceye davet edilir: “Onlar 
hiç Kur’an üzerinde derin derin düşünmezler 
mi, yoksa kilit vurulmuş kalplere mi sahiptir-
ler?” (Muhammed, 47/24).

el-Hak olan Allah en büyük davetçidir

Allah davetçidir. Kur’an’daki esmâ-i hüsna 
içerisinde, Allah’a isnatla kullanılan bir Dâ’î 
ismi yoktur. Fakat ef’âl-i hüsna içerisinde, 

ALLAH’IN 

KULLARINDAN İSTEDİĞİ 

“KÖLELİK” DEĞİL, 

“KULLUK”TUR. KÖLENİN 

EFENDİSİNE İTAATİ 

İRADEYE DAYANMAZ, 

KULUN ALLAH’A İTAATİ 

İRADEYE DAYANIR. 
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“Şu halde (ey insanlar!) Allah’a, Elçi’sine ve 
indirdiğimiz nura iman edin: Allah yaptıkları-
nızdan haberdardır.” (Teğabun, 64/8).

“Rabbimiz, Biz, “ Rabbinize iman edin!” diye 
imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen 
iman ettik!” (Âl-i İmran, 3/193).

2. Allah kullarını itaate davet eder:

“Siz ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Elçi’ye 
itaat edin ve asla emeklerinizi boşa çıkarma-
yın! Evet, inkârda direnen ve Allah yolundan 
alıkoyan sonra da bu inkâr üzere ölen kimse-
lere gelince: Allah onları asla bağışlamayacak-
tır.” (Muhammed, 47/33-34).

3. Allah kullarını infaka davet eder:

“Kim Allah’a güzel bir borç verip de, onun 
kendisine kat kat faz-
lasıyla geri dönmesini 
ister? İşte böylelerini ta-
rifsiz güzellikte bir ödül 
beklemektedir.” (Hadid, 
57/11).

4. Allah kullarını duaya 
davet eder:

“Ve Rabbiniz şöyle bu-
yurur: “Bana dua edin 
ki ben de kabul edeyim! 
Bana kulluk yapmayı 
kendisine yediremeyen-
ler, rezil rüsva olarak cehenneme girecekler.” 
(Mü’min, 40/60).

5. Allah insanı insanın yeryüzünde yaptığı ilk ev 
olan Kâbe’ye davet eder (Hac, 22/27): Mesela 
Beytullah’ı haccetmek, Allah’ın insanlık üze-
rindeki hakkıdır (Âl-i İmran, 3/97). İnsanlığa 
bu hakikati öğreten âyet, zımnen hac daveti-
ni reddetmenin Allah’ın hakkını gasp olduğu 
imasında bulunur.

Allah’ın davetine icabet eden “Allah’a yardım 
etmiş” (ensârullah) olur. Tıpkı Hz. İsa’nın ha-
varileri gibi (Saf, 61/14). 

Rağıb havâri kelimesine “avcı” karşılığını verir. 
Zira kelimenin ait olduğu Aramcadaki manası 

budur. Kelimeyi Arapça sayanlar onu “beyaz” 
anlamındaki hûr köküne nisbet eder. Havari-
lerin avcılığı elbet “balık avcılığı” değil, “yü-
rek avcılığı” idi. Âyet onların bu sayede “galip 
geldiklerini” söylüyor. Biz biliyoruz ki hemen 
tamamına yakını eza ve cefa görmüş, bazıla-
rı çok acımasız yöntemlerle öldürülmüştür. 
Bütün bunlara rağmen galip gelmişlerdir. 
Allah’ın gör dediği yerden bakanın galibiyet 
ve mağlubiyete verdiği anlam değişir. 

Suffa ashabının imamı Amir b. Fuheyre, Bi’r-i 
Me’ûne pususunda şehit olan 70 kişiden bi-
riydi. Pusu kuran canilerin elebaşısı Cebbar 
onu hançerlediğinde, dudaklarından dökü-
len son söz şu olmuştu: Lekad fuztu vallahi 
(Vallahi işte şimdi başardım). Hz. Ali, Kûfe 
mescidinin mihrabında sabah namazını kıldı-

rırken arkadan hançerlen-
di. İlk hançer darbesini 
aldığında dudaklarından 
dökülen cümle şu oldu: 
Ve Rabbi’l-Ka’be lekad fuz-
tu (Kâbe’nin Rabbine an-
dolsun ki işte şimdi kur-
tuldum). Bu iki örnek, 
gerçek hak davetçilerinin 
başarı ve kurtuluşa ne an-
lam yüklediklerini göster-
mektedir.

Allah’ın imana, itaate, in-
faka, duaya, ibadete davet etmesi, “sebebe 
davet” anlamını taşır. Sebepten söz edilen her 
yerde bir de sonuç vardır. İlahi davet, “sebep-
lere davetten” ibaret değildir. Allah’ın sebep-
ler üzerinden asıl daveti gayeye davettir. Zira 
Allah, kullarını “ebedi mutluluk yurduna” 
(Dâru’s-Selâm) davet eder:

“Böylelikle Allah (insanı) ebedi mutluluk 
yurduna davet etmekte ve isteyeni dosdoğru 
bir yola yöneltmeyi dilemektedir.” (Yûnus, 
10/25).

HZ. ALİ, KÛFE 

MESCİDİNDE SABAH 

NAMAZINI KILDIRIRKEN 

ARKADAN HANÇER 

DARBESİNİ ALDIĞINDA 

“KÂBE’NİN RABBİNE 

ANDOLSUN Kİ İŞTE ŞİMDİ 

KURTULDUM” DEMİŞTİ.
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Peygamberler Allah’a, Şeytan kendine da-
vet eder

Kişi hak ehli olsa dahi, kendisine davet ede-
mez. Zira hak ehli olan hakka teslim olur, 
hakkı teslim almaz. Hakka ait olmak yerine 
hakka sahip olmaya kalkmak, hakkın hakkı-
nı gasba yeltenmektir. “Ben hak ehliyim” de-
mekle “Ben hakkın sahibiyim” demek arasın-
da, hakla batıl arasındaki kadar fark vardır.

Hak yolunun yolcusu, Allah’a davet etmekle 
mükelleftir. Allah’a davet dururken mezheb, 
mekteb, meşreb, tarikat, parti, cemaat, grup 
vb. gibi herhangi bir şeye davet merduttur. 
Zira Allah’ın “güzel” diye nitelediği davet ve 
davetçinin vasfını Kur’an şöyle verir:

“Allah’a davet eden, 
dürüst ve erdemli dav-
ranan ve ‘Elbette ben 
kayıtsız şartsız Allah’a 
teslim olanlardanım.’ 
diyenden daha güzel 
sözlü kim olabilir?” 
(Fussilet, 41/33).

Hak davanın davetçi-
si sadece Allah’a davet 
edendir. Sadece Allah’a 
davet eden kişi, hak 
davanın davetçisi olmayı hak eder. Zira tüm 
peygamberler Allah’a davet eder. Onların ba-
şında da âlemlere rahmet Hz. Muhammed 
gelir:

“Sen ey peygamber! Elbet Biz seni bir şahit, 
bir müjdeci bir uyarıcı olarak gönderdik; yine 
O’nun izniyle Allah’ı çağıran bir davetçi ve et-
rafını aydınlatan bir kandil olarak...” (Ahzab, 
33/45-46).

Davetçinin en kötüsü, kendisine davet eden-
dir. Zira kendine davet, Şeytan’ın işidir. “Şey-
tan bana gelin!” demiş, kendisine gelenleri 
aldatmıştır: “Benim sizin üzerinizde yaptırım 
gücüm bulunmamaktaydı. Ne var ki sizi sa-
dece davet ediyordum, siz de benim davetime 
icabet ediyordunuz. Dolayısıyla beni suçla-
mayın, asıl kendinizi suçlayın! Ne ben sizin 

imdadınıza yetişecek durumdayım, ne de siz 
benim imdadıma.” (İbrahim, 14/22).

Buna şöyle itiraz edilebilir: Şeytan, batıl ehli-
dir. Hak ehli olan bir davetçinin kendine da-
vet etmesinde ne beis olabilir?

İsterse hak ehli olsun, kendine davet eden, iki 
büyük hata yapmaktadır:

1. Kendini mutlak hakikat yerine koymakta-
dır. Oysa el-Hak olan sadece Allah’tır. İnsan 
kendisini “hakkın ehli” değil de “hakkın ken-
disi” zannederse, o andan itibaren hak ehli 
olmaktan çıkar. Zira bu, hakka teslim olmak 
yerine hakkı teslim almanın bir başka yönte-
midir. Böylece o, el-Hakk’ın hakkına tecavüze 
yeltenmiş olur. İşte bu nedenle, peygamber-

ler dahi kendilerine 
değil, Allah’a davetle 
emrolunmuşlardır.

2. Kendini mutlak 
hakikatin yerine ko-
yan, kendisini hak-
kın ölçüsü zanneder. 
Nefsini hakkın öl-
çüsü zanneden, her-
kese haksızlık eder. 
Kendini düzeltmek 
yerine başkalarını 

düzeltmeye kalkar. Bakışını düzeltmek yeri-
ne baktığını düzeltmeye kalkar. Bu durumun 
varıp duracağı son durak, Kur’an’ın “hevasını 
ilah edinen” diye nitelediği kimseye benze-
mektir. 

Bu tür bir davette “ben” (ene) yerine “biz” 
(nahnu) zamiri kullanılmakla, davet bencil 
olmaktan çıkmaz. Sadece “biz” zamiri “ben” 
yerine ikame edilmiş olur. “Biz”i “ben” maka-
mında söyleyince, “biz”i temsil eden cemaatin 
tüm bereketi kaybolur. Kaybolan o bereketin 
yerini, çoğullaşmış bir bencillik alır. Keyfi-
yetin kalitesi, yerini kemiyetin sıradanlığına 
bırakır. “Aktif akıl sahiplerinin” (ulu’l-elbâb) 
yerini “insan sürüleri” (ekseru’n-nâs) alır. Ta-
akkul yerini tabasbus ve tasannua bırakır.

“BİZ”İ “BEN” MAKAMINDA 

SÖYLEYİNCE, “BİZ”İ TEMSİL 

EDEN CEMAATİN TÜM 

BEREKETİ KAYBOLUR. 

KAYBOLAN O BEREKETİN 

YERİNİ, ÇOĞULLAŞMIŞ 

BİR BENCİLLİK ALIR. 
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“Ben” yerine ikame edilmiş böylesi bir “biz”, 
bencillik günahının toplu olarak icrasıdır. 
Orada “Sırat-ı müstakim nedir?” tarifinin ce-
vabı, “Çoğunluğun gittiği yoldur” şeklinde 
verilir. Bu cevap “İnsanların çoğu akletmezler, 
şükretmezler” diyen Kur’an’ın cevabının tam 
tersidir. 

İnsanın iç ve dış dünyasındaki davetçiler

Zatıyla bizatihi hakikatin kendisi, sıfat ve fiil-
leriyle hakikatin kaynağı olan Allah en büyük 
davetçidir. İnsanın iç ve dış dünyası, O’na 
davet eden mesajlarla doludur: “Onlara dış 
dünyalarında ve iç dünyalarında âyetlerimizi 
göstereceğiz.” (Fussilet, 41/53).

Allah’ın dış dünyadaki mesajları kevni âyetler 
ve vahyi âyetlerde 
mevcuttur. O’nun iç 
dünyadaki mesajları 
ise fıtratta ve vicdanda 
mevcuttur. O, insanı 
hem kevni ve vahyi 
âyetleriyle dışarıdan 
davet eder, hem de 
fıtratı ve vicdanıyla 
içeriden davet eder. 
Allah’ın davetini reddeden insan, hem dış 
dünyasındaki arza ve arşa sırt dönmüş olur, 
hem de iç dünyasının arzına ve arşına sırt 
dönmüş olur.

Allah hiçbir toplumu ve insan tekini davet-
çisiz bırakmamıştır. Eğer bir peygamberden 
mahrumsa, bir akıl ve vicdandan da mahrum 
değildir ya. “Her toplumun bir hidayetçisi 
vardır.” (Ra’d, 13/7) âyeti böyle de okunabi-
lir. Eğer şehrin en yakınındaki adamlar dave-
te sırt dönerse, “şehrin en uzağından koşarak 
gelen bir adam” çıkar (Yâsîn, 36/20).

Her peygamber ve her vahyin amacı, insanı 
Allah’a davettir. İnsanı Allah’a davet etmek, 
insanı kendisine davet etmektir. Zira Allah, 
insana şahdamarından yakındır. Şu durum-
da insana “Allah’a gel” demek, “kendine gel” 
demekten farksızdır. Âyetteki “şahdamar”, in-
sanı cismani hayata bağlayan bağdır. Bu bağ 

koparsa, insan hayattan kopar. Nasıl ki şah-
damar insanı hayata bağlıyorsa, Allah da insa-
nı hakikate bağlar. İnsan Allah’tan kopunca, 
hakikatten kopar. Hakikatten kopan isterse 
madden hayatta olsun, manen ölüdür. İşte bu 
nedenle Allah’ın peygamberler aracığıyla gön-
derdiği vahye davet, “hayat veren bir dirilişe 
davet”tir (Enfâl, 8/24).

Kur’an, baştan sona Allah’a davet kitabıdır. Bu 
davet, bazen zımni bazen açıktır. Davet için 
kullanılan üslup, bazen mecazi bazen haki-
kidir. Fakat Kur’an’da öyle sûreler vardır ki, 
konusu baştan sona davettir. Nûh Sûresi buna 
açık bir örnek teşkil eder. Bu sûre, ilahi dave-
tin tabi olduğu ilahi yasaları (sünnetullah) öğ-

rendiğimiz sûredir. Bu 
yasa, şöyle işlemekte-
dir:

1. İlahi hakikate açık-
tan davet edilirler.

2. Davet edildikleri 
hakikatin belgeleri 
kendilerine sunulur.

3. Onlar hakka boyun 
eğmemekte ve cürüm 

işlemekte sonuna kadar direnirler.

4. Üstelik hakka boyun eğenlere de zulüm 
icra ederler.

5. En sonunda ilahi intikama muhatap olur-
lar.

Bu süreçlerden geçerek helake uğrayan ka-
vimlerin kıssası Kur’an’da anlatılır. Mesela 
Nûh Kavmi (A’râf, 7/136) ve Ad Kavmi (Fus-
silet, 41/15) bunlardandır.

Allah’a davet eden kişi kuldan ücret bek-
lemez

“Nasıl davet?” sorusuna verilecek ilk cevap, 
“Hesabi değil, hasbi davet” olmalıdır. İnsan 
kimin hesabına çalışıyorsa, ücretini ondan 
bekler. Allah’a davet iddiasıyla ortaya çıkmış 
bir davetçi, kullardan maddi veya manevi bir 
karşılık beklemez. Eğer bunu yapıyorsa, o za-

İNSAN ALLAH’TAN KOPUNCA, 

HAKİKATTEN KOPAR. 

HAKİKATTEN KOPAN 

İSTERSE MADDEN HAYATTA 

OLSUN, MANEN ÖLÜDÜR.
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man iddiası geçersizdir. Peygamberlerin geçit 
yaptığı Şu’arâ Sûresi’nde, tam beş kez, pey-
gamberlerin dilinden şu uyarı yapılır:

“Ben bu (davet) karşılığında sizden hiçbir üc-
ret talep etmiyorum. Benim ecrimi takdir et-
mek sadece âlemlerin Rabbine düşer.” (Şu’arâ, 
26/127).

Peygamberler, hak sadakasıdırlar. Onlar, ha-
yatlarını insanlığın saadeti için Allah’a ada-
mışlardır. Ücretlerini ve ödüllerini davet et-
tikleri insanlardan değil, Allah’tan almışlardır. 
Almışlardır dedik, zira iyi olmak ve iyilik yap-
mak için ücret ve ödül gerekmez. İyi olmanın 
bizzat kendisi ödüldür. Peygamberlerin haya-
tı bu hakikatin canlı birer şahididir.

Aynı hakikat, bir de Hz. Peygamber’e söyle-
tilir: “Bu davete karşılık sizden bir ücret iste-
miyorum; sadece (Allah’a) yakınlık hususun-
da tam bir ilgi ve sevgi 
(uyandırmak) istiyo-
rum!” (Şûrâ, 42/23).

Allah’a davet eden her 
davetçi, kendisini, uya-
rı ve azar içeren şu so-
runun muhatabı olarak 
görmelidir: “Yoksa sen 
onlardan (davetine kar-
şılık) dünyevi bir bedel 
mi istiyorsun? (Hayır), 
çünkü Rabbinin ödeyeceği bedel daha yük-
sektir.” (Mu’minun, 23/73).

Allah yoluna nasıl davet etmeli?

1. Güzel öğüt ve hikmetle:

Allah yolunun yolcusu olmak bir iddiadır. Bu 
iddianın isbatı, O’nun yoluna davet etmektir. 
İlahi vahiy, kendi yoluna davet edeceklere yol 
ve yöntem göstermektedir:

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle 
davet et ve onlara (karşı) öyle bir mücadele 
yöntemi ortaya koy ki, en güzeli, en etkilisi 
o olsun! Çünkü senin Rabbin var ya: işte O, 
kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola 
yöneleni de en iyi bilendir.” (Nahl, 16/125).

- Rabbin yoluna neden hikmet ve güzel öğütle 
davet edilmesi istenmektedir?

- Bir: Hakikat bir insanın daha yüreğini fethet-
sin için. İki: Güzelliğin yaratıcısı olan Allah’ın 
güzel yoluna yakışan bu olduğu için. Üç: Gü-
zel söz yılanı bile deliğinden çıkardığı için. 
Yarattığını en iyi bilen Allah’ın kelamında, bu 
hakikat şöyle dile gelir: “Mademki iyilik de bir 
olmaz, kötülük de; (o halde) sen tezini en gü-
zel biçimde savun. Bak gör o zaman, seninle 
arasında düşmanlık olan biri bile sanki sımsı-
cak bir dost kesiliverir.” (Fussilet, 41/34).

Eğer öyle olmasa, Rabbimiz Hz. Musa ve 
Harun’a “Siz ikiniz doğruca Firavun’a gidin, 
çünkü o pek azdı! Fakat ona konuşurken yu-
muşak bir üslup kullanın! (O zaman) belki 
söz dinler, ya da en azından (daha ileri git-
mekten) çekinir” buyurur muydu? (Tâhâ, 

20/43-44).

2. Zorbalıkla değil, gö-
nülleri fethederek:

Davanın ve davetin 
hakiki sahibi olan 
Rabbimiz, nebisi-
ne daha nübüvvetin 
başında açık ve net 
olarak şu talimatı ve-
riyordu: “Sen onları 
zorla (inandıracak) 

bir zorba değilsin!” (Kâf, 50/45). “Hatırlat, 
çünkü sen sadece bir hatırlatıcısın; onlara 
inanç dayatan bir zorba değilsin!” (Ğaşiye, 
88/20-21).

İnsanı imana zorlamak isteseydi Allah’ın buna 
gücü yeterdi; Fakat bu Allah’ın muradı değil-
di: “Eğer Rabbin isteseydi, yeryüzünde bulu-
nanların hepsi iman ederdi. Ne yani, şimdi 
sen mü’min oluncaya kadar insanları zorlaya-
cak mısın?” (Yûnus, 10/99).

Eğer Rabbin isteseydi insanların tümü iman 
ederdi, ama istemedi. Zira mahlûkat için çok-
luğu ve farklılığı yasa kıldı. Din insanın özgür 
seçimine dayanır. İman ancak, onu tercih ede-
nin özgür iradesiyle yaptığı tercih sayesinde 

DİN İNSANIN ÖZGÜR 

SEÇİMİNE DAYANIR. 

İMAN ANCAK, ONU 

TERCİH EDENİN ÖZGÜR 

İRADESİYLE YAPTIĞI TERCİH 

SAYESİNDE İMAN OLUR.
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iman olur. Zira: “Zorlama dinde yoktur. Artık 
doğru ile yanlış birbirinden seçilip ayrılmıştır. 
Şu halde kim tağutu reddeder de Allah’a ina-
nırsa, kesinlikle kopmaz bir tutamağa yapış-
mış olur.” (Bakara, 2/256). 

Bu âyetin iniş sebebi hayli manidardır: Medi-
neli Araplarda, kitap ehli olan Yahudilere kar-
şı duydukları aşağılık duygusundan kaynak-
lanan bir adet yerleşmiştir: Çocuğu olmayan 
Medineli Araplar, eğer çocuğu olursa Yahudi 
mabedine adayacağına söz verir, çocuk olun-
ca da adarmış. Bu yolla Yahudileşen bir hayli 
Arap çocuğu vardır. Nadîroğulları Yahudileri 
Medine’den sürgün edildiğinde, bu çocukla-
rı da yanlarında götürmek ister. Çocukların 
gerçek ebeveynleri Rasulullah’a müracaatla; 
“Çocuklarımızı geri istiyoruz. Biz şimdi Müs-
lüman olduk, onların Yahudi olmasına gönlü-
müz razı gelmez.” derler. Efendimizin verdiği 
karar, bu âyetin inişine 
neden olan karardır: 
Çocuklara sorulacak, 
çocuklar hangi inancı 
tercih ederse, sonuç 
ona göre belirlenecek-
tir. 

Buna benzer bir ha-
dise de “Fıtrat Âyeti” 
(Rûm, 30/30) ile iliş-
kili olan “Her çocuk 
İslâm fıtratı üzere do-
ğar.” hadisi bağlamın-
da yaşanmıştır. Mücahitler savaşlarda ölen 
düşmanın küçük yaştaki çocuklarından bazı-
larını yanlarına almışlardır. Bunu duyan pey-
gamberimiz, olaya kızdığını belli eder. Bunu 
yapan sahabiler ise, “Ama onlar müşriklerin 
çocukları” diye savunurlar yaptıklarını. Hz. 
Nebi “Sizin en iyileriniz de öyle değil miy-
di?” diyerek bu mazereti reddeder ve bunun 
ardından o ünlü hadisi söyler (Taberi, Rûm, 
30/30’un tefsirinde). 

Dinde zorlama yok ama davet var. Bununla 
amaçlanan şey bellidir: Muhatabın uyuyan 
vicdanını uyarmak. Onu pasif halden aktif 

hale geçirmesine yardımcı olmak. Zira kişiyi 
imana ancak hür vicdanı zorlayabilir. İsterse 
o kişi gönderiliş amacı davet olan peygamber 
olsun.

Sorumluluğun şahsiliği, Kur’an’ın sık hatır-
lattığı bir prensiptir. Peygamberlerin davetine 
ısrarla karşı çıkanlardan davetçilerin sorumlu 
olmadığının da beyanıdır (Yûnus, 10/41). Hi-
dayet, öncelikle bir “nasip” işi değil, bir “ta-
lep” işidir. Onu talep etmeyene, hidayet nasip 
olmamıştır. Kur’an’da anlatılan Nûh’un oğlu-
nun kıssası, Hz. İbrahim’in babasının kıssası, 
bu hakikati dile getirir. Hidayetin bir “nasip” 
işi olmaktan önce bir “talep” işi olduğu haki-
katini şu âyetten daha güzel ne ifade edebilir: 

“Şu bir gerçek ki, sen ölülere işittiremezsin. 
Dahası, bu davete sırtını dönüp uzaklaşan 
sağırlara da işittiremezsin. Yine, yoldan çıkan 

körleri doğru yola 
getirecek olan da sen 
değilsin. Sen ancak 
âyetlerimizi inananla-
ra duyurabilirsin. Ki 
zaten onlar gönülden 
teslim olan kimseler-
dir.” (‘Abese, 80-81).

Kur’an’da “Fetih” 
adıyla yer alan tek 
sûre zaferle neticele-
nen bir savaşın ardın-
dan değil, görünürde 
aleyhte gibi duran 

Hudeybiye sulhunun ardından inmiştir. Zira 
bu olay, insan ile İslâm arasındaki engelleri 
kaldıran bir işleve sahipti.

3. Sabırla ve ısrarla:

Davet, aktif iyilerin işidir. Onun için tüm pey-
gamberler pasif değil, aktif iyidir. Pasif iyiler 
kendilerinin iyi olmasını yeterli görür, iyiliği 
başkalarına ulaştırma zahmetine katlanmaz-
lar. Fakat aktif iyiler, iyiliği çoğaltmak için 
tüm çabalarını harcarlar. Onların bu gayreti 
o raddeye varır ki, Allah Rasulü gibi, bazen 
“Mü’min olmuyorlar diye neredeyse kendini 

DİNDE ZORLAMA YOK AMA 

DAVET VAR. BUNUNLA 

AMAÇLANAN ŞEY BELLİDİR: 

MUHATABIN UYUYAN 

VİCDANINI UYARMAK. 

ONU PASİF HALDEN 

AKTİF HALE GEÇİRMESİNE 

YARDIMCI OLMAK.
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helak edeceksin” (Şu’arâ, 26/3) hitabına bile 
muhatap olurlar.

Kur’an’da kıssası anlatılan peygamberler için-
de, davette sabır ve sebat timsali olan pey-
gamber Hz. Nûh’tur. O kavminin hiçbir çir-
kefliğine aldırmadan gece gündüz, açık gizli 
kesintisiz davet etmiştir (Nûh, 71/8-10). 

Hz. Nûh’un davet süresi konusunda Kur’an 
istisnai bir üslup sergiler. Bu sadece ona has 
bir durumdur. Âyet, lâfzen “Elli eksiğiyle bin 
yıl” diyor. Bendeniz bu ibarenin lâfzî değil, ki-
nai olduğu kanaatindeyim. Nitekim Kur’an’da 
“bin yıl” ibaresi mecazi olarak birden fazla 
yerde kullanılır (Bakara, 2/96; Hac, 22/47; 
Lokman, 31/5). Eğer böyleyse, bu ibare şöyle 
anlaşılmalıdır: “Nûh, 
çok küçük bir bölümü 
hariç, bir insanın ta-
savvur edebileceği en 
uzun ömrün hemen 
tamamını davet yolun-
da harcadı.” Maksat, 
davette sabır ve sebata 
örnek göstermektir.

“Nûh Rabbine şöyle 
yalvardı: Rabbim ben 
bittim, yardımıma sen 
yet! Bunun üzerine biz de göğün kapılarını ar-
dına kadar açıp (denizi) boca ettik!” (Kamer, 
54/10-11) Bu âyetler, Hz. Nûh’un sabrının 
son damlasına kadar tükendiğinin göstergesi. 
Gerçekten bitmek ve “bittim” demek kusur 
değil, bilakis meziyet. 

Davette sabır ve sebata, “karada gemi yap-
mak” da giriyor. Denizde gemi yapmak ney-
se de, karada gemi yapmak zor iş. Dalga ge-
çenler, dudak bükenler, bıyık altından alaycı 
tebessümleriyle kendilerini tatmin edenler, 
haline bakmayıp acıyanlar ve ‘aklını oynattı’ 
imasında bulunanlar… Hz. Nûh etrafın alay-
cı bakışlarına işte bu yüzden maruz kalmıştı. 
Fakat Allah, Nûh kıssası üzerinden tüm çağ-
ların karada gemi yapan Nûhlarına şu mesajı 
verdi: “Sen gemini yap! Bir gün deniz lazım 
olursa, denizin Rabbi onu ayağına getirir!”

Davetçinin sabır ve kararlılığına en güzel ör-
nek, Hz. Peygamber’in şu destanî tavrıdır: 
Müşrik liderler hasta yatağındaki Ebu Talib’e 
gelerek, yeğenini davasından vazgeçirmeye 
ikna etmesini ister. Bu arada ona şu tür va-
atlerde bulunurlar: “İstiyorsa onu kendimize 
lider seçelim, eğer dilerse onu en zenginimiz 
yapalım, onu Mekke’nin en güzel kızıyla ev-
lendirelim. Bunlara da hayır derse, onu bize 
ver içimizden dilediğin kimseyi veya yakın-
larımızdan birini ona karşılık olarak al!” 
(Tirmizî, Ahmed ve İbn Sa‘d). Amca Ebu Talib 
müşrik liderlerin bu tekliflerini yeğenine ge-
tirdiğinde aldığı cevap dillere destandır:

“Vallahi ey amca! Vallahi ey amca! Güneşi 
sağ elime, ayı da sol 
elime verseler, gel 
bu davandan vazgeç 
deseler, asla davam-
dan vazgeçmem!” Bu 
tavır, Allah yolunun 
davetçilerinin yal-
nız Allah’tan korkup 
başka hiçbir şeyden 
korkmadıklarını söy-
leyen âyetle de uyum 
içindedir (Ahzâb, 
33/39).

4. Davette “seçkincilik” (elitizm) yapmadan:

Davette seçkincilik, davetin ruhuyla taban ta-
bana zıttır. Sadece toplumun elitlerini davet 
edenler, hakka ve hayra değil, güce ve nüfu-
za taliptirler. Güç ve nüfuz peşinde koşanlar, 
daveti “ecre” değil, “ücrete” bağlayanlardır. 
“Hasbiliğin” yerine “hesabiliği” koyanlardır.

Nüfuz ve güç sahibi elitler, peygamberleri-
ne zayıfları yanından “kov” diyorlardı (Hûd, 
11/29; Şu’arâ, 26/111). Fakat Allah “kovma” 
diyor ve ekliyordu: “Onları kovarsan, zalim-
lerden olursun.” (En’âm, 6/52).

Allah Rasulü, davet sırasında, bir anlığına 
toplumunun seçkinlerine eğilim gösterdi diye 
şu sert uyarıyı almıştı: “Ve (sana gelince Ey 
Nebi!) Sen nereden bileceksin o (müşrikin) 

DAVETTE SEÇKİNCİLİK, 

DAVETİN RUHUYLA TABAN 

TABANA ZITTIR. SADECE 

TOPLUMUN ELİTLERİNİ 

DAVET EDENLER, HAKKA 

VE HAYRA DEĞİL, GÜCE VE 

NÜFUZA TALİPTİRLER.
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Davet Etmek İki Ayaklı 
Dua Olmaktır

arınacağına dair bir ihtimal bulunduğunu veya 
alacağı öğütün kendisine yarar sağlayacağını? 
Fakat kendi kendine yettiğini sanan kimseye 
gelince: Sen bütün ilgini ona yönelttin; oysaki 
onun arınmamasının sorumlusu sen değilsin; 
fakat sana büyük bir iştiyakla gelen var ya: -ki 
o Allah’a saygıda kusur etmez- İşte sen onu 
ihmal ediyorsun.” (‘Alak, 96/3-10).

İdeal davet örneği: Muhammedi davet

“Muhammedi davet” dememiz boşuna değil. 
Zira vahye göre tüm peygamberler İslâm pey-
gamberidir. Yine tüm peygamberler kavim-
lerini “İslâma” davet etmişlerdir. Bu Kur’ani 
hakikat güneş gibi ortada dururken, “İslâm’ın 
peygamberimizle başladığı” intibaını veren 
her cümle, Kur’an’la 
taban tabana zıt ola-
caktır.

Muhammedî davetin 
Mekke dönemi dört 
merhaleye ayrılabilir:

1. Bireysel davet: Vah-
yin başlangıcından 
Necm Sûresi’nin inişi-
ne kadar sürer. Bu dönem nübüvvetin başlan-
gıcından 3. veya 4. yılına kadar sürer.

2. Toplumsal davet dönemi: Putları isim vererek 
açıktan yeren Necm Sûresi’nin indiği 3. veya 
4. yıldan boykota kadar olan dönem. Bu dö-
nem 3 veya 4 yıl sürer.

3. Kureyş’in mü’minlere uyguladığı boykot döne-
mi: Bu dönem 7. yılda başlar; boykotun sona 
erdiği 9. yılın sonuna kadar 3 yıl sürer. 

4. Biat dönemi: Boykottan sonra 10. yıl başlar 
13. yılda hicretle sona erer. Birinci ve ikinci 
akabe biatları bu dönemde yapılmıştır.

Muhammedî davete karşı Mekke müşrikleri 
dört safhalı bir inkâr eylem planı uygulamış-
lardır:

1. Suskunluk safhası.

2. Alay safhası.

3. İftira safhası.

4. Fiili saldırı safhası.

Yukarıda, vahiyden yola çıkarak peygamber-
lerin davetinin kesintisiz olduğunu dile getir-
dik. Buna, bize kadar gelen “Fetret-i Vahiy” 
rivayetleriyle itiraz eden çıkabilir. Şu halde bu 
meseleyi tahlil etmekte fayda var.

Fetret-i vahiy, gerçekte bir vahiy kesintisi de-
ğil, bir “fasıla”dır. Sadece mutat olandan nis-
beten daha uzun olan bu fasıla, Rasulullah ta-
rafından vahyin kesildiği şeklinde algılanmış-
tır. Bu olay, Rasulullah’a vahiysiz kalmanın ne 
büyük mahrumiyet olduğunu öğretmek için 
yaşatılmıştır.

Müddessir Sûresi Hz. Aişe’den gelen rivâyette, 
“vahiy kesintisinin” ardından inmiştir (Buhârî 

ve Müslim). Cabir b. 
Zeyd rivâyeti de aynı-
sını söyler (Müslim). 
Rivâyetlere göre Allah 
Rasulü vahiy kesintisi 
(fetretu’l-vahiy) sırasın-
da derin bir hüzün ve 
boşluk yaşamıştır. Bu 
kesintiyle amaçlanan 
şey bellidir: Vahyin 

ağırlığı altında inleyen Nebi’yi, vahye hasret 
gitmenin daha büyük ıstırap olduğuna ikna 
etmek... Bu durumda fetretu’l-vahy (vahiy ke-
sintisi) denilen ara verme olayı, ilâhi inşanın 
bir parçası olmuş olur. 

Bu kesintinin 3, 13, 15, 25, 40 gün ya da 6 
ay veya 2,5 yıl sürdüğüne dair rivâyetler var-
dır. Bu süreleri ciddi bir tahlile tabi tuttu-
ğumuzda, 3, 13, 15 ve hatta 25 günlük bir 
ara, “fetret” olarak adlandırılmayı hak etmez. 
Zira 6000 küsur âyetlik bir mesaj 23 yıllık 
bir zaman diliminde inmiştir. Kurulacak bir 
vahiy-zaman orantısında üç-beş haftalık ara-
lık, kesinti değil normal iniş aralığına tekabül 
eder. Rivâyet edilen en uzun süre olan 2,5 yıl 
rivâyeti ise inandırıcı değildir. Eğer 2,5 yıllık 
bir kesinti olsaydı, 3, 13, 15, 25 günden söz 
edilmesi abes olurdu. Zira günlü rakamlarla 
yıllı rakamlar arasında uçurum var.

DAVETİN TEK AMACI 

VARDIR: BÜYÜK AİLEMİZİN 

KAYIP ÇOCUKLARINI 

YUVASINA KAZANDIRMAK.
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Olay şöyle izah edilebilir: Vahiy sürecinin 
daha başında Allah Rasulü vahiy kesildi zan-
nederek endişeye kapılmıştır. Duhâ 3. âyet 
bunun şahididir. Bu endişe de bir rahmet 
olmuş, böylece vahiyden ayrı kalmanın acı-
sının vahyin sorumluluğu altında meşakkat 
çekmekten daha büyük olduğu anlaşılmıştır. 
Efendimizi endişeye sevk eden şey, vahiy süre-
ci içinde tabii karşılanması gereken ve aylarla 
ifade edilebilecek bir aradır. Fakat vahyin iniş 
sıklığı henüz tam bilinmediği için, bu ‘fasıla’ 
kesinti (fetret) olarak anlaşılmış olmalıdır.

Sonuç

İnsanlık ikiye ayrılır: 

1. Ümmet-i icabet.

2. Ümmet-i davet. 

Muhammedi daveti kabul edenler birincisine 
girer, bunun dışında kalanlar ikincisine girer. 
Şu halde, tüm insanlık İslâmi davetin doğal 
muhatabıdır. Bu daveti yapma görevi Müs-
lümanların boynunda bir borçtur. Bu borç 
sadece Müslüman olmalarından dolayı değil, 
aynı zamanda, insan olmalarından dolayıdır. 
Her mü’min, İslâm’ın ulaşmadığı kitleyi, BÜ-
YÜK AİLEMİZİN KAYIP ÇOCUKLARI olarak 
görmelidir. Davetin tek amacı vardır: BÜYÜK 
AİLEMİZİN KAYIP ÇOCUKLARINI YUVASI-
NA KAZANDIRMAK.

Mutluluğun öbür adı olan İslâm’dan habersiz 
yaşayan yığınlar, İslâm’ın yitik çocuklarıdır. 
Onları yuvaya döndürmenin telaşı, tüm inan-
mış yüreklere bir kor gibi düşmelidir. 

İslâmi davetin başarısı siyasal, ekonomik, 
teknolojik üstünlüğe endekslenemez. İslâm’ın 
Yayılış Tarihi’ne dair bir eserin yazarı olan Sir 
Thomas Arnold’un da itiraf ettiği tarihi gerçek 
şudur ki: İslâm en büyük insan kazanımları-
nı, siyasal gücünün en zayıf olduğu zaman ve 
mekânlarda gerçekleştirmiştir.

Davetçinin en büyük imkânı, imanı ve sâlih 
amelidir. Eğer İsmail’i olan bir Hacer’seniz, 
unutmayın ki, gücünüzün bittiği yerde 
Allah’ın yardımı başlar. İnsanın olduğu her 

yerde umut vardır. Zira bizzat insanın kendisi 
Allah’ın umududur.

İslâm, insanlıkla yaşıt tarihinde hiç antitez 
olmadı. Bunu İslâm vahyinin zirvesinde olan 
Kur’an’dan öğreniyoruz. Vahyin ilk muha-
tabına ‘’Onlara aldırma’’, ‘’Onlardan yüz çe-
vir’’, ‘’Onları boş ver’’ yollu onlarca hitap var. 
Bunları biz zımnen ‘’Gündemini hasımlarının 
oluşturmasına izin verme”, “Sen gündemi-
ni kendin belirle’’ şeklinde anlıyoruz. İslâm, 
kendisini “ötekine” bakarak tanımlamadı. 
Çünkü İslâm’ın kendini tanımlamak için bir 
“ötekine” ihtiyacı yoktu. Bu yüzden birilerini 
ille de “ötekileştirmek” gibi kötü bir alışkan-
lığı olmadı.

Sizi dikkate değer kılan, ait olduğunuz de-
ğerler sisteminin size kazandırdığı iddiaları-
nızdır. İddialarından vazgeçen, geleneğinden 
ve geleceğinden vazgeçmiş demektir. İddia-
larından vazgeçen dava’sından ve dua’sından 
vazgeçmiş demektir. Birinin iddialarından 
vazgeçip geçmediğini, onun “davet ehli” olup 
olmadığına bakarak anlayabilirsiniz.

Davetçi, iddialarından vazgeçmeyen adam-
dır.

Davetçi, “dua etmek” ile yetinmeyip, tepeden 
tırnağa “dua olan” adamdır.

Davetçi, Allah’a karşı her hal ve durumda esas 
duruşunu bozmayan adamdır:

“Size tek bir öğüdüm var: İster başkalarıyla 
beraber ister yalnız başınayken, Allah’ın hu-
zurunda bulunduğunuzu asla unutmayın.” 
(Sebe’, 34/46). 



الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 

مساعدة اآلخرين حتى يصلوا 
هم إليها أيًضا.

املقال الرئيس
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الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 
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الحق سبحانه وتعالى بعنق المؤمنين. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها في مساعدة اآلخرين حتى 

يصلوا هم أيًضا إليها.
هو  وكما  الحسنى.  اهللا  أسماء  أحد  من  «الحّق» 
كذلك  ذاته،  حيث  من  والسرمدية  المطلقة  الحقيقة 
هو مصدر الحقيقة المطلقة والسرمدية، األمر الذي 
يعني أن الموجود الوحيد الذي يستحّق الدعوة إليه 

هو اهللا سبحانه وتعالى.  
الدعوة تقاسم ومشاركة؛ لذا فإن األنانيين ال يدعون 
اآلخرين إلى التقاسم، ألن الصفة المميزة لهم هي 
تجّنب تقاسم ما عندهم مع غيره. الفارق بين الدعوة 
والطلب هو أن يكون المدعو إليه ذا قيمة. فطلب 
يعني  ال  اآلخرين،  من  والمؤازرة  العون  اإلنسان 
مشاطرته إياهم قيمة ما. ولكن دعوة أحد إلى مائدة 
من  ننتهي  ما.  قيمة  في  إشراكه  تعني  حقيقة  أو 
ذلك إلى أن الطلب أْخذ، بينما  الدعوة عطاء، وأن 
ينهض  ال  لذلك  وقيمة.  جهد  على  تنطوي  الدعوة 

يتمتعون  من  إال  بالدعوة 
بالشعور بالمسؤولية.

الدعوة إلى الحق والخير وٕالى 
ليست  وجميل  جيد  هو  ما 
صالحاٌت.  وٕانما  حسناٍت، 
نفعه  يعود  خير  فالحسنات 
الصالحات  أما  فاعلها؛  على 
على  نفعه  يعود  خير  فهي 
دور  يلعب  إذ  اآلخرين، 
إلى  و«الدافع  «المصِلح» 
ما  وهذا  لهم.  الصالح» 

وجزاء  الصالح».  «العمل  بـ  الكريم  القرآن  يسميه 
أما  أمثالها»؛  «عشر  الكريم  القرآن  في  الحسنات 

جزاء الصالحات فهو «الجنة».
الداعي ليس خّيرا خامًدا ال حراك فيه، بل هو خّير 
فاعل ونِشط؛ ذلك أن الدعوة تعني تحويل المعرفة 
إلى عمل، وترجمتها إلى فعل. الخّير الخامد جيد 
وهّم  قلق  أي  يساوره  وال  ولنفسه،  ذاته  في  وطيب 
والسعي  الخير،  في  اآلخرين  إشراك  بخصوص 
في  خّيًرا  اإلنسان  «كون  يرى  وهو  وأهله.  لزيادته 
يقوم بمهمة «إصالح غيره»  أمًرا كافًيا، وال  ذاته» 
وجعله إنساًنا خّيًرا أيًضا. أما الخّير الفاعل النشط، 
فهو كما خّير في ذاته ولنفسه، كذلك هو خّير يظهر 
يرى  إنه  حيث  اآلخرين.  في  البناء  اإليجابي  أثره 
إشراَك اآلخرين في الخير، وبذَل ما في وسعه من 
دينًْا في عنقه، ترّتب  أهله  جهد لإلكثار منه ومن 

قد  إنسان  فهو  به.  يتمّتع  الذي  الخير  بموجب  عليه 
نذر نفسه للخير ونشره، وتتمّثل وظيفته في الدعوة إلى 
الخير والدعاء ليكثر وينتشر في كافة أرجاء المعمورة.
وغاية  علوية  رسالة  قلوبهم  في  يحملون  ال  من  إن 
رؤية  عن  أبصارهم  عميت  قد  أشخاص  هم  سامية 
وٕادراك معنى ومغزى الحياة، بحسب المنظور القرآني، 
وال  (محمد: 12).  باألنعام  أمثال هؤالء  يشّبه  حيث 
له  كان  إذا  إال  بالرجولة  يتصف  أن  لإلنسان  يمكن 
رسالة وقضية يناضل ويجاهد في سبيلها ومن أجلها 
بتلك  المحّملة  محمد  سورة  فإن  لذا   .(20 (محمد: 
إلى  بالوحي  والجاحدين  الكافرين  تدعو  ال  الرسائل 
المبارزة والمنازلة، بل تدعوهم إلى التدّبر والتعّقل ﴿
َأْقَفاُلَها﴾ (محمد:  ُقُلوٍب  َأْم َعَلى  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  َأَفال 

.(24
اهللا المتصف بالحق هو أعظم داٍع

أن  من  الرغم  وعلى  داٍع.  وتعالى  سبحانه  اهللا 
وردت  التي  الحسنى  األسماء  من  ليس  «الداعي» 
أن  غير  الكريم،  القرآن  في 
فعل (دعا - يدعو) ورد فيه 
وجّل،  عّز  اهللا  إلى  مسنًدا 
ضمن األفعال الحسنى. وبما 
األفعال  من  «الدعوة»  أن 
جالله،  جل  هللا  المباركة 
اهللا  تسمية  في  حرج  ال  فإنه 
الكريمة  واآلية  «الداعي».  بـ 
التالية تدّل على أن اهللا داٍع: 
﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا 
ِلَما  َدَعاُكم  ِإَذا  َوِللرَُّسوِل  ِللَِّه 
ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َيُحوُل 
َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن﴾ (األنفال: 24).

وبما أن الداعي في هذه اآلية الكريمة هو اهللا سبحانه 
وتعالى، فهل يمكن اعتبار «دعوة اهللا» و»أمر اهللا» 

شيًئا واحًدا؟
االعتبار  بنظر  ما سنأخذ  إذا  بذلك،  القول  يمكن  ال 
لم  ألنه  ذلك  الخصوص!  بهذا  اإللهي  الوحي  ألفاظ 
ُيستخدم هنا فعل «أمر»، بل فعل «دعا»، على الرغم 
في  تعالى  اهللا  إلى  مسنًدا  «أمر»  فعل  استخدام  من 
يدّل  الذي  األمر  الكريم،  القرآن  من  عديدة  مواضع 
على أن تفضيل فعل «دعا» على فعل «أمر» أمر 
الدعوة  بينما  تهديد،  يشتمل على  األمر  إذ  مقصود؛ 

على التكليف.
ال ريب أنه يجب على العباد أن يتلّقْوا «دعوة اهللا» 
أو «الدعوة اإللهية» باعتبارها أمًرا لهم منه سبحانه 

ُطعن عيل ريض الله عنه من 
الخلف عندما كان يؤم املصل� 

يف صالة الفجر يف محراب مسجد 
بالكوفة. وكان ما قاله عند تلقيه 
أول طعنة خنجر هو: «فزت ورب 

الكعبة.»

مع  عباده.  عنق  في  تعالى  اهللا  حق  فهذا  وتعالى. 
التسليم بهذه الحقيقة، فإنه ال يكمن في استخدامه عّز 
وجّل أسلوب «الدعوة» في بعض خطاباته إلى عبده 
إال معنى واحد، أال وهو االحترام اإللهي إلرادة العباد! 
والرسالة التي يحملها ذلك واضحة بينة وهي: ما يريده 
بل  (الرّق)،  «العبودية»  ليس  عباده  من  تعالى  اهللا 
«العبادة». فطاعة العبد لسيده ال تقوم على اإلرادة، 

في حين أن طاعة العبد هللا ترتكز عليها.
ال  تصّح، حيث  اإلرادة ال  بدون  العبادة  فإن  لذلك   
تكون عندئٍذ عبادًة على وجهها، وٕانما تكون عبوديًة 
تعالى وال يرضى من  الذي يرفضه اهللا  ورق�ا، األمر 

عباده.  
إلى ما يدعو اهللا عباده؟

اهللا يدعو عباده إلى اإليمان:  .1
ِبَما  َواللَُّه  َأنَزْلَنا  الَِّذي  َوالنُّوِر  َوَرُسوِلِه  ِباللَِّه  ﴿َفآِمُنوا 

َتْعَمُلوَن َخِبيٌر﴾ (التغابن: 8).
اهللا يدعو عباده إلى الطاعة:   .2

َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿يا 
َوال  الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  اللََّه 
الَِّذيَن  ِإنَّ  َأْعَماَلُكْم،  تُْبِطُلوا 
اللَِّه  َسِبيِل  َعْن  َوَصدُّوا  َكَفُروا 
َيْغِفَر  َفَلْن  ُكفَّاٌر  َوُهْم  َماُتوا  ثُمَّ 
اللَُّه َلُهْم﴾ (سورة محمد: 33 

.(34 -
اهللا يدعو عباده إلى   .3

اإلنفاق:
اللََّه  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  ﴿َمْن 

(الحديد:  َكِريٌم﴾  َأْجٌر  َوَلُه  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسًنا  َقْرًضا 
.(11

اهللا يدعو عباده إلى الدعاء:  .4
﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن 
َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾ (مومن: 60).

بيت  أول  الكعبة؛  إلى  اإلنسان  اهللا  يدعو   .5
ُوضع للناس على وجه البسيطة (الحج: 27). فمثًال 
حج بيت اهللا الحرام حق اهللا على البشرية (آل عمران: 
97). واآلية التي تنبئ اإلنسانية بهذه الحقيقة تلمح 
الحج  إلى  للدعوة  االستجابة  يرفضون  من  أن  إلى 
يكونون قد انتهك حق اهللا تعالى. أما من يستجيبون 
فأصبحوا  اهللا»،  نصروا  «قد  يكونون  فإنما  الدعوة، 
عليه  لعيسى  التابعين  الحواريين  مثل  اهللا»  «أنصار 

السالم. (الصف: 14).

يقول الراغب اإلصفهاني: إن الحواري يأتي بمعنى 
أصلها  يرجع  التي  اآلرامية  اللغة  في  «الصياد» 
إليها. أما من عّدْوا الكلمة عربية األصل، فيرجعونها 
البياض. غير أن  الذي يعني  إلى أصل «الحور» 
السمك»  بـ«صيد  ليس  الحواريين  بصيد  المقصود 
طبًعا، وٕانما «صيد الفؤاد». فاآلية الكريمة تعلن أنهم 
قد «انتصروا» بفضل سعيهم إلى صيد قلوب الناس. 
قد عانوا وتعرضوا  تقريًبا  الحواريين  أن جميع  نعلم 
لألذى وحتى أن بعضهم قتلوا بأساليب في منتهى 
الوحشية. مع كّل هذا، فأولئك كانوا هم المنتصرين 
و«الهزيمة»  «النصر»  مفهومي  فإن  والغالبين. 
يحظْون  لمن  بالنسبة  جد�ا  مختلًفا  معنى  يحمالن 

برؤية األشياء واألحداث من المنظور اإللهي. 
أحد  كان  الصفة،  أصحاب  إمام  فهيرة؛  بن  عامر 
معونة.  بئر  معركة  في  استشهدوا  الذين  السبعين 
وعندما طعنه جّبار؛ كبير الجناة الذين نصبوا الكمين 
في المعركة، كان آخر ما نطق به لسان بن فهيرة 
هو ذلك: «لقد فزت واهللا». وُطعن علي رضي اهللا 
كان  عندما  الخلف  من  عنه 
يؤم المصلين في صالة الفجر 
بالكوفة.  مسجد  محراب  في 
أول  تلقيه  عند  قاله  ما  وكان 
طعنة خنجر هو: «فزت ورب 
لهما  المثاالن  الكعبة.» هذان 
خير دليل على المعاني التي 
الدعوة  أصحاب  يسبغها  كان 
الحقيقيون  اإلسالمية  والرسالة 
والنجاة  والنجاح،  الفوز  على 

والخالص.
والطاعة  اإليمان  إلى  وتعالى  سبحانه  اهللا  دعوة 
مفادها  داللة  تحوي  والعبادة  والدعاء  واإلنفاق 
«الدعوة إلى السبب». وكل موضع يرد فيه الحديث 
عن السبب، يرد معه الحديث عن السبب عادًة، فكل 
سبب يتمّخض عن نتيجة ما. ولكن الدعوة اإللهية 
الدعوة  وٕانما  إلى األسباب»،  ليست مجرد «الدعوة 
الحقيقية التي يوجهها اهللا تعالى عبر األسباب هي 
دار  إلى  عباده  يدعو  اهللا  ألن  الغاية؛  إلى  الدعوة 
السعادة األبدية؛ أي دار السالم: ﴿َواللَُّه َيْدُعو ِإَلى 
ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾  َيَشاء  َوَيْهِدي َمن  السَّالِم  َداِر 

(يونس: 25).
إلى  الشيطان يدعو  بينما  إلى اهللا؛  األنبياء يدعون 

نفسه

ما يريده الله تعاىل من عباده 
ليس «العبودية» (الرّق)، بل 

«العبادة». فطاعة العبد لسيده 
ال تقوم عىل اإلرادة، يف ح� أن 

طاعة العبد لله ترتكز عليها.
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الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 

مساعدة اآلخرين حتى يصلوا 
هم إليها أيًضا.

املقال الرئيس
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الحق سبحانه وتعالى بعنق المؤمنين. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها في مساعدة اآلخرين حتى 

يصلوا هم أيًضا إليها.
هو  وكما  الحسنى.  اهللا  أسماء  أحد  من  «الحّق» 
كذلك  ذاته،  حيث  من  والسرمدية  المطلقة  الحقيقة 
هو مصدر الحقيقة المطلقة والسرمدية، األمر الذي 
يعني أن الموجود الوحيد الذي يستحّق الدعوة إليه 

هو اهللا سبحانه وتعالى.  
الدعوة تقاسم ومشاركة؛ لذا فإن األنانيين ال يدعون 
اآلخرين إلى التقاسم، ألن الصفة المميزة لهم هي 
تجّنب تقاسم ما عندهم مع غيره. الفارق بين الدعوة 
والطلب هو أن يكون المدعو إليه ذا قيمة. فطلب 
يعني  ال  اآلخرين،  من  والمؤازرة  العون  اإلنسان 
مشاطرته إياهم قيمة ما. ولكن دعوة أحد إلى مائدة 
من  ننتهي  ما.  قيمة  في  إشراكه  تعني  حقيقة  أو 
ذلك إلى أن الطلب أْخذ، بينما  الدعوة عطاء، وأن 
ينهض  ال  لذلك  وقيمة.  جهد  على  تنطوي  الدعوة 

يتمتعون  من  إال  بالدعوة 
بالشعور بالمسؤولية.

الدعوة إلى الحق والخير وٕالى 
ليست  وجميل  جيد  هو  ما 
صالحاٌت.  وٕانما  حسناٍت، 
نفعه  يعود  خير  فالحسنات 
الصالحات  أما  فاعلها؛  على 
على  نفعه  يعود  خير  فهي 
دور  يلعب  إذ  اآلخرين، 
إلى  و«الدافع  «المصِلح» 
ما  وهذا  لهم.  الصالح» 

وجزاء  الصالح».  «العمل  بـ  الكريم  القرآن  يسميه 
أما  أمثالها»؛  «عشر  الكريم  القرآن  في  الحسنات 

جزاء الصالحات فهو «الجنة».
الداعي ليس خّيرا خامًدا ال حراك فيه، بل هو خّير 
فاعل ونِشط؛ ذلك أن الدعوة تعني تحويل المعرفة 
إلى عمل، وترجمتها إلى فعل. الخّير الخامد جيد 
وهّم  قلق  أي  يساوره  وال  ولنفسه،  ذاته  في  وطيب 
والسعي  الخير،  في  اآلخرين  إشراك  بخصوص 
في  خّيًرا  اإلنسان  «كون  يرى  وهو  وأهله.  لزيادته 
يقوم بمهمة «إصالح غيره»  أمًرا كافًيا، وال  ذاته» 
وجعله إنساًنا خّيًرا أيًضا. أما الخّير الفاعل النشط، 
فهو كما خّير في ذاته ولنفسه، كذلك هو خّير يظهر 
يرى  إنه  حيث  اآلخرين.  في  البناء  اإليجابي  أثره 
إشراَك اآلخرين في الخير، وبذَل ما في وسعه من 
دينًْا في عنقه، ترّتب  أهله  جهد لإلكثار منه ومن 

قد  إنسان  فهو  به.  يتمّتع  الذي  الخير  بموجب  عليه 
نذر نفسه للخير ونشره، وتتمّثل وظيفته في الدعوة إلى 
الخير والدعاء ليكثر وينتشر في كافة أرجاء المعمورة.

وغاية  علوية  رسالة  قلوبهم  في  يحملون  ال  من  إن 
رؤية  عن  أبصارهم  عميت  قد  أشخاص  هم  سامية 
وٕادراك معنى ومغزى الحياة، بحسب المنظور القرآني، 
وال  (محمد: 12).  باألنعام  أمثال هؤالء  يشّبه  حيث 
له  كان  إذا  إال  بالرجولة  يتصف  أن  لإلنسان  يمكن 
رسالة وقضية يناضل ويجاهد في سبيلها ومن أجلها 
بتلك  المحّملة  محمد  سورة  فإن  لذا   .(20 (محمد: 
إلى  بالوحي  والجاحدين  الكافرين  تدعو  ال  الرسائل 
المبارزة والمنازلة، بل تدعوهم إلى التدّبر والتعّقل ﴿
َأْقَفاُلَها﴾ (محمد:  ُقُلوٍب  َأْم َعَلى  اْلُقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن  َأَفال 

.(24
اهللا المتصف بالحق هو أعظم داٍع

أن  من  الرغم  وعلى  داٍع.  وتعالى  سبحانه  اهللا 
وردت  التي  الحسنى  األسماء  من  ليس  «الداعي» 
أن  غير  الكريم،  القرآن  في 
فعل (دعا - يدعو) ورد فيه 
وجّل،  عّز  اهللا  إلى  مسنًدا 
ضمن األفعال الحسنى. وبما 
األفعال  من  «الدعوة»  أن 
جالله،  جل  هللا  المباركة 
اهللا  تسمية  في  حرج  ال  فإنه 
الكريمة  واآلية  «الداعي».  بـ 
التالية تدّل على أن اهللا داٍع: 
﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا 
ِلَما  َدَعاُكم  ِإَذا  َوِللرَُّسوِل  ِللَِّه 
ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َيُحوُل 
َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن﴾ (األنفال: 24).

وبما أن الداعي في هذه اآلية الكريمة هو اهللا سبحانه 
وتعالى، فهل يمكن اعتبار «دعوة اهللا» و»أمر اهللا» 

شيًئا واحًدا؟
االعتبار  بنظر  ما سنأخذ  إذا  بذلك،  القول  يمكن  ال 
لم  ألنه  ذلك  الخصوص!  بهذا  اإللهي  الوحي  ألفاظ 
ُيستخدم هنا فعل «أمر»، بل فعل «دعا»، على الرغم 
في  تعالى  اهللا  إلى  مسنًدا  «أمر»  فعل  استخدام  من 
يدّل  الذي  األمر  الكريم،  القرآن  من  عديدة  مواضع 
على أن تفضيل فعل «دعا» على فعل «أمر» أمر 
الدعوة  بينما  تهديد،  يشتمل على  األمر  إذ  مقصود؛ 

على التكليف.
ال ريب أنه يجب على العباد أن يتلّقْوا «دعوة اهللا» 
أو «الدعوة اإللهية» باعتبارها أمًرا لهم منه سبحانه 

ُطعن عيل ريض الله عنه من 
الخلف عندما كان يؤم املصل� 

يف صالة الفجر يف محراب مسجد 
بالكوفة. وكان ما قاله عند تلقيه 
أول طعنة خنجر هو: «فزت ورب 

الكعبة.»

مع  عباده.  عنق  في  تعالى  اهللا  حق  فهذا  وتعالى. 
التسليم بهذه الحقيقة، فإنه ال يكمن في استخدامه عّز 
وجّل أسلوب «الدعوة» في بعض خطاباته إلى عبده 
إال معنى واحد، أال وهو االحترام اإللهي إلرادة العباد! 
والرسالة التي يحملها ذلك واضحة بينة وهي: ما يريده 
بل  (الرّق)،  «العبودية»  ليس  عباده  من  تعالى  اهللا 
«العبادة». فطاعة العبد لسيده ال تقوم على اإلرادة، 

في حين أن طاعة العبد هللا ترتكز عليها.
ال  تصّح، حيث  اإلرادة ال  بدون  العبادة  فإن  لذلك   
تكون عندئٍذ عبادًة على وجهها، وٕانما تكون عبوديًة 
تعالى وال يرضى من  الذي يرفضه اهللا  ورق�ا، األمر 

عباده.  
إلى ما يدعو اهللا عباده؟

اهللا يدعو عباده إلى اإليمان:  .1
ِبَما  َواللَُّه  َأنَزْلَنا  الَِّذي  َوالنُّوِر  َوَرُسوِلِه  ِباللَِّه  ﴿َفآِمُنوا 

َتْعَمُلوَن َخِبيٌر﴾ (التغابن: 8).
اهللا يدعو عباده إلى الطاعة:   .2

َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿يا 
َوال  الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  اللََّه 
الَِّذيَن  ِإنَّ  َأْعَماَلُكْم،  تُْبِطُلوا 
اللَِّه  َسِبيِل  َعْن  َوَصدُّوا  َكَفُروا 
َيْغِفَر  َفَلْن  ُكفَّاٌر  َوُهْم  َماُتوا  ثُمَّ 
اللَُّه َلُهْم﴾ (سورة محمد: 33 

.(34 -
اهللا يدعو عباده إلى   .3

اإلنفاق:
اللََّه  ُيْقِرُض  الَِّذي  َذا  ﴿َمْن 

(الحديد:  َكِريٌم﴾  َأْجٌر  َوَلُه  َلُه  َفُيَضاِعَفُه  َحَسًنا  َقْرًضا 
.(11

اهللا يدعو عباده إلى الدعاء:  .4
﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن 
َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن﴾ (مومن: 60).

بيت  أول  الكعبة؛  إلى  اإلنسان  اهللا  يدعو   .5
ُوضع للناس على وجه البسيطة (الحج: 27). فمثًال 
حج بيت اهللا الحرام حق اهللا على البشرية (آل عمران: 
97). واآلية التي تنبئ اإلنسانية بهذه الحقيقة تلمح 
الحج  إلى  للدعوة  االستجابة  يرفضون  من  أن  إلى 
يكونون قد انتهك حق اهللا تعالى. أما من يستجيبون 
فأصبحوا  اهللا»،  نصروا  «قد  يكونون  فإنما  الدعوة، 
عليه  لعيسى  التابعين  الحواريين  مثل  اهللا»  «أنصار 

السالم. (الصف: 14).

يقول الراغب اإلصفهاني: إن الحواري يأتي بمعنى 
أصلها  يرجع  التي  اآلرامية  اللغة  في  «الصياد» 
إليها. أما من عّدْوا الكلمة عربية األصل، فيرجعونها 
البياض. غير أن  الذي يعني  إلى أصل «الحور» 
السمك»  بـ«صيد  ليس  الحواريين  بصيد  المقصود 
طبًعا، وٕانما «صيد الفؤاد». فاآلية الكريمة تعلن أنهم 
قد «انتصروا» بفضل سعيهم إلى صيد قلوب الناس. 
قد عانوا وتعرضوا  تقريًبا  الحواريين  أن جميع  نعلم 
لألذى وحتى أن بعضهم قتلوا بأساليب في منتهى 
الوحشية. مع كّل هذا، فأولئك كانوا هم المنتصرين 
و«الهزيمة»  «النصر»  مفهومي  فإن  والغالبين. 
يحظْون  لمن  بالنسبة  جد�ا  مختلًفا  معنى  يحمالن 

برؤية األشياء واألحداث من المنظور اإللهي. 
أحد  كان  الصفة،  أصحاب  إمام  فهيرة؛  بن  عامر 
معونة.  بئر  معركة  في  استشهدوا  الذين  السبعين 
وعندما طعنه جّبار؛ كبير الجناة الذين نصبوا الكمين 
في المعركة، كان آخر ما نطق به لسان بن فهيرة 
هو ذلك: «لقد فزت واهللا». وُطعن علي رضي اهللا 
كان  عندما  الخلف  من  عنه 
يؤم المصلين في صالة الفجر 
بالكوفة.  مسجد  محراب  في 
أول  تلقيه  عند  قاله  ما  وكان 
طعنة خنجر هو: «فزت ورب 
لهما  المثاالن  الكعبة.» هذان 
خير دليل على المعاني التي 
الدعوة  أصحاب  يسبغها  كان 
الحقيقيون  اإلسالمية  والرسالة 
والنجاة  والنجاح،  الفوز  على 

والخالص.
والطاعة  اإليمان  إلى  وتعالى  سبحانه  اهللا  دعوة 
مفادها  داللة  تحوي  والعبادة  والدعاء  واإلنفاق 
«الدعوة إلى السبب». وكل موضع يرد فيه الحديث 
عن السبب، يرد معه الحديث عن السبب عادًة، فكل 
سبب يتمّخض عن نتيجة ما. ولكن الدعوة اإللهية 
الدعوة  وٕانما  إلى األسباب»،  ليست مجرد «الدعوة 
الحقيقية التي يوجهها اهللا تعالى عبر األسباب هي 
دار  إلى  عباده  يدعو  اهللا  ألن  الغاية؛  إلى  الدعوة 
السعادة األبدية؛ أي دار السالم: ﴿َواللَُّه َيْدُعو ِإَلى 
ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾  َيَشاء  َوَيْهِدي َمن  السَّالِم  َداِر 

(يونس: 25).
إلى  الشيطان يدعو  بينما  إلى اهللا؛  األنبياء يدعون 

نفسه

ما يريده الله تعاىل من عباده 
ليس «العبودية» (الرّق)، بل 

«العبادة». فطاعة العبد لسيده 
ال تقوم عىل اإلرادة، يف ح� أن 

طاعة العبد لله ترتكز عليها.



16

ال يجوز لإلنسان، ولو كان من أهل الحّق، أن يدعو 
ألن  وهذا  األحوال.  من  حال  بأي  نفسه  إلى  الناس 
يتسّلم  للحق وال  نفسه  يسلِّم  الحق  أهل  من كان من 
فإن  هذا،  وعلى  نفسه.  لرغبات  يخضعه  وال  الحق 
المحاولة لتمّلك الحق بدًال من العائدية إليه والخضوع 
الحق  حق  على  لالستيالء  السعي  بمثابة  لهي  له، 
سبحانه وتعالى. وهناك فرق كبير بين من يقول «أنا 
مثل  الحق»  مالك  «أنا  يقول  ومن  الحق»  أهل  من 

البون الشاسع بين الحق والباطل.
سالك درب الحق مكّلف بالدعوة إلى اهللا عّز وجّل. 
ولكن الدعوة إلى مذهب أو مشرب أو طريقة أو حزب 
من  بدًال  ذلك،  إلى  ما  أو  مجموعة  أو  جماعة  أو 
الدعوة إلى اهللا أمر مرفوض بتاًتا؛ ألن القرآن الكريم 

يذكر صفات الداعي والدعوة 
بـ»الحسنى»  اهللا  نعتها  التي 
﴿َوَمْن  التالي:  النحو  على 
َأْحَسُن َقْوًال مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه 
َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن 

اْلُمْسِلِميَن﴾ (فصلت: 33).
الحقة  الدعوة  إلى  الداعي  إن 
اهللا  إلى  إال  الناس  يدعو  ال 

أن  يستحق  من  هو  وحده  اهللا  إلى  والداعي  وحده. 
جميع  إن  حيث  الحقة،  الدعوة  إلى  بالداعي  ُيسّمى 
عليه  محمد  مقدمتهم  وفي  اهللا،  إلى  يدعون  األنبياء 

الصالة والسالم المرسل رحمة للعالمين:
﴿َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا َوَداِعًيا 
ِنيًرا﴾ (األحزاب: 45 - 46) ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ
إن أسوأ الداعين هم الذين يدعون الناس إلى أنفسهم؛ 
ألن الدعوة إلى الذات من عمل الشيطان؛ إذ الشيطان 
هو الذي قال للناس: «تعالْوا إلي»، فخدع من استجابوا 
لندائه ﴿َوَقاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكْم 
َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن 
َتُلوُموِني  َفَال  ِلي  َفاْسَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  َأْن  ِإالَّ  ُسْلَطاٍن 
ِبُمْصِرِخيَّ  َأْنُتْم  َوَما  ِبُمْصِرِخُكْم  َأَنا  َما  َأْنُفَسُكْم  َوُلوُموا 
َلُهْم  َقْبُل ِإنَّ الظَّاِلِميَن  َأْشَرْكُتُموِن ِمْن  ِبَما  َكَفْرُت  ِإنِّي 

َعَذاٌب َأِليٌم﴾ (إبراهيم: 22).
قد يرد اعتراض على ذلك كما يلي: الشيطان من أهل 
الباطل، لكن ما المشكلة في أن يدعو من كان من 

أهل الحق إلى نفسه؟
إن من يدعو إلى نفسه، يرتكب خطأين جسيمين، ولو 

كان من أهل الحق، أال وهما:

من يفعل ذلك يكون قد وضع نفسه موضع   .1
الحقيقة المطلقة، بينما «الحق» هو اهللا وحده. فمن 
يعتبرها  أن  عوًضا  بذاته»،  «الحق  أنه  نفسه  يزعم 
أهل  زمرة  من  حينه  من  يخرج  الحق»،  أهل  «من 
الحق. والمرء يخرج عن أهل الحق في اللحظة التي 
يعتقد فيها أنه هو الحق، عوًضا عن أن يقول «إنه 
من أهل الحق». وذلك ألن هذا أسلوب من أساليب 
احتكار الحق في ذاته، وٕاخضاعه لنفسه، بدًال من 
قد  يكون  األسلوب  وبهذا  له.  واالستسالم  اإلذعان 
حاول انتهاك حق الحق سبحانه وتعالى. ومن أجل 
اهللا،  إلى  بالدعوة  أنفسهم  األنبياء  حتى  ُأمر  ذلك، 

وليس إلى أنفسهم.
ومن أقام نفسه مقام الحقيقة المطلقة يزعم   .2
أنه معيار الحق. ومن ينصب 
نفسه معياًرا للحق يظلم الجميع 
وبالتالي،  حقوقهم.  وينتهك 
ويسعى  جانًبا،  نفسه  يدع 
إلى إصالح اآلخرين، وكذلك 
يراه،  ما  تصحيح  يحاول 
رؤيته،  تصحيح  عن  عوًضا 
إلى  الحال  به  ينتهي  أن  إلى 
بتعبير  هواه»،  «إلهه  اتخاذ 

القرآن الكريم.
«أنا»  ضمير  من  بدًال  «نحن»  ضمير  واستخدام 
دعوة  كونها  من  يخرجها  ال  الدعوة،  هذه  مثل  في 
أنانية. فكل ما في األمر هو استبدال ضمير «أنا» 
«نحن»  ضمير  استُبدل  ما  وٕاذا  «نحن».  بضمير 
بضمير «أنا»، تذهب معه بركُة الجماعة، المتمثلُة 
في ضمير «نحن» أدراج الرياح، لتحّل محلها أنانية 
بدال  لتأتي  والنوعية  الكيفية  جودة  وتغيب  جماعية، 
األلباب»  «أولو  يترك  كما  الكمية.  اعتيادية  عنها 
مكانهم لحشود الناس «أكثر الناس»، ويزول التعقل 

ليسّد مسّده التصّنع والتمّلق.
«أنا»،  مقام  ُأقيم  الذي  النوع،  هذا  من  «نحن»  إن 
الصعيد  على  األنانية  خطيئة  اقتراف  بمثابة  هو 
الجماعي. وٕاذا سئل من يقفون مثل هذا الموقف ما 
«الطريق  بقولهم:  يردون  المستقيم؟»  «الصراط  هو 
يتناقض  الجواب  وهذا  الناس».  أكثر  يسلكه  الذي 
تماما مع معطيات القرآن الكريم الذي يقول إن «أكثر 

الناس ال يعقلون وال يشكرون».
الدعاة في العالم الداخلي والخارجي لإلنسان

إن ربنا اهللا عّز وجّل، الذي هو الحق بذاته، ومصدر 
األعظم.  الداعي  هو  وأفعاله،  بصفاته  الحقيقية 

إذا قطع اإلنسان صلته بالله عّز 
وجّل، يبتعد عن الحقيقة، ومن 
يبتعد عن الحقيقة �ت معنويٍّا، 
وإن بقي عىل قيد الحياة ماديٍّا.
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الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 

مساعدة اآلخرين حتى يصلوا 
هم إليها أيًضا.
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ال يجوز لإلنسان، ولو كان من أهل الحّق، أن يدعو 
ألن  وهذا  األحوال.  من  حال  بأي  نفسه  إلى  الناس 
يتسّلم  للحق وال  نفسه  يسلِّم  الحق  أهل  من كان من 
فإن  هذا،  وعلى  نفسه.  لرغبات  يخضعه  وال  الحق 
المحاولة لتمّلك الحق بدًال من العائدية إليه والخضوع 
الحق  حق  على  لالستيالء  السعي  بمثابة  لهي  له، 
سبحانه وتعالى. وهناك فرق كبير بين من يقول «أنا 
مثل  الحق»  مالك  «أنا  يقول  ومن  الحق»  أهل  من 

البون الشاسع بين الحق والباطل.
سالك درب الحق مكّلف بالدعوة إلى اهللا عّز وجّل. 
ولكن الدعوة إلى مذهب أو مشرب أو طريقة أو حزب 
من  بدًال  ذلك،  إلى  ما  أو  مجموعة  أو  جماعة  أو 
الدعوة إلى اهللا أمر مرفوض بتاًتا؛ ألن القرآن الكريم 

يذكر صفات الداعي والدعوة 
بـ»الحسنى»  اهللا  نعتها  التي 
﴿َوَمْن  التالي:  النحو  على 
َأْحَسُن َقْوًال مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه 
َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن 

اْلُمْسِلِميَن﴾ (فصلت: 33).
الحقة  الدعوة  إلى  الداعي  إن 
اهللا  إلى  إال  الناس  يدعو  ال 

أن  يستحق  من  هو  وحده  اهللا  إلى  والداعي  وحده. 
جميع  إن  حيث  الحقة،  الدعوة  إلى  بالداعي  ُيسّمى 
عليه  محمد  مقدمتهم  وفي  اهللا،  إلى  يدعون  األنبياء 

الصالة والسالم المرسل رحمة للعالمين:
﴿َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا َوَداِعًيا 
ِنيًرا﴾ (األحزاب: 45 - 46) ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا مُّ
إن أسوأ الداعين هم الذين يدعون الناس إلى أنفسهم؛ 
ألن الدعوة إلى الذات من عمل الشيطان؛ إذ الشيطان 
هو الذي قال للناس: «تعالْوا إلي»، فخدع من استجابوا 
لندائه ﴿َوَقاَل الشَّْيَطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكْم 
َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن 
َتُلوُموِني  َفَال  ِلي  َفاْسَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  َأْن  ِإالَّ  ُسْلَطاٍن 
ِبُمْصِرِخيَّ  َأْنُتْم  َوَما  ِبُمْصِرِخُكْم  َأَنا  َما  َأْنُفَسُكْم  َوُلوُموا 
َلُهْم  َقْبُل ِإنَّ الظَّاِلِميَن  َأْشَرْكُتُموِن ِمْن  ِبَما  َكَفْرُت  ِإنِّي 

َعَذاٌب َأِليٌم﴾ (إبراهيم: 22).
قد يرد اعتراض على ذلك كما يلي: الشيطان من أهل 
الباطل، لكن ما المشكلة في أن يدعو من كان من 

أهل الحق إلى نفسه؟
إن من يدعو إلى نفسه، يرتكب خطأين جسيمين، ولو 

كان من أهل الحق، أال وهما:

من يفعل ذلك يكون قد وضع نفسه موضع   .1
الحقيقة المطلقة، بينما «الحق» هو اهللا وحده. فمن 
يعتبرها  أن  عوًضا  بذاته»،  «الحق  أنه  نفسه  يزعم 
أهل  زمرة  من  حينه  من  يخرج  الحق»،  أهل  «من 
الحق. والمرء يخرج عن أهل الحق في اللحظة التي 
يعتقد فيها أنه هو الحق، عوًضا عن أن يقول «إنه 
من أهل الحق». وذلك ألن هذا أسلوب من أساليب 
احتكار الحق في ذاته، وٕاخضاعه لنفسه، بدًال من 
قد  يكون  األسلوب  وبهذا  له.  واالستسالم  اإلذعان 
حاول انتهاك حق الحق سبحانه وتعالى. ومن أجل 
اهللا،  إلى  بالدعوة  أنفسهم  األنبياء  حتى  ُأمر  ذلك، 

وليس إلى أنفسهم.
ومن أقام نفسه مقام الحقيقة المطلقة يزعم   .2
أنه معيار الحق. ومن ينصب 
نفسه معياًرا للحق يظلم الجميع 
وبالتالي،  حقوقهم.  وينتهك 
ويسعى  جانًبا،  نفسه  يدع 
إلى إصالح اآلخرين، وكذلك 
يراه،  ما  تصحيح  يحاول 
رؤيته،  تصحيح  عن  عوًضا 
إلى  الحال  به  ينتهي  أن  إلى 
بتعبير  هواه»،  «إلهه  اتخاذ 

القرآن الكريم.
«أنا»  ضمير  من  بدًال  «نحن»  ضمير  واستخدام 
دعوة  كونها  من  يخرجها  ال  الدعوة،  هذه  مثل  في 
أنانية. فكل ما في األمر هو استبدال ضمير «أنا» 
«نحن»  ضمير  استُبدل  ما  وٕاذا  «نحن».  بضمير 
بضمير «أنا»، تذهب معه بركُة الجماعة، المتمثلُة 
في ضمير «نحن» أدراج الرياح، لتحّل محلها أنانية 
بدال  لتأتي  والنوعية  الكيفية  جودة  وتغيب  جماعية، 
األلباب»  «أولو  يترك  كما  الكمية.  اعتيادية  عنها 
مكانهم لحشود الناس «أكثر الناس»، ويزول التعقل 

ليسّد مسّده التصّنع والتمّلق.
«أنا»،  مقام  ُأقيم  الذي  النوع،  هذا  من  «نحن»  إن 
الصعيد  على  األنانية  خطيئة  اقتراف  بمثابة  هو 
الجماعي. وٕاذا سئل من يقفون مثل هذا الموقف ما 
«الطريق  بقولهم:  يردون  المستقيم؟»  «الصراط  هو 
يتناقض  الجواب  وهذا  الناس».  أكثر  يسلكه  الذي 
تماما مع معطيات القرآن الكريم الذي يقول إن «أكثر 

الناس ال يعقلون وال يشكرون».
الدعاة في العالم الداخلي والخارجي لإلنسان

إن ربنا اهللا عّز وجّل، الذي هو الحق بذاته، ومصدر 
األعظم.  الداعي  هو  وأفعاله،  بصفاته  الحقيقية 

إذا قطع اإلنسان صلته بالله عّز 
وجّل، يبتعد عن الحقيقة، ومن 
يبتعد عن الحقيقة �ت معنويٍّا، 
وإن بقي عىل قيد الحياة ماديٍّا.

ويفيض العالم الداخلي والخارجي لإلنسان برسائل تدعو 
َأنُفِسِهْم  َوِفي  اآلَفاِق  ِفي  آَياِتَنا  ﴿َسُنِريِهْم  تعالى:  اهللا  إلى 

َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ﴾ (فصلت: 53).
آيات اهللا ورسائله في العالم الخارجي أو في اآلفاق تكمن 
ورسائله  آياته  أما  التنزيلية.  واآليات  الكونية  اآليات  في 
في العالم الداخلي أو في األنفس فموضوعة في الفطرة 
اآليات  عبر  الخارج  من  اإلنسان  يدعو  وهو  والضمير. 
الكونية والتنزيلية، ويدعوه من الداخل من خالل الضمير 
اهللا  دعوة  يرفض  الذي  فاإلنسان  هذا،  وعلى  والفطرة. 
والعرش  األرض  عن  أعرض  قد  يكون  لها،  واالستجابة 
في عالمه الخارجي، وعن أرض وعرش عالمه الداخلي.

إن اهللا لم يترك أي مجتمع وأي إنسان بدون داع. ومن 
ُحرم من نبي، فلم يحرم من العقل 
اآلية  فهم  يمكن  لذا  والضمير. 
أيضا: ﴿ النحو  التالية على هذا 

َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاٍد﴾ (الرعد: 7). وٕاذا 
أدنى  في  كان  من  أعرض  ما 
﴿ِمْن  يخرج  الدعوة  عن  المدينة 
َيْسَعى﴾  َرُجٌل  اْلَمِديَنِة  َأْقَصى 

(يس: 20).
إن هدف كل نبي وكل وحي هو 
اهللا.  إلى  وهدايته  اإلنسان  دعوة 
اهللا،  إلى  اإلنسان  دعوة  أن  كما 

هي دعوته إلى ذاته؛ ألن اهللا أقرب إليه من حبل الوريد. 
ولهذا، فإنه ليس هناك فرق بين «دعوة اإلنسان إلى اهللا» 
القرآن  في  الوارد  الوريد»  و»حبل  ذاته».  إلى  و»دعوته 
الكريم إنما هو صلة تربط اإلنسان بحياته البدنية، وٕاذا ما 
قطعت هذه الصلة يفقد اإلنسان حياته. ومثلما يربط الوريد 
بالحقيقة. وٕاذا  بالحياة، كذلك يربط اهللا اإلنسان  اإلنسان 
قطع اإلنسان صلته باهللا عّز وجّل، يبتعد عن الحقيقة، 
قيد  بقي على  وٕان  يمت معنوي�ا  الحقيقة  يبتعد عن  ومن 
الوحي  إلى  اإلنسان  دعوة  فإن  هنا،  ومن  مادي�ا.  الحياة 
الذي أرسله اهللا عن طريق أنبيائه إنما هي دعوة باعثة 

على الحياة (األنفال: 24).
إلى  إلى منتهاه، كتاب دعوة  الكريم، من مستهله  القرآن 
آخر.  حيًنا  وسر�ا  حيًنا،  عالنية  تكون  الدعوة  هذه  اهللا. 
وينهج في الدعوة أسلوب المجاز أحياًنا، وأسلوب الحقيقة 
تتخذ  السور  العديد من  القرآن  أحياًنا أخرى. ولكن في  
من الدعوة موضوًعا لها من بدايتها وحتى نهايتها. وسورة 
«نوح» خير دليل على ذلك. فهذه السورة تعلمنا القوانين 
اإللهية «سنة اهللا» التي تخضع لها الدعوة اإللهية، وتعالج 

السورة تلك القوانين على النحو التالي:

الدعوة إلى الحقيقة اإللهية جهاًرا وعالنية.   .1
تقديم دالئل وبراهين الحقيقة التي ُيدعى الناس   .2

إليها.
للحق  الخضوع  عدم  على  يصرون  هم   .3

ويواصلون ارتكاب الجرائم حتى النهاية.
ال يكتفون بذلك، بل يظلمون الخاضعين للحق   .4

أيًضا. 
في نهاية المطاف ينتقم اهللا منهم.  .5

يذكر القرآن الكريم الكثير من القصص التي تروي تلك 
المراحل التي مّر بها هؤالء األقوام، والهالك الذي صاروا 
إليه أخيًرا. منها قصة قوم نوح عليه السالم (األعراف: 
136) وقوم عاد (فصلت: 15).

أجًرا  ينتظر  ال  اهللا  إلى  الداعي 
من العباد

أن  يجب  «كيف  سئل  ما  وٕاذا 
الجواب  ينبغي  الدعوة؟»  تكون 
«يجب  هكذا  يكون  أن  المباشر 
أن تكون حسبية وليس حسابية». 
يعمل  ممن  أجره  ينتظر  فالمرء 
يمكن  وال  سبيله.  وفي  لحسابه 
بأنه  ويدعي  يزعم  إنسان  ألي 
خرج داعًيا في سبيل اهللا، أن ينتظر أي مقابل مادي أو 
معنوي من العباد. وٕان فعل ذلك فدعواه باطلة. وسورة 
الشعراء التي تذكر سلسلة من األنبياء تطلق خمس مرات 

التحذيَر التالي على لسانهم:
َربِّ  َعَلى  ِإالَّ  َأْجِرَي  ِإْن  َأْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  ﴿َوَما 

اْلَعاَلِميَن﴾ (الشعراء: 127).
األنبياء صدقة الحق سبحانه وتعالى للناس. فهم نذروا 
حياتهم هللا عّز وجّل من أجل سعاة البشرية. لذلك فهم 
الذين  القوم  من  وليس  ربهم،  من  وثوابهم  أجورهم  نالوا 
دعْوهم إلى سبيله. قلنا كذلك، ألن الخّير وفاعل الخْير 
ليس بحاجة إلى أجر أو جائزة؛ ذلك أن كون اإلنسان 
األنبياء  وحياة  ذاته.  بحد  ومكافأة  ذاتية  قيمة  هو  خيَّرا 

شواهد حية على هذه الحقيقة.
الحقيقة ذاتها ترد على لسان النبي عليه السالم: ﴿ُقل ال 
َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى (إلى اهللا) َوَمن 
َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِّزْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكوٌر﴾ 

(الشورى: 23).

إذا ما اسُتبدل ضم� «نحن» 
بضم� «أنا»، تذهب معه بركة 

الج�عة، املتمثلُة يف ضم� «نحن» 
أدراج الرياح، لتحل محلها أنانية 

ج�عية.
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يجب على كل داع يدعو إلى اهللا أن يرى نفسه معني�ا 
بهذا السؤال الذي يتضمن تحذيًرا وتوبيًخا: ﴿َأْم َتْسَأُلُهْم 
الرَّاِزِقيَن﴾  َخْيُر  َوُهَو  َخْيٌر  َربَِّك  َفَخَراُج  (كال)  َخْرًجا 

(المؤمنون: 72).
كيف يجب أن تتم الدعوة إلى اهللا؟

بالحكمة والموعظة الحسنة:  .1
ادعاٌء،  اهللا  طريق  سالك  بأنه  نفسه  عن  اإلنسان  قول 
وٕاثبات ذلك االدعاء هو الدعوة إلى طريقه فعًال. والوحي 
اإللهي يوّجه من سينهض بمهمة الدعوة لطرق وأساليب 

ذلك:
َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسِبيِل  ِإَلى  ﴿اْدُع   
اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن 
َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن﴾ (النحل: 125).

إلى سبيل  بالدعوة  النهوض  السبب في طلب  ـ ما هو 
الرب بالحكمة والموعظة الحسنة؟
ـ أوال: لكي تفتح الحقيقُة مزيًدا من 
ثانيا: ألن  فيها.  القلوب وتتوّطن 
هذا هو ما يليق بجمال سبيل اهللا؛ 
الكلمة  ثالثا: ألن  الجمال.  خالق 
إخراج  على  حتى  قادرة  الطيبة 
ذكر  يرد  جحرها.  من  األفعى 
الذي  الحقيقة في كالم اهللا،  هذه 
﴿ يلي:  كما  بخلقه،   أعلم  هو 

َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع 
ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك 
َحِميٌم﴾  َوِليٌّ  َكَأنَُّه  َعَداَوٌة  َوَبْيَنُه 

(فصلت: 34).
وصفنا،  كما  األمر  يكن  لم  ولو 
لما قال اهللا تعالى لموسى وهارون 

﴿اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى َفُقوال َلُه َقْوال لَّيًِّنا لََّعلَُّه َيَتَذكَُّر 
َأْو َيْخَشى﴾ (طه: 43 - 44).

ليس باإلكراه بل عن طريق فتح القلوب:   .2
إن ربنا اهللا عّز وجّل؛ الصاحب الحقيقي لهذه الرسالة 
التوجيهاِت  وجالء،  وضوح  بكل  أصدر  قد  والدعوة، 
النبّوة  بداية  في  يزال  ال  وهو  لنبيه  التاليَة،  والتعليمات 
َفَذكِّْر  ِبَجبَّاٍر  َعَلْيِهم  َأنَت  َوَما  َيُقوُلوَن  ِبَما  َأْعَلُم  ﴿َنْحُن 
ِباْلُقْرآِن َمن َيَخاُف َوِعيِد» (ق: 45). «َفَذكِّْر ِإنََّما َأنَت 
ُمَذكٌِّر، لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر﴾ (الغاشية: 20 - 21).

اإلنسان على  إكراه  قادر على  وتعالى  اهللا  أن  ال شّك 
َشاء  تعالى: ﴿َوَلْو  ليس ما يريده  اإليمان، إال أن هذا 

َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس 
َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنيَن﴾ (يونس: 99).

لو شاء ربك آلمن كل من في األرض، لكنه لم يشأ ذلك؛ 
ألنه سّن التنوع واالختالف قانوًنا للمخلوقات. الدين يقوم 
على اإلرادة الحرة لإلنسان؛ فال يكون اإليمان إيماًنا إال 
إذا تم عن طواعية واختيار؛ إذ: ﴿َال ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقد 
َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِباللَِّه  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن  تََّبيََّن الرُّ
َسِميٌع  َواللَُّه  َلَها  انِفَصاَم  َال  اْلُوْثَقَى  ِباْلُعْرَوِة  اْسَتْمَسَك  َفَقِد 

َعِليٌم﴾ (البقرة: 256).
وسبب نزول هذه اآلية يتضّمن مغزًى الفًتا: كانت هناك 
عادة قد ترّسخت في نفوس العرب من أهل المدينة يرجع 
سببها إلى الشعور بالدونية الذي كانوا يستبطنونه لليهود 
يكاد  األنصار ال  المرأة من  كانت  إذ  الكتاب.  أهل  من 
لتهّودّنه.»  ولد  لها  عاش  «لئن  فتحلف  ولد  لها  يعيش 
وبهذا الشكل تهود كثير من أبناء العرب. ولما أجلي بنو 
األنصار  فذهب  معهم،  يصطحبوهم  أن  أرادوا  النضير 
إلى النبي وقالوا له: «يا رسول اهللا 
أبناءنا! لقد أسلمنا اآلن وال نرضى 
أن يتهّودوا. وكان قرار النبي سبًبا 
في نزول اآلية الكريمة: «سُيسأل 
بهم،  لحق  شاء  فمن  األطفال، 

ومن شاء دخل في اإلسالم.»
كذلك هناك حادثة أخرى مشابهة 
لهذا، تروى في إطار حديث «كل 
مولود يولد على الفطرة» المرتبط 
 .(30 (الروم:  الفطرة»  «آية  بـ 
حيث اصطحب المجاهدون معهم 
المعارك  إحدى  من  عودتهم  بعد 
بعض األطفال الصغار لمن قتلوا 
أثار  الذي  األمر  األعداء،  من 
عليه  اهللا  صلى  النبي  غضب 
وسّلم. ولما دافع الصحابة عن فعلتهم بقولهم «إنهم أبناء 
المشركين» رد عليهم النبي عليه السالم بقوله: «أولم يكن 
خّيركم كذلك» ليقول بعد ذلك حديثه المذكور (الطبري في 

تفسير اآلية 30 من سورة  الروم 30).
بل  مشروع،  أمر  إليه  الدعوة  ولكن  الدين،  في  إكراه  ال 
واجب. والغرض من ذلك واضح: إيقاظ الضمير اإلنساني 
من  تحويله  في  ومساعدته  إنسان  كل  صدر  في  النائم 
الفعالية، ومن حالة الكمون والسبات إلى  الالفعالية إلى 
حالة الفعل والظهور. ذلك أن الضمير الحر هو الوحيد 
الذي بإمكانه أن يجبر اإلنسان على اإليمان، ولو كان 

ذلك اإلنسان هو النبّي المرسل من أجل الدعوة. 

ال إكراه يف الدين، ولكن الدعوة 
إليه أمر مرشوع، بل واجب. 

والغرض من ذلك واضح: إيقاظ 
الضم� اإلنساين النائم يف صدر كل 
إنسان ومساعدته يف تحويله من 
الالفعالية إىل الفعالية، ومن حالة 
الكمون والسبات إىل حالة الفعل 

والظهور.
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الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 

مساعدة اآلخرين حتى يصلوا 
هم إليها أيًضا.

املقال الرئيس
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شخصية المسؤولية مبدأ ُيذكِّر به القرآن الكريم في كثير 
ليسوا  الدعاة  أن  على  يدل صراحة  وهو  المواضع  من 
بمسؤولين عن الذين يصرون على إنكار دعوة األنبياء 
بالـ»نصيب»  متعّلًقا  أمًرا  ليست  الهداية  (يونس: 41). 
لم  فمن  والرغبة.  بـ»الطلب»  يتعّلق  أمر  بل  والحظ، 
يطلبها لم ُيحَظ بها. وٕان قصتِي ابن نوح وأبي إبراهيم 
الكريم تعّبران عن  القرآن  الواردتين في  عليهما السالم، 
تلك الحقيقة. وهل هناك تعبير أدّق وأفضل يبّين الحقيقة 
أن  قبل  ورغبة  طلب  مسألة  الهداية  «أن  في  المتمّثلة 

تكون مسألة نصيب وحّظ من اآلية التالية:
مَّ الدَُّعاء ِإَذا َولَّْوا  ﴿ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوال ُتْسِمُع الصُّ
ُمْدِبِريَن، َوَما َأنَت ِبَهاِدي اْلُعْمِي َعن َضالَلِتِهْم ِإن ُتْسِمُع 
ِإالَّ َمن ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُهم مُّْسِلُموَن﴾ (النمل: 80 - 81).

السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تحمل اسم «الفتح» 
صلح  بعد  بل  بالنصر،  تكّللت  معركة  بعد  تنزل  لم 
الحديبية، الذي كان يبدو في ظاهره ال يصب في مصلحة 

المسلمين؛ ألن هذه الحادثة لعبت 
دوًرا كبيًرا في إزالة العوائق القائمة 

بين اإلنسان واإلسالم.
في   واإلصرار  الصبر   .3

الدعوة:
إال  به  يقوم  ال  عمل  الدعوة  إن 

الخّيرون الفاعلون. لذا فإن جميع األنبياء يمثلون الخّير 
الفاعل وليس الخّير الخامد في حالة كمونه. والخّيرون 
الخامدون يرون كونهم خياًرا كافًيا بحد ذاته، وال يجهدون 
أنفسهم إليصال الخير وحمله لآلخرين؛ بينما الخّيرون 
الفاعلون يبذلون كل ما في وسعهم لنشر الخير، حتى 
ليصل بهم الحال أحياًنا إلى مستوى بحيث يخاَطبون كما 
َباِخٌع  ﴿َلَعلََّك  اهللا عليه وسّلم  اهللا صلى  خوطب رسول 

نَّْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيَن﴾ (الشعراء: 3). 
إن نوح عليه السالم ُيضرب به المثل في الصبر والثبات 
القرآن  في  قصصهم  الواردة  األنبياء  بين  الدعوة،  في 
الكريم، حيث دعا قومه ليال ونهارا، سرا وعالنية دون 
(نوح:  أذى  ناله منهم من  لما  آبه  أو ملل، وغير  كلل 

(10 - 8
يستخدم القرآن الكريم أسلوًبا فريًدا في حديثه عن الفترة 
وتلك  السالم،  عليه  نوح  دعوة   خاللها  استمرت  التي 
حالة خاصة به فقط، إذ تقول اآلية لفظا «َأْلَف َسَنٍة ِإال 
َخْمِسيَن َعاًما.» وأنا أعتقد أن هذه العبارة تستخدم كناية 
«ألف  عبارة  ألن  الحقيقي؛  بالمعنى  وليس  الكثرة  عن 
عام» تستخدم على سبيل المجاز في أكثر من موضع 
بالقرآن الكريم. (البقرة: 96؛ الحج،: 47؛ لقمان: 5). 

العبارة  نفهم هذه  وٕاذا كان األمر كذلك، فإن علينا أن 
حظي  الذي  السالم،  عليه  «نوح  اآلتي:  النحو  على 
كله  عمره  أنفق  البشر،  يتخيله  أن  يمكن  عمر  بأطول 
باستثناء النذر اليسير منه في سبيل الدعوة». والمقصود 
من ذلك، هو تقديمه للدعاة كقدوة ومثال للصبر والثبات 

في الدعوة.
﴿َفَدَعا َربَُّه َأنِّي َمْغُلوٌب َفانَتِصْر، َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماِء 
ْنَهِمٍر﴾ (القمر: 10 - 11). هاتان اآليتان تدّالن  ِبَماء مُّ
على أن صبر نوح قد استنفد حتى آخره. غير أن القول 
هذا  مثل  في  عليه  يؤاخذ  نقًصا  ليس  «مغلوب»  بأني 

الموقف، بل على العكس هو ميزة.
في  والثبات  الصبر  يدخل ضمن  برية»  سفينة  «صنع 
أن  بيد  هين،  أمر  بحرية  سفينة  فصنع  أيًضا.  الدعوة 
صنع سفينة برية أمر عسير. كان قوم نوح عليه السالم 
يستهزؤون منه، وال يعيرون سمًعا لدعوته، ويضحكون 
عليه بسخرية في محاولة منهم لطمأنة أنفسهم، ويرثون 
لحالهم،  الرثاء  من  بدًال  لحاله 
جّن  «قد  أنه  إلى  ويلّمحون 
يزعجونه  كانوا  كما  جنونه»، 
إال  بالسخرية.  المتسمة  بنظراتهم 
أن اهللا تعالى قد بعث رسالة من 
خالل قصته عليه السالم لمن هم 
األزمان  جميع  في  شاكلته  على 
والعصور، مضمونها «أنت اصنع سفينتك! وٕاذا احتجَت 
به  سيأتي  الذي  هو  البحر  رب  فإن  البحر،  إلى  يوًما 

إليك».
أحد أجمل النماذج على صبر وعزيمة الداعي هو هذا 
الموقف الملحمي للنبي محمد عليه السالم: ذهب أئمة 
المرض  فراش  كان على  الذي  أبي طالب  إلى  الشرك 
لحمله على إقناع ابن أخيه بالتخلي عن الدعوة، وبذلوا 
له الوعود بقولهم: «إن أراد المال، جعلناه أغنانا، وٕان 
أراد الملك، جعلناه ملكًا علينا، وٕان أراد النساء زوجناه 
أجمل بناتنا» (الترمذي، أحمد وابن سعد). وعندما أبلغ 
أبا طالب ابن أخيه بالعروض التي أتى بها إليه زعماء 
والسالم  الصالة  عليه  اهللا  رسول  من  كان  ما  الشرك 
على  والباعث  لالنتباه  المثير  الجواب  بهذا  رّد  أن  إال 

الدهشة:
«واهللا يا عم! واهللا يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني، 
والقمر في يساري، على أن أترك هذا األمر، ما تركته 
أبدًا». وهذا هو الموقف الذي تتحدث عنه اآلية الكريمة 
وال  يخشونه  اهللا  رساالت  يبلغون  الذين  إن  تقول  التي 

يخشون أحدا إال اهللا (األحزاب: 39).
ال نخبوية في الدعوة:   .4

الدين يقوم عىل اإلرادة الحرة 
لإلنسان؛ فال يكون اإل�ان إ�انًا إال 

إذا تم عن طواعية واختيار.
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النخبوية في الدعوة تتعارض بالكامل مع روح الدعوة. 
القوة  يطلبون  المجتمع  صفوة  إال  يدعون  ال  والذين 
القوة  وراء  يجري  ومن  والخير.  الحق  وليس  والنفوذ 
بـ  وليس  «األجرة»  بـ  الدعوة  ربط  قد  يكون  والنفوذ 

«األجر» ووضع «الحساب» مكان «الحسبية».
«اطرد»  للنبي  يقولون  كانوا  والقوة  النفوذ  ذو  النخب 
الشعراء:  29؛  (هود:  والمستضعفين  األضعفين 
111). إال أن اهللا كان يقول «ال تطردهم» ويضيف: 

﴿َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّاِلِميَن﴾ (األنعام: 52).
من  برهة  مال  وسّلم  عليه  اهللا  اهللا صلى  كان رسول 
التحذير  هذا  فتلقى  الدعوة،  أثناء  القوم  لعلية  الزمن 
شديد اللهجة: ﴿َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّكَّى، َأْو َيذَّكَُّر َفَتنَفَعُه 
الذِّْكَرى، َأمَّا َمِن اْسَتْغَنى، َفَأنَت َلُه َتَصدَّى، َوَما َعَلْيَك 
َأالَّ َيزَّكَّى، َوَأمَّا َمن َجاَءَك َيْسَعى، َوُهَو َيْخَشى، َفَأنَت 

َعْنُه َتَلهَّى﴾ (عبس 3 – 10).
الدعوة المثالية: الدعوة المحمدية

ال نقول عبثًا «الدعوة المحمدية»، 
أنبياء  هم  األنبياء  جميع  فإن 
الوحي  منظور  وفق  اإلسالم 
دعوا  جميعا  إنهم  إذ  اإللهي؛ 
وعلى  «اإلسالم».  إلى  أقوامهم 
بأن  توحي  جملة  كل  فإن  ذلك، 
محمد»،  نبينا  مع  بدأ  «اإلسالم 
القرآنية  الحقيقة  هذه  متناسًيا 
الساطعة سطوع الشمس، تناقض 

القرآن الكريم جملة وتفصيال.
يمكن تقسيم الدعوة المحمدية في 

الفترة المكية إلى أربع مراحل: 
الدعوة الفردية: تبدأ منذ بداية الوحي وحتى   .1
وتستمر  النبوة  بداية  من  تبدأ  أي  النجم.  نزول سورة 

حتى العام الثالث أو الرابع.
أو  الثالث  العام  من  تبدأ  الجماعية:  الدعوة   .2
الرابع الذي نزلت فيه سورة النجم التي ذمت األصنام 
بذكر أسمائها صراحة، وتمتد حتى فترة مقاطعة قريش 

للمسلمين على مدى ثالث أو أربع سنوات. 
فترة مقاطعة قريش للمسلمين: تبدأ هذه الفترة   .3
منذ العام السابع للنبوة، وتمتد على مدى 3 أعوام حتى 

نهاية المقاطعة في آخر العام التاسع.
فترة البيعة: تبدأ منذ نهاية المقاطعة في العام   .4
العاشر للنبوة، وتنتهي بالهجرة في العام الثالث عشر. 

وبيعة العقبة األولى والثانية تمتا خالل هذه المرحلة.

أما مشركو مكة فنّفذوا خطة إنكار تتكّون من أربع مراحل 
ضد الدعوة المحمدية: 
فترة الصمت.  .1

فترة االستهزاء.  .2
فترة االفتراء.  .3

فترة االعتداء الفعلي.  .4
قلنا أعاله انطالقا من معطيات الوحي، إن دعوة األنبياء 
يعترض  أن  الممكن  أنه من  انقطاع. غير  دون  استمرت 
معترض على ذلك استناًدا إلى الروايات الواصلة إلينا حول 
«فترة الوحي» (فترة انقطاع الوحي). إذن من المفيد تحليل 

هذ الموضوع. 
الوحي  فيها  انقطع  فترة  الواقع  في  ليست  الوحي  فترة  إن 
بالفعل، بل هي «فاصلة». فاصلة دامت لفترة أطول نسبًيا 
النبي صلى اهللا عليه  الذي ترك لدى  المعتاد، األمر  من 
وسّلم انطباًعا عن أن الوحي انقطع. في الحقيقة، وقعت 
هذه الحادثة كي يشِعر اهللا سبحانه 
وتعالى نبيه بمدى عظمة الحرمان 

من الوحي.
ُيروى عن عائشة رضي اهللا عنها 
بعد  نزلت  المدثر  إن سورة  قولها 
(بخاري  الوحي»  «انقطاع  فترة 
بن  جابر  عن  وُيروى  ومسلم). 
كما  (مسلم).  نفسه  األمر  زيد 
يروى أن رسول اهللا مر بفترة حزن 
وفراغ عميقين خالل فترة الوحي. 
االنقطاع جلي:  والهدف من هذا 
السالم،  عليه  للنبي  يتبين  أن 
الذي كان يئن تحت وطأة ثقل الوحي، أن وطأة انقطاعه 
أعظم... في هذه الحالة، فإن حادثة فترة الوحي هي جزء 

من البناء اإللهي.
ثمة روايات عديدة تقول إن االنقطاع دام 3، 13، 15، 

25، 40 يوما أو 6 أشهر أو عامين ونصف. 
وٕان أخضعنا هذه الفترات لعملية تحليل جادة ودقيقة نَر أن 
3، 13، 15 يوًما وحتى 25 يوًما ليست حرية بأن يطلق 
عليها «الفترة». وهذا ألن مدة ثالثة أو خمسة أسابيع ال 
تعتبر انقطاًعا بالنسبة إلى «رسالة» تتأّلف من ستة آالف 
آية نزلت على مدى 23 عاًما، بل تلك المدة مدة طبيعية 
إذا عقدنا مقارنة بين الوحي والزمن الذي استغرق نزوله. 
أما أطول فترة تروى عن انقطاع الوحي والتي تصل حتى 
كذلك  كانت  فلو  أيضا.  مقنعة  تبدو  فال  عامين ونصف، 
لكان الحديث عن 3، 13، 15، 25 يوًما أمًرا بال معنى؛ 

يجب عىل كل مؤمٍن النظُر إىل َمْن 
مل يبلْغهم اإلسالم باعتبارهم «أبناًء 
تائه� لعائلتنا الكربى». وللدعوة 
اإلسالمية تجاه ذلك هدف واحد 

وهو: «إعادة األبناء التائه� 
لعائلتنا الكربى إىل أوطانهم.»
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الدعوة..
هي التحّول بكل الكيان إىل الدعاء 

مصطفى إسالم أوغلو

من يتخلى عن مثله العليا يكون قد تخلى أيضا عن رسالته 
كان  إذا  ما  على  نتعّرف  أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته 
كونه من  إلى  بالنظر  أم ال  العليا  مثله  تخلى عن  المرء 

«أهل الدعوة» أم ال.

تعني الدعوة «استدعاء اإلنسان شيًئا أو شخًصا إلى نفسه 
أو غيره، أو إلى شيء آخر، عن طريق الصوت أو اإلشارة 
بقابلية  يتمتع  موجود  كل  إلى  ه  ُتوجَّ والدعوة  الفعل».  أو 

االستماع واإلجابة. 
الجذر  من  المشتقة  الدعوة،  وكلمة  القلب،  دعوة  الدعاء 
إليه». ويطلق على كل  ُيدعى  الذي  ذاته تعني «الشيء 
شيء يتبّناه اإلنسان مبدًأ في حياته، ويدعو اآلخرين إليه 
«ادعاء»،  وكلمة  القضية.  أو  الرسالة  بمعنى  «الدعوُة»، 
التي ترجع كذلك إلى الجذر نفسه، تعني إعالن اإلنسان 

عن امتالكه قيمة جديرة بدعوة اآلخرين إليها.  
الصالة من المصطلحات القرآنية المستخدمة للتوكيد على 
معنى الدعوة. فمثًال تستخدم هذه الكلمة بمعنى «الدعوة» 
في اآلية (106) من سورة المائدة. كما أن كلمة «أذان»، 
التي تعني «اإلعالن» كذلك، من الكلمات المستخدمة في 

القرآن الكريم للتأكيد على معنى الدعوة (التوبة: 3).
وكلمتا  باإلجابة.  يسمى  الدعاء  أو  الدعوة  على  «الرد» 
«الجواب» و«اإلجابة» تنحدران من أصل واحد. واإلجابة 
الداعي  أو  السائل  على  المدعّو  أو  المسؤول  رّد  هي 
باإليجاب أو السلب. والدعوة إلى الحق، حقٌّ واجٌب أناطه 

املرتجم: ياوز آجار

الدعوة إىل الحق حقٌّ واجٌب 
أناطه الحق سبحانه وتعاىل 

بعنق املؤمن�. وتتمّثل مهمة 
َمْن بلغ الحقيقة وأدركها يف 

مساعدة اآلخرين حتى يصلوا 
هم إليها أيًضا.

املقال الرئيس
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باأليام  الفترة  تقّدر  أرقام  بين  كبيرة  هوة  هناك  ألن 
وأخرى باألعوام. 

يمكن توضيح األمر على النحو التالي: عندما كان 
اهللا صلى  بداياته، شعر رسول  في  يزال  الوحي ال 
انقطع.  قد  الوحي  بالقلق، وظّن أن  اهللا عليه وسّلم 
واآلية الثالثة من سورة الضحى تدل على ذلك. هذا 
القلق أصبح رحمة؛ حيث تبين من خالل ذلك أن ألم 
البقاء دون وحي، أكبر من معاناة المشقة تحت وطأة 
حمل مسؤوليته. لذلك فإن ما يعّبر عنه بفترة الوحي، 
التي دفعت بالنبي صلى اهللا عليه وسّلم إلى الشعور 
بالقلق، ليس إال فاصلة ال تتجاوز الشهور، ويجب 
استغرق  الذي  للوقت  بالنسبة  طبيعية  مدة  اعتبارها 
نزول الوحي منّجًما خالل 23 سنة. وال بّد أن عدم 
معرفة الفترات الزمانية لتتابع الوحي في بداية األمر 
باعتبارها  «الفاصلة»  تلك  فهم  إلى  أّدى  الذي  هو 

«فترة». 
النتيجة

الناس صنفان:
أمة اإلجابة.  .1
وأمة الدعوة.  .2

للدعوة  الناس  من  استجابوا  من 
الفئة  في  يندرجون  المحمدية 
األولى، ومن سوى ذلك يندرجون 
فالدعوة  إذن  الثانية.  الفئة  في 
اإلنسانية  تخاطب  اإلسالمية 
ومهمة  الحال،  بطبيعة  جمعاء 

القيام بهذه الدعوة دين في رقاب المسلمين. هذا الدْين 
ال ينبع باعتبارهم مسلمين فقط، بل باعتبارهم أناًسا 
مخاطبين بالدعوة اإلسالمية أيضا. ومن هنا، يجب 
اإلسالم  يبلْغهم  لم  َمْن  إلى  النظُر  مؤمٍن  كل  على 
وللدعوة  الكبرى».  لعائلتنا  تائهين  «أبناًء  باعتبارهم 
اإلسالمية تجاه ذلك هدف واحد وهو: «إعادة األبناء 

التائهين لعائلتنا الكبرى إلى أوطانهم.»
عن  غافلة  تعيش  التي  اإلنسانية  والكتل  الحشود 
اإلسالم، الذي هو االسم اآلخر للسعادة، هي بمثابة 
أبناء اإلسالم الضائعين. ومسؤولية السعي إلعادتهم 
إلى الوطن يجب أن تكون كالجمر المتقد في أفئدة 

جميع المؤمنين.
التفوق  إلى  اإلسالمية  الدعوة  نجاح  يمكن عزو  ال 
فالحقيقة  االقتصادي.  أو  السياسي  أو  التكنولوجي 
توماس  «سير  بها  ويشهد  يعترف  التي  التاريخية 
انتشار  «تاريخ  بـ  الموسوم  كتابه  في  أرنولد» 

تمت  لإلسالم  اعتناق  عمليات  أكبر  إن  هي:  اإلسالم» 
في فترات وأماكن كان فيها المسلمون أضعف من حيث 

القوة السياسية. 
أعظم إمكانية يمتلكها الداعي هي إيمانه وعمله الصالح. 
وٕاذا ما كنتم «َهاَجَر» مع ابنها إسماعيل، فال تنسوا أن 
قواكم  فيها  تخور  التي  اللحظة  في  سيصلكم  اهللا  عون 
تماًما. ال يزال األمل قائًما البتة في كل مكان ال يخلو من 

اإلنسان؛ إذ إن اإلنسان هو أمل اهللا بحد ذاته.  
على امتداد تاريخه المساوي لتاريخ اإلنسانية لم يكن اإلسالم 
يوًما من األيام طرًحا مضاد�ا أو بديًال عن طروحات أخرى 
المجتمعات اإلنسانية. هذا هو ما نتعلمه من  سائدة في 
القرآن الكريم الذي يمّثل ذروة الوحي اإلسالمي. وقد تلّقى 
الرسول صلى اهللا عليه وسّلم،  للوحي؛  المخاطب األول 
عشراٍت من األوامر اإللهية المتمّثلة في: «أعرض عنهم» 
و«توّل عنهم» و«دعهم يخوضوا ويلعبوا» وما إلى ذلك 
من العبارات المماثلة. نفهم من ذلك، أن اهللا تعالى يطالب 
بأن «ال تسمح لخصومك أن يفرضوا عليك  نبيه ضمنا 
جدول أعمالهم! حّدد أنت جدول 
لتعليات  وفًقا  بنفسك  أعمالك 
الوحي». فاإلسالم لم ُيعرِّف نفسه 
لم  ألنه  «اآلخر»؛  إلى  بالنظر 
يكن بحاجة إلى «آخر» للتعريف 
بذاته. ولهذا السبب لم تكن لديه 
«اآلخرين»  كتهميش  سيئة  عادة 
اعتبارات  من  انطالًقا  وٕاقصائهم 

شتى.
قيمتكم  عليكم  يضفي  ما  إن 
الحقيقية هو المثل العليا التي تكسبها لكم منظومة القيم 
التي تنتمون إليها. فمن يتخلى عنها يكون قد تخلى عن 
العليا يكون قد  موروثه ومستقبله. ومن يتخلى عن مثله 
أن  وبوسعنا  ودعائه.  وقضيته  رسالته  عن  أيضا  تخلى 
نتعّرف على ما إذا كان المرء تخلى عن مثله العليا أم ال 

بالنظر إلى كونه من «أهل الدعوة» أم ال.
الداعي هو إنسان ال يتخلى إطالًقا عن مثله العليا.

يتحّول  وٕانما  بـ «الدعاء» فقط،  يكتفي  إنسان ال  الداعي 
بكّل كيانه، من رأسه إلى أخمص قدميه، إلى «دعاء».

الداعي إنسان ال يغير من وقفته األساسية شيًئا حيال اهللا 
في كل األحوال والمواقف.

َوُفَراَدى﴾  َمْثَنى  ِللَِّه  َتُقوُموا  َأن  ِبَواِحَدٍة  َأِعُظُكم  ِإنََّما  ﴿ُقْل 
(سبأ: 46).

النخبوية يف الدعوة تتعارض 
بالكامل مع روح الدعوة. والذين 

ال يدعون إال صفوة املجتمع 
يطلبون القوة والنفوذ وليس 

الحق والخ�.
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ur’ani Hayat dergimizin beş yıllık ilk pe-
riyoduna nokta koyan 27. sayımız için 

redakte ettiğimiz bu yazı, bugüne dek yayınla-
dığımız altıyüzü aşkın yazı içinde bizi en çok 
hüzünlendiren makale oldu. Zira, son dergimiz 
için yazdığı bu yazı aynı zamanda merhum ho-
camızın son yazısı olmuştur. Yazı çağrılarımızı 
umumiyetle müsbet cevaplayan merhum hoca-
mızın davet yazısını yazdığını, ancak, ömrünün 
göndermeye vefa etmemiş olabileceğini tahmin 
ederek, kıymetli mahdumu Dr. Abdurrahim 
Candan beyden merhum pederinin bilgisayarı-
nı açıp yazıyı araştırmasını rica ettik. Sağolsun, 
arayıp buldu ve gönderdi. Davete adanmış temiz 
bir hayatın amel-i meşhudu oldu bu davet yazısı. 
Yüce Rabbimizden merhum hocamıza rahmet ve 
mağfiret, kederli ailesine, yakınlarına ve dostla-
rına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Ameli makbul, 
mekânı cennet olsun. (Kur’ani Hayat Dergisi).

Giriş

“Neyi okuduğunu, neyle iştigal ettiğini söyle, 
kim olduğunu söyleyeyim” vecizesi birçok 
gerçeği ifade etmektedir. Geçenlerde bir kita-
bevinin rafları arasında bir gezinti yaparken 
şu kitaplar gözüme ilişti: Kitab-ı Aşk, Adı 
Aşk, Aşk Yakalar Seni, Ölürsem Beni Senle 
Ararlar, Aşk Köpekliktir, Gerisi Aşk, Aşka 
Yön Veren Sözler, Ben Hiç Sensiz Kalmadım 
Ki, Aşk Bize Yakıştı, Sen Git Aşk Bana Kalsın, 
Aşka Bakış, Yüreğim Hala Biten Aşkımıza 
Ağlıyor, Mistik Aşklara Sıcak Çikolata, Gi-
diyorum Bu Aşktan, Aşkı Getiren Sözler, Biz 
Aşkın Çocuklarıyız, Burcunuza Göre 2005 
Aşk Rehberi, Ve Aşk Evliliğin Elinden Tuttu, 
Peygamberlerin Aşkları, Aşk Böyle Yaşanır, 
Aşk İtirafları, Ömür Boyu Aşk, Gençlik ve 
Aşk, Kalp Sevmekten Yorulmaz, Hayatı Aşkla 

İ N C E L E M E

Ömür Boyu Davet

DAVET İslâm’A ÇAĞRI, 

TEBLİĞ İslâm’I 

BAŞKALARINA ULAŞTIRMAK, 

İNZAR İslâm’LA 

UYARMAK, TEZKİR İSE 

HATIRLATMAKTIR. 

ABDULCELİL CANDAN

Merhum ve mağfurun leh.

K
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Yaşamak, Aşk Mektebi, Müsaitseniz Size Aşık 
Olabilir miyim?, Seni Seviyorum, Yine Senin-
le Geldi Hayat, Beyaz Bir Düş, Reddedilmez 
Kadının Sırları…. Bu manzara neleri okuyup 
nelerle iştigal ettiğimizin bir göstergesidir.

Bu makalede cahiliyenin aksine ömrün aşkla 
değil, davetle geçirilmesi gereği üzerinde du-
racağız.

İslâm Allah Teâlâ’nın İnsanlığa Daveti-1. 
dir 

Sözlük anlamıyla davet; çağırmak, tebliğ, yar-
dım talep etmek, bir şeyi bir yere nispet etmek, 
bir davaya bakmak anlamlarına gelmektedir. 
Davet, vaaz ve irşattan daha kapsamlıdır. Da-
vet eden biri hem teb-
liğ, hem de vaaz ve irşat 
etme görevini üstlen-
mektedir. Davet, İslâm’a 
çağrı, İslâm gerçeğini 
haber vermektir. Tebliğ, 
İslâm’ı başkalarına ulaş-
tırmaktır. İnzar, İslâm’la 
uyarmak anlamına gelir. 
Tezkir ise, hatırlatmak, 
öğüt vermek, iyi ile kö-
tüyü birbirinden ayırmaktır. 

Davet, hayra ve güzelliğe çağrı anlamını da 
içerdiğinden tebliğ, hisbeden, yani iyiliği em-
retme ve kötülükten sakındırmaktan daha 
kapsamlıdır. Davet umumi/genel bir anlamı 
ifade ederken diğer hizmetler özel anlamda 
kullanılırlar.1 Davet, ehil olan kişilerin de-
ğişik yöntem ve vesilelerle insanları İslâm’a 
davet etmeleridir. Davet, nebi ve resullerin 
ilk ve en önde gelen vazifeleri olan insanla-
rı hakka çağırmaktır. Davet, bütün insanlığı 
Müslüman yapmak, adaleti, doğruluğu, güzel 
bir hayatı, mutluluğu yeryüzüne yaymak için 
insanlara çağrıda bulunmaktır. Davet, insan-
lığa verilecek en güzel hediyenin savunulma-
sıdır. Davet, her tarafa yayılmış olan yangın 
ve tehlikeye karşı bir uyarıdır. Bu nedenle 
daveti ihmal ve göz ardı etmek, yangını göz 
ardı ve ihmal etmek anlamındadır. Onların 

1 Attâvi, Ahmed, Yakub, el-Mer’etu’d-Dâiye, s.40.

bütün tebliği sadece bu daveti açıklamak ve 
yorumlamaktır. 

“Ben şüphesiz Müslümanlardanım deyip dü-
rüstlükle çalışarak Allah’a davet eden kim-
seden daha güzel sözlü de kim olabilir?”2 
âyetinin de beyan ettiği gibi, davet en hayırlı 
vecibe, davetçi de en mübarek insandır. 

Davet, Allah’ın kullarını Allah’a kul 2. 
olmaya, ona boyun eğmeye, ibadet etmeye, 
teslim olmaya çağrı faaliyetleridir. Davet, tüm 
peygamberlerin tevhit ve mücadele çağrısıdır. 
İslâm, Allah’ın emir ve yasaklarına davetten 
ibarettir. Namaz davettir, oruç davettir, cihad 
davettir, hicret davettir. Kur’an davet kitabı-

dır.

Allah Teâlâ kulla-3. 
rını davet etmektedir. “Al-
lah esenlik yurduna davet 
etmektedir.”3 O (c.c.), sı-
kıntı ve keder dünyasından 
mutluluk yurduna, fani ve 
geçici dünyadan ebedi yur-
da, ibadet ve külfet yurdun-
dan ziyaret ve sınırsız nimet 
yurduna davet etmektedir. 

İslâm Devleti, davet devletidir. En önemli 
görevi davet vecibesini icra etmektir4 İslâm 
toplumu, davet toplumudur. Herkes bildiği-
ni kardeşine bildirmekle yükümlüdür. Davet, 
tüm peygamberlerin mesaj ve faaliyetleridir. 
“Andolsun ki Biz her ümmete ‘Allah’a kul-
luk edin ve Tağut’tan sakının’ diye uyaran bir 
peygamber gönderdik.”5 âyetinin de ifade et-
tiği gibi, her peygamber birer davetçidir.

Hz. Peygamber’in tüm hayatı davetti. Konuş-
tuğunda davet ederdi, sözleri davetti, nefesle-
ri davetti, davetleri davet içindi. Toplantıları, 
alışverişleri, duruşları, cihadı, yürüyüşü, ha-
reketleri davetti.

2 Zuhruf, 41/33.

3 Yunus, 10/25.

4 Bkz. Hac, 22/41.

5 Nahl, 16/36.

DAVET, HER TARAFA 

YAYILMIŞ OLAN YANGIN 

VE TEHLİKEYE KARŞI 

BİR UYARIDIR. DAVETİ 

GÖZ ARDI ETMEK, 

YANGINI GÖZ ARDI 

ETMEK DEMEKTİR.



24

Ömür Boyu Davet1. 

Müslüman’ın hayatı iman, imanda sebat ve 
ona davetten ibarettir. İnsanların İslâm dave-
tine olan ihtiyaçları yiyecek ve içeceğe olan 
ihtiyaçları bir yana, havayı teneffüs etmeye 
olan ihtiyaçlarından daha fazladır. Bu bakım-
dan davet, Müslüman’ın hayatının bir parça-
sını değil, tüm hayatını kuşatmıştır. Çünkü 
havasızlık onların bedenine, davetsiz kalmak 
ise kalp ve ruhlarının ölmesine nedendir. 
Müslüman, uyanıkken, uyurken, gezerken, 
konuşurken, tartışırken, yerken, içerken, tek 
başına iken, kalabalıkta, savaşta, barışta, se-
vinçte, tasada, kederde hep davet halindedir, 
gündeminde dava vardır.

Kur’an kesintisiz bir çalışmayı önermektedir: 
“Öyle ise (dünya işlerinden) serbest kalınca 
ibadete koyul, çalış, uğraş ve Rabbine yaklaş.6 
“De ki: Çalışın, yapın! Allah da Allah’ın pey-
gamberi de, müminler de yaptığı nızı görecek-
ler. (Sonra) görünmeyen her şeyi bilene götü-
rüleceksiniz. O da bütün işlediklerinizi size 
bildirecektir.”7

Kur’an, Hz. Nuh’un 950 yıl davet ettiğinden 
söz eder.8 O, toplumu gece gündüz davet etti. 
Fayda vermeyince asla yılmadı. Onları açık ve 
gizli davet etmeye devam etti. Yani Hz. Nuh, 
950 yıllık bir ısrardan yılmadan yorulmadan, 
umutsuzluğa kapılmadan her fırsatı kolla-
yarak insanları davet etmiştir. Muhatapları 
ise çocukça karşılık vermişler, parmaklarını 
kulaklarına tıkamışlar, Allah’ın elçisini gör-
mesinler diye elbiselerle yüzlerini, gözlerini 
kapatmışlardı. 

“Ey örtünen, kalk ve uyar”9 âyeti nazil olduk-
tan sonra, Hz. Pey gamber uyarı ve davete 
başladı, bir daha da çalışma ve hizmetten ayrı 
durmadı. Tam 23 yıl durmadan çalıştı, rahat 
etmedi. Kendisi ve ailesine yönelik bir şey 
yapmadı, ağır emaneti taşıdı. O bu dünyada 
rahat ve istirahatin olamayacağını biliyordu. 
Dünyada rahat yaşamayı da hedef edin medi. 

6 İnşirah, 94/7-8.

7 Tevbe, 9/105.

8 Bkz. Ankebut, 29714. 

9 Müddessir, 74/1, 2.

Hz. Hatice kendisini istirahate davet edince 
şöyle buyurdu: “Ey Hatice! Artık istirahat 
diye bir şey kalmadı. Cihat ve çalışma döne-
mi başladı.”10 

Kendileri için yaşayanlar rahat edebilirler, an-
cak cılız yaşar ve cılız ölürler. Yüce idealleri 
hedef edinip, kendilerinden çok toplum ve 
insanlığın kurtuluşu için çalışanlarda, konfor 
ve lüks hayat önemli değildir. Büyük şahsi-
yetler saadet ve huzuru baş kalarına hizmette 
bulurlar. Onların kurtuluşu için çalışıp çırpı-
nırlar.

Müslümanlar, zindan ve son nefeslerinde bile 
daveti terk etmemişler. Zindan davetçilerinin 
piri Hz. Yusuf, zindanda bile davasından uzak 
durmadı. Zindan arkadaşları kendisine rüya 
sorunca bunu fırsat bilip kendilerini tevhide 
davet etti.11 Hz. Yusuf, zindanı tercih etmek-
le mazlum olmayı, zalim olmaya tercih etti. 
Çünkü kralın eşine hıyanet etmesi onu zalim 
kılacaktı. Ancak zindanda kalmak onu maz-
lum etti. Zindan, Allah’ı anmak ve faaliyet için 
de bir medresedir. Ancak kadının isteği onu 
şehevi arzularına köle edecekti. Birinde aziz, 
diğerinde ise köle olacaktı. Aziz ve efendi ol-
mayı köle olmaya tercih etti. Zindana girmek-
le, açık ancak günah dolu bir zindanı kapalı 
ancak günahlardan uzak bir mevkiye tercih 
etti. 

Yakın Tarihimizin Büyük Davetçileri

Yusuf Buveyti bildiği doğruları söylediği için, 
boynuna 20 kg.lık bir ağırlık asılıp ayakları 
da zincire vurulmuştu. Buna rağmen bildiği 
hakikatleri söylemekten geri kalmazdı. Nede-
nini şöyle izah ederdi: “Bizler zincir ve zin-
danlarda ölmeye alışmalıyız ki bizden sonra 
gelenler şunu diyebilsinler: ‘Bizden öncekiler 
İslâm uğrunda zincir ve zindanları bile göze 
almışlar, dolayısıyla onları takip et memiz ge-
rekir.” Cuma namazı saatinde zindanın kapı-
sına gelir, ellerini açar ve: “Allah’ım Cumaya 
gitmek istiyorum, ancak zalimler beni engelli-
yor” der, sonra da hücresine dönerdi.12 

10 Seyyid Kutub, Fi Zilâl, 6/3744.

11 Bkz. Yusuf, 12/39, 40.
12 Eş-Şâmî, Hayatu Ömer b. Abdülaziz, s.26. 
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İmam Serahsi, davet ve ilmi çalışmalarını zin-
danda da devam ettirdi. Otuz ciltlik el-Mebsut 
isimli eserini Özcünd zindanında yazdı. Hü-
kümdar Hakan’a hak sözü hatırlatmasından 
dolayı zindana girmişti. Yanında hiçbir şey 
olmadığı halde hafızasından kuyu başında 
bekleyen öğrencilerine dikte ettirmişti. İbadet 
bölümünü şu ifadeyle bitirmiştir: Bu bölü-
mü öz ve veciz bir biçimde zindandan dikte 
ettiriyorum.”13

İbn Teymiyye de zindanda mahpusların de-
ğişik oyunlarla oyalandıklarını görünce da-
vet faaliyetlerini başlattı. Davet ve faaliyeti 
sayesinde zindandakiler, ilim ve zikir halka-
larına katılırlardı. Zindandan sonra da ona 
öğrenci ve dost olmaya devam ettiler.14 Ka-
derin bir cilvesi olacak ki, çağımızın büyük 
muhaddisi Muhammed Nasiruddin Elbani, 
İbn Teymiyye’nin atıldığı zindana atıldı. Zin-
dandakileri irşat etti. Onlara cuma ve cemaat 
namazını kıldırdı.15

Suriyeli davetçi Mervan Hadid, “hayatımda 
yaşadığım en lezzetli, kalbimin ve nefsimin 
en rahat olduğu günler, cezaevinde gençler-
le beraber idamı beklediğim günlerdir” de-
miştir. Tahliye tezkeresini getirine de, “Allah 
seni affetsin, bizi cennetten mahrum ettin” 
demiştir.16

İbn Teymiyye, zindanı davet ve halvet evine 
dönüştüren ulemadandır. Eserlerinin çoğunu 
zindanda yazdı. Jurnalciler onu şikayet edin-
ce, materyalini ondan aldılar. Zindanın du-
varlarına yazmaya başladı. İbn Teymiyye’nin 
yazması yasaklanmıştı. Kalem ve defteri 
elinden alınmıştı. O da zindanın duvarları-
na yazardı. Öyle ki onun el-Hamaviyye ve 
Tedmiriyye risaleleri zindanın duvarlarından 
nakledilmiştir.17

Hasan el-Benna, zindanı gayri ihtiyari bir iti-
kaf hayatı ve davet evi olarak değerlendirirdi. 

13 Mukaddem, Muhammed b. Ahmed b. İsmail, 
Ulüvvu’l-Himme, s.362.

14 Mazin, İbn Abdulkerim, er-Raid, 4/269.

15 Afâni, Seyyid b. Hüseyin, Salahu’l- Ümme, I, 584.

16 Abdullah Azzam, Cihad Dersleri, I, 43.

17 Azzam, a.g.e., II, 13.

Seyyid Kutub’un kaldığı cezaevinin müdü-
rü, “Cezaevinin müdürü ben değil, cezaevi-
nin gerçek müdürü Seyyid Kutub’tur” demek 
zorunda kalmıştı. Zira zindandaki sorunların 
tümünü o çözüyordu. Uyuşturucu kaçakçıla-
rı, kalpazanlar, bebek katilleri, insan tüccarla-
rı ve caniler dahi cezaevinde bir sorun çıktığı 
zaman sadece Seyyid Kutub’a saygı gösteri-
yor, onun sözlerini dinliyorlardı. Cezaevi mü-
dürü sorunları çözmekten aciz kalınca Seyyid 
Kutub’a havale ediyordu.18

Müslümanlar, her imkân, fırsat ve vesile-
yi davete çevirirlerdi. Söz gelimi, Mısır’da 
Muhammed Ali Bedir, Lebib Efendi, Nevvâr 
Efendi, Abdülmuteal, Abdurrahman Sâatî, 
Said Bedir ve Hasan el-Bennâ, “Münkerât ve 
Haramlarla Mücadele Derneği”ni kurmuşlar-
dı. Der nek, dinî emirlerin çiğnenmemesine 
özen gösteriyor, iyiliği emre dip, kötülükten 
sakındırıyordu.19 

Hasan el-Bennâ, ikindi vaktinde, Mina’da 
konferans verir, er tesi gün Menflut’ta Cuma 
hutbesini irad eder, aynı günün ikindi vak-
tinde Esyut’ta konferans verir, yatsıda Sahaç’ta 
konferans verir, ertesi günün sabah namazın-
dan sonra arkadaşlarından önce Ka hire’de bu-
lunan cemiyette hazır olurdu. Otuz saat için-
de 4 faaliyete katılırdı. Zaman zaman ailesin-
den uzaklaşarak, iki ay taşrada hizmet ederdi. 
Gece konferansta, gündüz seferdeydi.20 Yirmi 
yılda Mısır’ın 4 bin köyünden 3 binini ziya-
ret etmiş ve davetini ulaştırmıştı.21 Bir arka-
daşı kendisini şöyle anlatır: “Üstâd el-Bennâ, 
Benişerif’te sa bahlar, Bıba’da öğle namazı-
nı kılar, Vasıti’de akşam namazını kıl dıktan 
sonra Kayyum’da gecelerdi. Yaptığı çalışma 
ve bu uğurda kat ettiği yol ömrünün 10’da 
9’una denkti.”22 Yatsı namazından sonra cami 
imamından anahtarı alır, müezzinleri sabah 
namazı için uyandırırdı. Bunu henüz küçük 
iken yapardı. Büyüyünce de ümmeti derin 

18 Azzam, a.g.e., II, 190-191.
19 el-Vekil, es-Seyyid, Kübre’l- Harakâti’l-İslâmiyye fi’l 

-Karni’r-Rabi Aşer el-Hicri, s.18. 

20 el-Bennâ, Hasan, Mecmuatü’r- Resâil, s.163-164.

21 Karadavî, Yusuf, eş-Şeyh Gazâlî, s.28.
22 el-Vekil, a.g.e., s.18. 
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uykudan uyandırdı. Tek gecede 20 küsur 
kahvede davete yö nelik konuşma yapardı.23 
Bir yılda 81 davet mektubu, 179 makale, ve 
muhtelif konularda 11.000 sayfa yazmıştır. 
Bu çalışmaları için de “bunlar ilmimin bir yıl-
lık mahsulüdür” derdi.24

Süleyman Hilmi Tunahan öğrencilerine şöyle 
derdi: “Bu vazifeleri (Kur’an hizmetini) devam 
ettireceksiniz, yapmadığınız takdirde şu on 
par mağımı mahşerde yakanızda bulacaksınız. 
En namüsait zamanlarda dahi talebe okutma-
ya devam edeceksiniz. Dağ başında olsanız 
ve elinize bir kişi geçse ona Kur’an’ı ve dini 
öğreteceksiniz.”25 Yolculuk esnasında tren-
de bile Kur’an okutmaktan geri kalmamıştı. 
Eserleri sadece Türkiye’de değil, Avrupa’dan 
Amerika’ya, Kazakistan’dan Romanya’ya ka-
dar dünya nın muhtelif yerlerinde tesis etme-
ye muvaffak oldukları Kur’an kurslarıdır. Sa-
yıları 2500’ü bulmuştur.26 

Mevdudi ümmeti şöyle ikaz ederdi: “Ben, ül-
kemizin üzerine felaket sellerinin geldiğini ve 
manevî bir yangın içinde olduğunu görüyo-
rum. Sel felaketi ve yangın karşı sında uyuma-
mız hareketsiz durmamız uygun düşer mi?”27 

Davet son nefeste bile ihmale gelmeyen bir 
vecibedir. Ebu Safvan, kanser hastası olma-
sına rağmen son dakikalarını hastanede ge-
çiriyordu. Dava liderine yöneldi, ölümünün 
yakın olduğunu söyledi, şehadet kelimesini 
getirdi, Kur’an’dan bir aşır okudu. Kendini 
ziyarete gelen liderin elini tuttu. Bey’atını ye-
niledi. Kardeşlerine selam gönderdi. Tekrar 
şehadet getirdi ve gözlerini yumdu. Bey’atsız 
gitmenin cahiliye ölümü olduğunu biliyordu, 
bey’atsız gitmedi.28

Ebu Yusuf son nefeslerini yaşıyordu, bir ara 
bayılmıştı. Kendisine gelince: 

Ey İbrahim, şu meselede ne dersin? – 

23 el-Bennâ, Hasan, el-Müzekkire, s.40. 
24 Sibaî, Mustafa, Uzemâuna fi’t-Tarih, s.230. 
25 Akgündüz Ahmet, Silistireli Süleyman Hilmi Tuna-

han, s.94, 

26 Akgündüz, a.g.e, s. 98.
27 el-Kadirî, Abdullah Ahmed, el-Cihadu fi Sebîlillah, 

II, 323. 

28 Muhammed Ahmed Raşid, er-Rekâik, s.141

Bu halde de mi?– 
Evet, belki bundan birileri istifade eder– 

der ve hayata gözlerini yumar.29

Ebu Cafer et-Taberi, ömrünün son dakikala-
rında kalem istedi. Bir şeyler yazdı ve bir saat 
sonra vefat etti. Bu halde de mi? Denilince 
evet, ölüme dek böyle olmak gerekir.30

Netice olarak, İslâm davettir. Davet her Müs-
lümana seviye ve imkânına göre farzdır, ya 
eliyle, ya diliyle ya malıyla davet edecektir. 
Kur’an, daveti imandan önce zikretmekle da-
vet olmadan imanın da olmayacağına dikkat 
çekmiştir. İman edenler davet sayesinde iman 
etmişlerdir. O halde iman için davet kaçınıl-
mazdır. Müslüman’ın tüm hayatı davetten iba-
rettir. Cihad, vaaz, irşat hep İslâm’a davettir. 

İnsanlar iki kesimdir; davet edenler, davet edi-
lenler. Davetçiler, toplum gemisini batmaktan 
kurtarmaya çalışanlardır. Davet edilenler ise 
günahkârlar, asiler, fitne ve fesat ehliyle gemi-
yi batırmaya çalışanlardır. Davetçiler gemiyi 
batırmak isteyenlere “dur yaptığınız yanlıştır” 
derler. Davetçiler, toplumu saran yangını sön-
dürmeye çalışırlar. 

İslâm’ın varlık ve bekası davete bağlıdır, ona 
davet ettiğimiz oranda İslâm tanınır, yayılır ve 
izzet bulur. İslâm, ihlaslı davetçilerin sayesin-
de bizlere ulaştı, bizden sonrakilere de davetle 
ulaşacaktır. Davetçi, kendini Allah’a adamış-
tır. Davetçinin gerçek rahatı, insanların rahat 
bulmasındadır. Davet, Müslümanlar için ha-
yatın ayrılmaz bir parçasıdır. Müslüman’ın 
davette yerini alması kaçınılmazdır. 



29 el-Mukaddem, a.g.e., s.208.

30 el-Mukaddem, a.g.e., s.207.
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z. Peygamber (s) kendisine indirilen 
ilahi metnin tebliğ, tebyin, tezkiye ve 

talim misyonunun kendisinden sonra üm-
metinin “âlimleri” tarafından yürütüleceğini 
ifade eder.1 Bu misyon Mescid-i Nebevi’de 
bizatihi kendi yetiştirdiği “alimler” tarafın-
dan yerine getirildi. Çünkü toplumun bi-
yolojik boyutunu ekonomi yerine getiriyor-
sa manevi tekâmülünü de bilgi temin eder. 
Hz. Peygamber (s) “Âlimin ölümü İslâm’da 
hiçbir zaman kapanmaz gedikler meyda-
na getirir”2 buyururlarken bu boyuta dikkat 
çeker.

Hz. Peygamber (s) toplumun metafizik ölü-
münün âlimlerin kıtlığı ve yokluğu ile olaca-
ğını şöyle ifade eder. “Yeryüzünde âlimlerin 
durumu gökyüzündeki yıldızlar gibidir. 
Tıpkı kara ve denizin karanlık gecelerin-
de yıldızlar sayesinde istikamet/yön tayin 
ediliyor, yıldızların olmadığı zamanlarda 
yön tayin etmek zorlaşır.”3 Peygamberin 
görevini aynı berraklık ve ölçekte âlimlerin 
üstlenmesi gerektiğini anlatır. Toplumu inşa 
edeceklerin âlimler olduğunu gösterir. Fa-
kat bu inşa hep siyasetçilerden/idarecilerden 
beklenir oldu. 

Hz. Peygamber’in (s) yaşadığı toplumda dı-
şarıdan gelen ve hastaları tedavi eden dok-

1 Tirmizi, “İlim”, 19; İbn Mâce, “Mukaddime” 17; 
Ebu Dâvud, “İlim” 1.

2 Aclûni, İsmâil Muhammed; Keşfu'l-Hafa ve an 
Muzili'l-İlbas Amme İştehere mine'l-Ehâdisi 
ala Elsineti'n-Nas, Mûessetu'r-Risâle, Beyrut, 
1985., II/382.

3 Müsned, 3/157.
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torlar vardı. Toplumunu ekonomik yapısına 
katkı sağlamak için dışarıdan gelen tüccarlar 
vardı. Dışarıdan gelen, getirilen farklı sanat 
dallarında sanatkârlar vardı. Fakat bir şey 
vardı ki onu kendisi yetiştirdi. O da âlimlerdi. 
Hz. Aişe, Hz. Ömer ve Hz. Ali gibi yaşadıkları 
dönemde Peygamberin gösterdiği engin ufku 
yakalama uğruna Çin’e kadar bilgiyi taşımış 
kimseler Hz. Peygamber’in (s) ders halkasın-
da yetişti ve yetiştirildi. Bugün bile İslâm dün-
yası ilk neslin ürettiklerini kullanır haldedir. 
Ekonomik üretim yapmayan toplumlar nasıl 
başkalarından ithal etmek zorunda kalırlarsa, 
bilgi üretmeyen toplumlar da başkalarının 
ürettiği bilgi ve kavramları kullanmak mec-
buriyetinde olurlar. Batı-
lıların ürettiği kavramlar 
kendi problemlerini çö-
zerken doğulu toplumlar 
için virüs oldu. 

Bunun bir örneği şudur; 
Anadolu topraklarını 
otuz yılı aşkındır kan 
gölüne çeviren problem-
ler hakkında âlimlerin(!) kayda değer bir şey 
ortaya koydukları söylenemez. Bu da idare-
cileri başka kapılara yöneltmektedir. İdareci-
ye rehberliği âlimler yapmalıdır. Eğer âlimin 
rehberliğini idareci yapıyorsa krizleri aşmak 
mümkün değildir. 

Daha yakın zamanda bir siyasetçinin/idareci-
nin şöyle bir serzenişi oldu: “Bu ülkede üni-
versite sayısı 200’e yaklaştı da buna rağmen 
toplumsal problemleri çözecek çalışma yok 
gibidir.” Bunu söyleyen şunu da hesaba kat-
malıdır veya bilmelidir. Sistemden “beslenen-
lerin” sistemin eksiğini, kusurunu, yanlışını 
ortaya koymak gibi bir “alışkanlıkları” olmaz. 
Sisteme “eleştiri yöneltenler” sistemden ba-
ğımsız olanlardır. 

Bugün İslâm âleminin en büyük handikabı 
âlim yetiştiren kurumlarının olmamasıdır. 
İslâm dünyasının tarihi mirasın “mahkûmu” 
değil “hâkimi” olacak, kültürel mirasının tah-
kik ve tenkidini yapacak bir de yaşadığı çağı 
okuyacak âlimlere ihtiyacı vardır. 

Akademisyen kimliğine rağmen toplumsal 
ve insani kaygı sahibi kendini iyi yetiştirmiş 
ilim ehli insanlardan birisi de Doç.Dr. Ab-
dulcelil Candan Hoca’dır. Candan Hoca 15 
Ekim 2012 Pazartesi, uğruna hayatını adadığı 
Rahman’a kavuştu. Candan Hoca soyadı gibi 
candan bir dosttu. Anlattığını yaşayan yaşa-
dığını anlatan bir ömür sürdü. Toplumda öz-
lenen akademik mahfilde üretilen bilgi biri-
kimini cemiyete aktarabilen ender kişilerden 
birisi idi. İlahiyat ve diyanet düalizmini iyi 
sentezlemiş bir akademik kimliği taşıyordu.

Candan Hoca “Ömür Boyu Davet”4 kitabını 
yazarak Hz. Nuh’un “Rabbim! Ben kavmimi 
gece gündüz davet ettim”5 mesajını modern 

dünyaya taşıdı. Daveti sa-
dece yazmadı. Yazdığını 

7/24 anlayışı içinde aksiyo-
na dönüştüren bir karaktere 
sahip oldu. Gittiği her dü-
ğünde, taziyede, etkinlikte 
“Ömür Boyu Davet” ilkesini 
yaşattı. 

Candan Hoca’yı konferans 
vermek üzere Bitlis ili Adilcevaz ilçesine da-
vet etmiştim. Hoca hiç tereddüt etmeden 
bütün masrafını kendi karşılayarak gelmişti. 
Kendisine “Hocam size zahmet veriyoruz” 
dediğimde de Candan Hoca “Müftü Efendi, 
beni Adilcevaz’a değil, Sübhan dağının başı-
na çağırsalar tereddüt etmeden oraya gider 
Allah’ın kitabını anlatırım” demişti. Bunu 
duymak hem beni hem de din görevlilerini 
fazlasıyla mutlu etmişti.

Candan Hoca sahip olduğu zengin ve engin 
kütüphanesi sayesinde iyi bir literatür ve bilgi 
birikimine sahipti. Yazarken (günümüz aka-
demisyenlerinin en büyük krizi olan) “akade-
mik kaygı” değil cemiyete ve insanlara fayda-
lı olma kaygısı ile hareket etti. Sahip olduğu 
bilgiyi kuş misali “özümsemeden” değil ko-
yun misali “içselleştirerek/hazmederek” süt 
berraklığı, saflığı ve temizliği içinde takdim 

4 Candan, Abdulcelil, Ömür Boyu Davet, İhsan Ya-
yınları, İstanbul 2006.

5 Nuh, 71/5

CANDAN HOCA 

AKADEMİK HAYATINDA 

HEP KUR’AN MİHVERLİ 

BİLGİ ÜRETMİŞTİR. 
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etti. Hayatının her karesini kitapla doldurdu. 
Beni her gördüğünde “Zeki Hoca! şu anda ne 
okuyorsun” diye sorardı. 

Candan Hoca sahip olduğu ilahiyatçı kimli-
ğinden hiç gocunmadı. Bunu bir rütbe olarak 
taşıdı. Karşılaştığı problemlerin çözümüne 
katkı sağlamak için kitap telifine ayrı bir önem 
verdi. Toplumda fikri problemlerin fiziki güçle 
değil fikirle çözüleceği kanaatini yaydı. Doğu 
ve güneydoğudaki problemlerin çözümünde 
sol düşüncenin derman olamayacağını söyler-
di. Mütefekkir:”…Bizde halkı harekete geçiren 
“kaynaktaki kutsiyet”tir, kutsi bir kaynağa 
dayanmayan, Din’le kutsalla teması olmayan 
hiçbir akım Türkiye’de başarılı olamaz” der. 
Bu tespit bu toprakların problemlerinin çö-
züm adresini göstermek-
tedir. Sol düşüncenin bu 
toprakların problemle-
rine çözüm üretemeyip 
kendisinin problem haline 
gelmesinin muhasebesini 
yaparlar inşallah! Hiçbir 
evrensel değer üretmeyen 
bir gençliğin verdiği zararı önce onları bu hale 
getirenlerin çekeceğinden hiç şüphe edilme-
sin. Candan Hoca’nın değişik mahfillerde dile 
getirdiği hususlardı bunlar. Toplumsal prob-
lemlerin sadece ekonomik yatırımlarla halle-
dilmeyeceğini toplumu ayakta tutan besleyici 
“manevi dinamiklerin” eksikliğinin gideril-
mesi gerektiğini anlatırdı. 

Candan Hoca “Kur’an’da Hak-Batıl 
Mücadelesi”6 isimli doktora çalışmasında 
kavram çalışması yapmış. Çalışmada insanla-
rın zihninde net durmayan iki hususa netlik 
kazandırmış. Hatta bazen hakkı batıl, batılı 
hak zannedenlere yol haritası olmuştur. Hak-
kı tutup kaldırırken batıldan korunmanın in-
celiklerine değinir.

Candan Hoca hayatı boyunca ilahi metnin 
anlaşılması ve gönüllerde makes bulması için 
çalıştı. Kur’an’ı tefsir etmenin müfessirlerin 

6 Candan, Abdulcelil, Kur’an’da Hak-Batıl Müca-
delesi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2000.

görevi olduğunu fakat anlamının bütün in-
sanların görevi olduğunu söylerdi. Bu hususta 
“Ulemayı Uzun Süre Düşündüren Anlaşıl-
ması Güç Ayetlerin Tefsiri”7 adlı kitabı ya-
zıp Kur’an’ın rehberliğinin zaruretine ve anla-
şılmasına vurgu yapmıştır.

İslâm dünyasının krizlerinden birisi de şüp-
hesiz mezhep taassubudur. Bu taassubun ça-
tışmaya dönüştüğü toprakların birisinde biri-
sine “siz bu insanları niçin öldürüyorsunuz. 
Öldürdüğünüz insanlar Allah’a, peygambere, 
ahrete inanan insanlardır” dendiğinde mez-
hep taassubunun basiretini kör ettiği kimse 
“biz onları Müslüman olarak kabul etmiyoruz 
ki” demekten çekinmemiştir. Candan Hoca 
bu taassubun sinelerden sökülüp, zihinlerden 

atılmasının “farz” olduğu-
nun kanaatini taşıdığı için 
“Müslüman ve Mezhep, 

Bir Mezhebe Bağlanma-
nın Tahlili”8 kitabını uzun 
zaman ve emek vererek ha-
zırladı. Kitap önce “İslâm 
Tarihinde Mezhep Çatış-

maları ve Taklit”9 adı ile daha sonra kitap ge-
nişletilerek “Müslüman ve Mezhep” olarak 
genişletilmiş baskısı yapıldı. 

İnsanların dengeli bir yolu bulamadığında, 
ya tarihin dehlizlerinde yürümek ya da farklı 
olanı “öteki” ilan ederek hayatı kaosa çevir-
diği müsellemdir. Kendi mutluluğunu baş-
kalarının mutsuzluğuna bina eden dünyalı-
ların aradığı formül aslında dengedir. Düşün 
Yayıncılık Candan Hoca’nın “Dinde Aşırılık 

7 Candan, Abdulcelil, Ulemayı Uzun Süre Düşün-
düren Anlaşılması Güç Ayetlerin Tefsiri Kitap 
Dünyası, Konya, 2001; Aynı kitap “Kur’an Okur-
ken Zihne Takılan Ayetler” ismi ile Elest Yayın-
ları, İstanbul 2007 tarafından yeniden basılmıştır.

8 Candan, Abdulcelil, Müslüman ve Mezhep Bir 
Mezhebe Bağlanmanın Tahlili, Elest Yayınları, 
İstanbul 2004; Aynı kitap aynı isimle Bilge Adam-
lar yayınları tarafından da İstanbul 2011 tarihinde 
yeniden basıldı.

9 Candan, Abdulcelil, İslâm Tarihinde Mezhep 
Çatışmaları ve Taklit, Denge yayınları, İstanbul 
1998.

CANDAN HOCA BU 
ÜMMETE “YAPACAK ÇOK 
ŞEY BIRAKAN” SELEFTEN 
ALDIĞI İLİM BAYRAĞINI 
“İZZET” İLE TAŞIMIŞTIR.



30

ve İtidal”10 kitabını özenle neşretti. İnanan 
insanların ibadetleri dâhil hayatlarının birçok 
karesinde okuduğu Fatiha’nın “Allah’ım bizi 
sırat-ı müstakim/dengeli yola eriştir” ayeti çok 
okunan fakat aksiyona dönüşmeyen yönü ile 
yeniden gündeme taşınmalıdır. Candan Hoca 
da dengeli/örnek olması gereken ümmete 
dengeyi yakalamalarının sırlarını kitabında 
ortaya koydu. 

İslâm dünyasının en büyük handikaplarından 
diğeri de ellerinde bulunan ve bir harfinin 
bile bozulmadığı kitaba sahip olup, muharref 
kitaba sahip bir dünyanın ürettiği formülleri 
ile hayatlarını sürdürmeleridir.

Kur’an-ı Kerim’in anla-
şılmamasının veya tah-
rifinin ahirette şikâyete 
sebep olacağı aşikârdır. 
İlahi metin bunu “Ve (o 
gün) Rasul diyecek ki: 
“Ya Rabbi! Benim kav-
mim bu Kur’an’a devri 
geçmiş, terk edilmiş bir 
kitap muamelesi yaptı”11 
şeklinde ortaya koyar.

Candan Hoca “Kur’an Tef-
sirinde Sapma ve Nedenleri, Tefsire Soku-
lan Bid’at, Hurafe ve Tahrifat”12 isimli kitabı 
ile sahih ve mütevatir bir metnin “yorumcu-
ların” eliyle nasıl tahrif edildiğini tahlil eder. 
Yine Kur’an’ın hayat kitabı olması hususunda 
“Kur’an’ı Nasıl Anlamalı”13 kitabı ile evren-
sel mesajdan manaların üretilmesi gerektiği-
ni ortaya koyar. Yoksa üretilmeyen tüketilir. 
Tüketilen anlamdan doğan açık form yücel-
tilerek kapatılır. Yüceltilen form anlamanın 
konusu olmaktan çıkıp nesneleşir. Nesnele-

10 Candan, Abdulcelil, Dinde Aşırılık ve İtidal, Dü-
şün Yayıncılık, İstanbul 2009.

11 Furkan, 25/30.

12 Candan, Abdulcelil, Kur’an Tefsirinde Sapma ve 
Nedenleri, Tefsire Sokulan Bid’at, Hurafe ve 
Tahrifat, Denge Yayınları, İstanbul 2000.

13 Candan, Abdulcelil, Kur’an’ı Nasıl Anlamalı 
(Rabbani ve Sapmacı Yaklaşımlarla Kur’an Ta-
savvurumuz), Elest Yayınları, İstanbul 2007.

şen forma ise “mukaddes ölü metin” muame-
lesine maruz kalır.14 Bugün 7/24 saat Kur’an 
yayını yapan radyolar var. Statları dolduran 
yarışma ve “Kur’an Ziyafetleri” yapılmasına 
rağmen “Kur’an ahlakının” aynı seviyede ol-
duğu söylenemez.

Candan Hoca bu ümmete “yapacak çok şey bı-
rakan” seleften aldığı ilim bayrağını “izzet” ile 
taşımıştır. Ömrünü “Kur’an’a daveti Kur’an’la 
davette” sürdüren bu mukaddes görevin ifası 
esnasında da vefat eden Muhammed Gazali, 
Candan Hoca için rol-model olmuştur. Bunu 
da Gazali’nin “Hizburrahman Ahlakı”15 
isimli kitabını tercüme ederek göstermiştir. 

Candan Hoca akademik 
hayatında hep Kur’an 
mihverli bilgi üretti. 

Bunu zaman zaman telif-
le beraber tercümeler de 
yaparak halkayı genişlet-
ti. Abdurrahman b. Nâsır 
es-Sa’di’nin “el-Kavaidu’l-
Hisan, el-Müteallikatu bi 
Tefsiri’l-Kur’an” kitabını 
“Kur’an’ı Anlamada Te-
mel Esaslar”16 ismi altın-
da tercüme etti. 

Yukarıda kısmen değinildi. İslâm toplumu-
nun en büyük problemi “âlim kıtlığı”dır. 
Sahabe-i Kiram yaşadıkları zaman diliminde 
dünyanın gündemine otururlarken bugün 
himmet eden değil himmete muhtaç hale gel-
miş “âlimlerin!” durumu biraz ironik olacak 
fakat “taziyeliktir.” Candan Hoca bunun ha-
ritasını “Ulemanın Gücü”17 isimli kitabı ile 
kısmen de olsa ortaya koydu. 

14 İslâmoğlu Mustafa, Hayat Kitabı Kur’an: Gerek-
çeli Meal-Tefsir, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2008, 
s.704.

15 Candan, Abdulcelil, Hizburrahman Ahlakı, Ribat 
Neşriyat, Konya 1985.

16 es-Sa’di Abdurrahman b. Nâsır, el-Kavaidu’l-
Hisan, el-Müteallikatu bi Tefsiri’l-Kur’an, Trc. 
Candan, Abdulcelil, Guraba Yayınları, İstanbul 
2008.

17 Candan, Abdulcelil, Ulemanın Gücü, Ahenk Ya-
yınları, İstanbul 2003.

CANDAN HOCA 
PEYGAMBER SÜNNETİNE 

SAHİP ÇIKMANIN 
YOLUNUN SÜNNETİN 

KATİLİ OLAN BİDATLERLE 
SAVAŞMAK OLDUĞU 

BİLİNCİYLE HAYATINI 
SÜRDÜRMÜŞTÜR. 
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Candan Hoca’nın 
Ardından

Candan Hoca Cuma Namazı kıldığı her ca-
mide tebliğ görevi yapmaktan kaçınmamış, 
bunu bir nimet, bir ganimet olarak telakki 
etmiştir. Okuduğu hutbeleri yazıya geçirerek 
“Minberin Gücü”18 kitabında hutbe konu-
larının mutlaka bilgi yüklü ve güncel olması 
gerektiğini göstermiştir. 

Yine sahih ve hurafelerden arınmış bir inan-
cın yerleşmesi hususunda konferanslar seri-
si düzenlemiş bu konferans ve sohbetlerde 
dinin “virüsü” sayılan bidatlerle mücadele 
etmiştir. Kitaba takdim yazısı yazan Mustafa 
İslâmoğlu’nun ifade ettiği üzere “peygamber 
sünnetine sahip çıkmanın yolu sünnetin ka-
tili olan bidatlerle savaş-
maktır.” Candan Hoca 
hayatını “bidat savaşçı-
sı” olarak sürdürmüştür. 
“Bid’at ve Batıl İnançlar 
Ansiklopedisi”19 isim-
li kapsamlı ansiklopedik 
kitabında da cahilin dine 
yaptığı ek/zam olan bidat-
leri ayrıntılı olarak incele-
miştir.

Candan Hoca iki aylık olarak yayınlanan 
“Kur’ani Hayat”20 dergisinde yazarlık hayatı-
nı devam ettiriyordu. Haftalık olarak da “Bat-
man Postası”21 gazetesinde yazılar yazardı. 
Hoca hayatını tanzim ederken günlük olarak 
yapacakları, haftalık olarak, aylık olarak, yıl-
lık olarak ve ömürlük olarak tasarladığı prog-
ramlar ile devam ettirirdi. Fakat ilahi kudret 
“bizim için hayırlısını bizden iyi bilir” fehva-
sınca katına aldı. Fakat yukarıda görüldüğü 
üzere amel defterinin kapanmaması hususun-
da üstüne düşeni yaptı. 

18 Candan, Abdulcelil, İlmi Hutbelerle Minberin 
Gücü, Seyda Kitapevi, İstanbul 2012.

19 Candan, Abdulcelil, Bid’at ve Batıl İnançlar An-
siklopedisi, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2010.

20 Erişim Tarihi, 15.10.2012http://www.kuranihayat.
com/content/%C3%A2dil-ve-zalim-toplumlar-
abdulcelil-candan

21 Yazıları için bkz. Erişim Tarihi, 15.10.2012: http://
www.batmanpostasigazetesi.com/yazi/birinci-guc-
olarak-camilerimiz-5643.htm

Bu toplumun akademisyeninin ürettiklerinin 
“akademik kaygıdan” kurtulup toplumsal 
kaygı ve “duyarlılığa” dönüştürülmeli, diya-
net mensuplarının da “bezginlik, bıkkınlık, 
monotonluk ve yorgunluğunun”22 önüne 
geçilmelidir. Âlim ithali mümkün olmadığına 
göre, toplumsal krizlerin önüne geçmek de 
mümkün değildir.

Doç.Dr. Abdulcelil Candan Hoca akademik 
birikimini halka bizatihi “kendisi” taşıyarak 
ilahiyat-diyanet kardeşliğini bir arada götüre-
bilmiştir. Yoksa akademisyenin fildişi kulede 
toplumu seyretmesi diyanet mensuplarının 
da bilgi üretmeyerek bu toplumu geçmişe 

mahkûm etmesi pahalıya 
mal olacaktır. 

Hz. Zekeriyya’nın “…
Rabbim beni (evlatsız) 
tek başına bırakma…”23 
kaygısı günümüz peygam-
ber varislerinin ortak prob-
lemidir. Her ilim ehli sahip 
olduğu kütüphanenin ken-
disinden sonra varisinin 
olmasını ister. Birçok ilim 

ehlinin sahip oldukları kütüphanenin başka 
“metalara” devşirilmesinden dolayı acı çeker. 
Candan Hoca bu hususta şanslı bir ilahiyat-
çıdır. Çünkü sahip olduğu bilgi hazinesinin 
varisliğini ilim ehli oğlu aynı zamanda Diya-
net İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu 
Uzmanı Dr. Abdurrahman Candan istikbale 
taşır ümidindeyiz. Bu vesile ile kendi şahsında 
ailesine ve bütün yakınlarına baş sağlığı dili-
yoruz. Rabbim tekrar Candan Hoca’ya rahmet 
etsin. Âmiin!



22 Bkz. Çekin Abdulkadir “Vaizlerin Mesleklerini 
İş Boyutları Açısından Değerlendirmeleri” Di-
yanet İlmi Dergi, Nisan-Haziran, 2012, Cilt:48, 
Sayı: 2, s.144.

23 Enbiya, 21/89.

CANDAN HOCA HAYATI 

BOYUNCA İLAHİ 

METNİN ANLAŞILMASI 

VE GÖNÜLLERDE 

MAKES BULMASI 

İÇİN ÇALIŞMIŞTIR.
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Hikmetle davet- 

Kur’an şöyle buyuruyor:

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle 
davet et, ve onlara (karşı) öyle bir mücadele 
yöntemi ortaya koy ki en güzeli, en etkili-
si olsun. Çünkü senin Rabbin var ya: işte 
O kendi yolundan sapan kimseyi de, doğ-
ru yola yöneleni de en iyi bilendir.” (Nahl 
16/125).

Âyet öncelikle Hz. Muhammed’e ve ona uyan 
davetçilere davet yönteminin genel prensipleri-
ni öğretiyor.Buna göre davet Allah’a veya O’nun 
yoluna, O’nun dinine bir çağrıdır. Davet asla 
kişilere, hiziplere (partilere), gruplara, çıkara, 
izm’lere, ideolojilere, dünyalık çıkar sağlamaya 
katılım çağrısı değildir. 

Teşvik etme (terğîb) ve sakındırma (terhîb) 
metodu da hikmetle davetin metodlarından bi-
ridir. Kur’an’da ve hadislerde bu metodun sık 
sık kullanıldığını görüyoruz. Muhataplar bazı 
kelime ve ifadelerle iyi şeylere teşvik ediliyor, 
hayra, salih amellere, iyi olmaya özendiriliyor; 
batıl ve yanlış şeylerden sakındırılıyor.

Davet nedir?- 

‘Davet’ kelimesi, ‘deave’ fiilinden gelen bir mas-
dar olup sözlükte; çağırmak, seslenmek, nida 
etmek, dua ya da beddua etmek, adlandır-
mak demektir. (H.K. Ece, İ. Temel Kavramları, 
s.124).

İ N C E L E M E

Davette Teşvik Etme ve 
Sakındırma Metodu

DAVETÇİ, TEŞVİK ETME 

(TERĞÎB) VE UYARMA 

(TERHÎB) METODUYLA 

DAVETİN MUHATABINI 

HAKİKAT  KONUSUNDA 

AYDINLATIR VE İKNA 

ETMEYE ÇALIŞIR.

HÜSEYİN K. ECE
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İslâmî kavram olarak ‘davet’; İslâm’a, Allah’a 
çağrıyı ve İslâm’ı insanlara anlatarak benim-
setmeyi ve uygulanmasını sağlamayı ifade 
eder. Bu anlamda ‘davet’, insanları Hakka, 
hidayete, Allah’a ve O’na kulluğa bir çağrı ya-
nında Allah’a yakarıştır. (2/Bakara, 186. 10/
Yunus, 89). 

İslâmî davetin muhatabı bütün insanlardır. 
İslâmın ilgi alanına giren bütün din ve dünya 
işlerinde ‘davet’ geçerlidir. Davet; iman etme-
ye, imanı yaşamaya, daha iyi olmaya, takvaya 
ve hayra, iyi davranışlara yönelik olabildi-
ği gibi, inkardan, azgınlıktan, zulümden ve 
günâhlardan sakındırmaya yönelik de olabi-
lir. 

Davetin bu açıdan nasihat, irşad, iyiyi 
emretmek-kötülükten alıkoymak, müjdele-
mek (tebşîr) ve uyarmak (inzar), terğîb (teş-
vik etmek) ve terhîb (sakındırmak) kavram-
larıyla alan, hedef ve amaç bakımından ilgisi 
vardır. 

Hikmet nedir? - 

Kur’an’da yirmi yerde geçen ‘hikmet’ kavra-
mını tefsirciler birçok farklı manada tefsir et-
mişlerdir. (Elmalılı, S. Tefsir, 2/205-215). B. 
Tan hikmetle ilgili elliüç tane tanıma ve yo-
ruma yer veriyor. (B. Tan; Kur’an’da Hikmet 
Kavramı, s.26-29).

Hikmet, ‘hükm’ kökünden gelir ve Allah (c) 
açısından; eşyanın bilinmesi, tutarlı ve anlam-
lı bir şekilde icad edilmesi; kul açısından ise 
varlıkların bilinmesi ve hayırlı iş yapılması-
dır. Hikmet, sözde ve işde en iyiyi yakalamak 
veya olması gerekeni idrak etmek, isabetli bir 
karar, tutarlı ve sağlam bir yöntem, bir şeyin 
faydalı hale getirmektir. Bir şeyi körü körüne 
değil de, önünü sonunu düşünerek ve ondan 
doğacak bütün tehlikeleri savmayı göze ala-
rak yapmak demektir. 

Hikmet, her şeyi kendisine yakışan biçimde 
yerine koymaktır ki, bu da işte isabetlilik ve 
uygunluğu gerektirdiği gibi, her türlü akıl-
sızlıktan sakınarak, makul, tutarlı ve doğru 
görüşe sahip olmak ve adaleti gerçekleştir-

mektir. (B. Tan; Kur’an’da Hikmet Kavramı, 
s.22).

Hikmet kelimesinin, derin anlayış sahibi 
olma, dinin inceliklerini bilme anlamı yö-
nünden ‘fıkh’ kelimesiyle, her şeyi yerli yerine 
koyma anlamı yönünden ‘adalet’ kavramıyla, 
anlamak ve bilmek manası yönüyle ‘ilm’ kav-
ramıyla yakın ilgisi bulunmaktadır. 

Hikmet, yalnız başına ne ilim’dir, ne de felse-
fe. Hikmet, bunların da ötesinde, kişinin her 
şeyi yerli yerinde yapması, sözde ve amelde 
isabetli olması, ya da bilgi ve anlayış sahibi 
olmasıdır. 

Hikmet, bir açıdan da faydalı olanı işaret et-
mektedir. Sağlam bir bilgiyle, maksada uygun 
olarak yerine getirilen bir amel (eylem) elbet-
te faydalı olur. Sahibine gıpta etmenin caiz ol-
duğu hikmet de bu olsa gerekir. (Müslim, S. 
Musafirîn/267 (815). Buharî, İlim/15 (73)).

İbni Düreyd “Hikmet mü’minin yitiğidir” ha-
disiyle ilgili olarak şöyle diyor: “insanı uya-
ran, harekete geçiren, soylu davranışa çağıran 
ve kötü olan her şeyden alıkoyan her kelime 
(söz ve hadis) bir hikmettir, bir hükümdür.” 
(B. Tan; Kur’an’da Hikmet Kavramı, s.23).

Peygamberler, kendilerine bildirilen vahy’i 
öğrettikleri gibi, insanlara, vahyin sunduğu 
mantık ve imkanlarla yeni ve hayırlı değerler 
üreten hikmeti de öğretirler. Onlar hikmetle 
konuşan, hikmetle iş yapan, hikmetle öğüt 
veren, inananları hikmetle arındıran kimse-
lerdir. (Bakara 2/151, 129, 231. Âl-i İmran 
3/164. Cum’a 62/2). 

Hikmetin en yücesi, Allah’tan gelen âyetlerdir. 
Kendilerine ilimden nasip verilmemiş olanlar 
bu hikmeti anlamadıkları gibi, hikmetle iş de 
yapamazlar. (H.K. Ece, İslâmın Temel Kav-
ramları , s.269).

Kur’an, Allah’ın hikmeti dilediğine verebile-
ceğini, kendisine hikmet verilene aslında bü-
yük bir hayır verilmiş olacağını söylüyor (Ba-
kara 2/269). Kur’an bütün bunlardan dolayı, 
‘vahy’e hikmet derken, ona yapılacak, yani 
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İslâma doğru olacak bir davetin de hikmetle 
olmasını istiyor. (Nahl 16/125). 

- Davet görevi 

İyinin, güzelin, adaletin, insanlığın ve bun-
lara bağlı değerlerin, kurtuluşun ve saadetin 
kaynağı İslâm’dır. Kur’an, insanları Allah’a ve 
bu değerlere davet edip, kendisi de salih amel 
işleyen kimseleri doğru sözlüler (sâdıklar) 
olarak niteliyor. (Fussilet 41/33). Bu şekilde 
davet edenlerin başında da Allah’ın elçileri 
gelir. Onlar insanları Allah’a ve O’na kulluğa, 
insanlara hayat veren şeye, selâm yurduna da-
vet ederler. (Enfal 8/24. Yûnus 10/25). Kur’an 
Peygamberimize ‘beşîr, mübeşşir-müjdeleyici’ 
ve ‘nezîr- uyaran’ dediği 
gibi ‘dâiyellah- Allah’a da-
vet edici’ de demektedir. 
(Fetih 48/8. Furkân 25/56. 
Ahzâb 33/45-46. Ahkâf 
46/31). 

Hz. Muhammed’in vahiy 
karşısında üç önemli gö-
revi vardı; Tebliğ/davet 
(Mâide 5/67), beyan (Nahl 
16/44, 64) ve örneklik. 
(Ahzâb 33/21, 45-46. Ba-
kara 2/143. Nisa 4/41. Feth 48/8).

Davet tebliğ ile kasdedilendir, ondan bekle-
nen sonuçtur. Tebliğ yapan kimse tebliğ ettiği 
şeyin muhatap tarafından kabul edilmesini 
bekler. Bu da davetin bir çeşididir.

Tarihen sabittir ki Hz. Muhammed (s) bu 
görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, risaleti-
ni tebliğ etmiş, emâneti yerine getirmiş, üm-
metine öğüt vermiş, Allah yolunda hakkıyla 
mücadele etmiştir. Nitekim veda hutbesinde 
hazır olanlara bunu sorduğu zaman orada 
hazır olanlar bunu tasdik ettiler. O da bu-
nun üzerine üç defa “Şahid ol Yarabbi!” de-
mişti. (Ebu Davûd, Menâsik/56 (1905). İbn 
Mâce, Menâsik/84 (3074). Müslim Hac/147 
(2950)). 

İslâm’a, hakka, hidâyete ve güzelliklere dâvet 
işi, yanlızca Peygambere ait bir görev değildir. 

Kur’an bu görevi bütün mü’minlere yüklüyor: 
“Sizden, hayra dâvet eden, ma’rufu emre-
den ve münkerden sakındıran bir cemaat 
bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlar-
dır.” (Âl-i İmrân 3/104). 

İman edenler, güçleri nisbetinde bu dâvet 
görevini yaparlar. Zaten her müslüman dini-
nin temsilcisidir. O hem İslâm’ı yaşamaktan, 
hem de onu başkalarına en güzel bir şekil-
de ulaştırmaktan sorumludur. Çünkü İslâm, 
başkaları üzerinde otorite kurmanın aracı de-
ğil; huzur ve mutluluğun, gerçek barışın ve 
adâletin, kurtuluş ve insanca yaşamanın ilâhî 
reçetesidir. Bu güzelliği ve saadeti bütün in-

sanlarla paylaşmak ayrıca 
bir güzelliktir. 

Bu bağlamda her müslü-
man anne-baba çocukları, 
her dede ve nine torunları, 
her alim ilminden yararla-
nanlar, her imam cemaati, 
her mürşid/şeyh bağlıları/
sevenleri, her öğretmen 
öğrencileri, her yazar ese-
rini okuyanlar, her aile bü-
yüğü geniş aile fertleri, her 
yönetici yönettiği kitle için 

bir davetçidir.

Teşvik etme (terğîb) ve sakındırma - 
(terhîb) nedir?

Davet faaliyeti bir tebliğ etme (duyurma), et-
kileme, ikna etme, öğretme ve böylece kişilik-
te bir dönüştürme, hatta bu kişiliği koruma 
süreci olduğuna göre; sonuç alabilmek için 
çeşitli ve yerine göre farklı metodların kulla-
nılması gerekir.

İyi şeylere teşvik etmek, olumlu davranışları 
sevdirmek, doğru olan şeylerin yapılmasını 
sağlamak, müjdelemek, onure etmek, özen-
dirmek, sakındırmak, korkutmak, soğutmak, 
ilgiyi azaltmak ve uyarmak bunlardan bir kaç 
tanesidir. 

Özendirme/teşvik etme metodu, kişiyi iyi 
bir sonuçla, yüzü ak eden bir kazançla, yü-

BU NE BİR SIRADAN 
HABER, NE BİR 
ŞAKA, NE DE ES 
GEÇİLECEK BİR 

KONUDUR. DAVETÇİ 
BU İŞİN CİDDİYETİNİ 

DAVET ÜSLUBUYLA 
MUHATABA İLETİR.
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reğe sevinç veren bir ödülle muştulamaktır. 
Yapılan iyi işin mutlaka yine iyi bir sonuca 
ulaşacağına dair kişiyi ikna etmektir. Uyarma 
bunun tersidir. Yapılan şeyin sonucunda kar-
şılaşılacak zararları önceden bildirip sakınma-
sını sağlamaktır. Tehlikeyi önceden bildirip, 
tedbirli olunmasını öğütlemektir. 

Buna din dilinde tebşîr ve inzâr denildiği gibi, 
‘terğîb ve terhîb’ de denir. Yani teşvik etme ve 
sakındırma, müjdeleme ve mahrumiyeti ha-
ber verme, özendirme ve uyarma, cesaretlen-
dirme ve korkutma, benimsetme ve soğutma. 

Bütün bunların insan kazanmada, yürek fet-
hinde, insanların hayırda sebat etmelerinde, 
kemâle doğru yürümede, kötülüklerden ka-
çınmada yapıcı ve etkili olduğu açıktır. Ancak 
uyarıdan ziyade teşvik etmenin, korkutmadan 
önce özendirmenin, cezadan çok ödüllendir-
menin daha etkili olduğunu söylemeliyiz. 

Terğîb ne demektir?- 

Terğîb’in aslı ‘Ra-ği-be’ fiilidir. Bu da sözlükte 
bir şeyi sevip dilemek, özlemek, üzerine düş-
kün olmak, geniş olmak demektir. Bu fiil aynı 
zamanda yalvarıp niyaz etmek, alçak gönüllü 
olarak istemek manasında da gelir. Nitekim 
Kur’an hz. Zekeriyya ve ailesinin umarak ve 
sakınarak (rağaben ve raheben) dua ettiklerini 
söylüyor. (Enbiya 21/90).

‘Ra-ği-be’nin aslı bir şeydeki genişliktir. ‘Ra-
ğube şey’ün’ ifadesiyle o şey geniş oldu deni-
lir. Mesela geniş havuz gibi. Çok yiyen birisi 
için boğazı geniş, obur denir. 

Rağbet, rağbu, rağbiyyü; istemedeki derinli-
ği ve genişliği ifade ederler. Enbiyâ sûresi 90. 
âyette bu anlamda kullanılıyor. 

“Ra-ği-be” fiili bir şeyi candan ve çok istemeyi 
de anlatır. (Kalem 68/32).

An harf-i cerri ile kullanıldığı zaman yüz çe-
virmek, rağbet etmemek demektir. (Bakara 
2/130. Meryem 19/46).

Aynı kökten gelen ‘Rağibetü (çoğulu reğaib)’; 
çok rağbet olunan şey, hediye, bol ihsan de-
mektir. (İsfehânî, R. El-Müfredât s.289. İbni 

Manzur, Lisânu’l-Arab, 6/182). Şaban ayının 
yarısındaki gece hakkında kullanılır. Zira bu 
gece Allah’ın bol ihsanı ve cömertliği ümit 
edilir.

Râğıb; istekli, isteyen, arzu eden, tamah eden 
manalarına gelir.

‘Terğîb’, ra-ği-be fiilinin tef’il kalıbından ge-
lir ve rağbet ettirmek, arzu ettirmek, teşvik 
etmek, özendirmek anlamlarına gelir. (İbni 
Manzur, Lisânu’l-Arab, 6/182).

Terhîb ne demektir?- 

Terhîb kelimesinin aslı ‘ra-he-be’ fiilidir. Bu 
korkmak, ürkmek, çekinmek, sakınmak de-
mektir. (İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 6/240). 
Aynı kökten gelen rehbet, ruhb ve rehb’ keli-
meleri korku, hüzün ve kaygının birleşimidir. 
Yani bir şeyin başa gelmesinden dolayı olağa-
nüstü sakınma ve ürkme durumu. (İsfehani, 
R. El-Müfredat s.296).

‘Rehb’in fâil ismi olan ‘râhib’, büyük bir kor-
kuyla ürperen, ciddi bir korkuyla çekinen 
kimse demektir. Bunun çoğulu ‘ruhban’ veya 
‘ruhbaniyyun’dur. Ruhbanlık yapmaya da 
‘rehbaniyet’ denmektedir. (M. Fevzi en-Neâl, 
M. Elfâzı’l-Kur’aniyye, s.352).

Kur’an, İsrailoğullarına verilen ni’meti ha-
tırlattıktan sonra, onlara yalnızca Allah’tan 
‘rehbet’ etmelerini (korkmalarını) hatırlatıyor. 
(Bakara 2/40. Nahl 16/51). 

‘et-Terhebu’, teabbüd, itiraz etmeksizin bo-
yun eğmek demektir ki sakınma (rahbe) keli-
mesinden alınmadır. 

Rehbaniyyet; sakınmadaki aşırılıktan dola-
yı çok ibadet etmek, ibadete düşkün olmak 
demektir. Ürpermek anlamındaki ‘rehb’, 
Kur’an’da hem insanlardan hem de Allah’tan 
korkmayı ifade eder. (Kasas 28/32. Haşr 
59/13). (İsfehânî, R. El-Müfredât s.297).

‘Rehb veya rehbet’ aynı zamanda olumlu bir 
davranış halinde muttaki mü’minlerin bir 
özelliği olarak geçmektedir. Rehbet içinde bu-
lunan mü’minler gerçekte Rablerinden hak-
kıyla korkup ürperirler. Çünkü onlar Rabbin 
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azametini (büyüklüğünü) ve azabının çetin-
liğini anlayan kimselerdir. (Enbiyâ 21/90. 
Mâide 5/82. A’raf 7/116, 154).

Kur’an, mü’minlere savaş malzemeleri hazırla-
mayı, bununla kendi düşmanlarını ve onların 
bilmediği ama Allah’ın bildiği diğer düşman-
ları korkutabileceklerini bildiriyor. Burada da 
‘ra-he-be’ kökünden gelen ‘türhibûn’ kullanı-
lıyor. (Enfal 8/60). 

Aynı kökten gelen ‘irhab’ develerin ürkmesi 
manasına geldiği gibi günümüz Arapçasında, 
dehşet saçmak, korkut-
mak, terör yapmak anla-
mında kullanılmaktadır. 

 ‘Rağaben ve raheben’: 
Allah’ın katında olanı 
umarak ve O’nun azabın-
dan korkarak demektir. 
Bazı hadislerde bu şekilde 
geçmektedir. (İbni Man-
zur, Lisânu’l-Arab, 6/181).

Terhîb; ‘ra-he-be’nin tef’il 
kalıbıdır ve korkutmak, 
dehşete düşürmek, sakın-
dırmak demektir. (İbni 
Manzur, Lisânu’l-Arab, 6/240).

Terğîb ve terhîb kitapları- 

Hadislerin tasnif edilme metodlarından biri 
de terğîb ve terhîb metodudur. Buna göre ha-
disler teşvik ve sakındırma konuları dikkate 
alınarak tertip edilir. Bir bölümde önce her 
türlü iyilik ve fazilete teşvik eden hadisler, 
sonra da bunun zıddı olan kötülüklerden sa-
kındıran hadisler sıralanır. 

Bu metodla tasnif edilmiş bir kaç hadis kitabı 
bulunmaktadır. Bunların en meşhuru, Abdu-
lazim b. Abdulkavi el-Münzirî (öl. 656) et-
Terğîb ve’t-Terhîb’idir. Bu kitap Muhammed 
b. Ebi Bekr es-Safedî (öl. 862) tarafından et-
Takrîb ila Kitabi’t-Terğîb ve’t-Terhîb adıyla, 
Muhammed Hayat b. İbrahim es-Sindî (öl. 
1163) tarafından da Şerhu’t-Terğîb ve’t-Terhîb 
adıyla şerh edildi. (M. Uğur, Hadis İlimleri 
Edebiyatı s.315). 

Hadis uzmanlarına göre Münzirî’nin bu eseri, 
hadisleri derleme açısından derli toplu, hem 
de sağlamlıkları hakkında doyurucu bilgi 
veren, müslümanları iyi şeylere teşvik eden, 
kötü işlerden sakındıran hadisleri bir araya 
toplayan faydalı bir kitaptır. (İ. L. Çakan, Ha-
dis Edebiyatı s.110-113). Bu eser A. Muhtar 
Büyükçınar ve D. Pusmaz tarafında Türkçeye 
tercüme edildi. 

İbni Hacer’il-Askalânî bu kitabı Tehzibu’t-
Terğîb ve’t-Terhîb adıyla kısalttı. Bunun da 
Türkçe tercümesi mevcuttur. 

Davette teşvik etme - 
(terğîb) ve sakındırma 

(terhîb) metodu

Terğîb metodu, davete 
muhatap olan kimseyi, 
tebliğ edilen şeyin mesajını 
kabule teşvik eden ve ona 
bağlı kalmayı sağlayan şey-
dir. Terhîb ise mesajı red-
detmekten alıkoyan veya 
mesajın zıddını kabul et-
mekten ve benimsemekten 
vazgeçirmeye ve uzaklaş-

tırmaya çalışan her şeydir. Dolaysıyla bu me-
toda teşvik etme ve sakındırma, benimsetme 
ve soğutma metodu diyebiliriz. Kur’an baştan 
başa bu teşvik ve sakındırma ile doludur. 

Terğîbin aslı kişiyi Allah’ın rızasına, rahmeti-
ne ve ahiretteki sevabın çokluğuna meylettir-
mektir. Terhîb ise kişiyi Allah’ın gadabından 
ve ahiretteki azaptan sakındırmak, bu konuda 
onun korku duyup tedbir almasını sağlamak-
tır. Bu da hem Kur’an’ın hem de Peygamber’in 
metodudur. (dr. A. Zeydan, Usulü’d-Da’veh, 
s.437).

İnsanda nefis, heva ve hayvanî hisler ancak 
korkutmak ile ıslah ve terbiye olur. Bu yüz-
den Kur’an terhîb (korkutmak) amacı ile ce-
hennemden haber vererek, insanın nefis ve 
hevasını tahrik ederek, haddinden tecavüz 
etmemesini teşvik ediyor. Yine insanda kalp, 

VAHİY KESİN VE 
AÇIK ÖRNEKLER 

VERİYOR. DAVETÇİ 
BU ÖRNEKLERDEN 

HAREKETLE 
MUHATABININ 

DİKKATİNİ GERÇEĞE, 
REALİTEYE, MUTLAK 

OLAN SONUCA ÇEKER.
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ruh, vicdan, gibi hisler ancak ümit ile yeşerir 
ve böylece ıslah ve terbiye olurlar.

Bu yüzden Kur’an terğîb (ümitlendirmek) ama-
cı ile cennetten haber vererek bu duygularını 
tahrik edip doğruya şevklendiriyor. (http://
www.sorularlarisale.com/makale/11407).

Terğîb’de insanların arzu ettiği, ulaşmak iste-
dikleri, hoşlarına giden ve onlara cazip gelen, 
onları sevindiren veya hoşnut eden özellikler 
vardır. Terhîb’de ise insanların hoşlanmadık-
ları, kaçındıkları, karşılaşmak istemedikleri, 
vazgeçmelerine ve sakınmalarına sebep olan 
özellikler söz konusudur. Bunlar maddi ola-
bileceği gibi manevi de olabilir. 

Kur’an, sunduğu mesajı benimsetme, sevdir-
me ve kabul ettirme ve insanları buna teşvik 
etme amacıyla müjde (tebşîr), mükâfat, cennet 
ve nimetlerinin hatırlatılması gibi, insanların 
gönlünü alıcı, sempati uyandırıcı, hoşlarına 
giden, sonuçta davet edilen şeye yaklaştırıcı 
unsurları kullanıyor. (M. Şanver, K. Tebliğ ve 
Eğitim Psikolojisi, s.201).

Terğîb ve terhîb metodunun bir davet/tebliğ 
değil, eğitim vasıtası olduğu görüşü de var-
dır. (A. Özbek, Bir Eğitimci Olarak hz. Mu-
hammed, s.235). Terhîbin olumsuz eylem, 
küfür ve şirk içerisinde olanlara yönelik ol-
duğu da dikkate alınırsa, bu metodun hem 
davet/tebliğ, hem de eğitim aracı olduğunu 
söylemek mümkündür. (Mesela; Mâide 5/73, 
86. A’raf 7/36. Nahl 16/88. İsrâ 17/10. Tâhâ 
20/74. Şuarâ 26/91). Bununla birlikte davette 
mü’min olmayanları özendirici ve imana teş-
vik edici yönün olmadığı söylenemez. Zaten 
tebliğ, Kur’an eğitim sürecinin öğretim ve bil-
gilendirme safhası olarak, dolaysıyla eğitimin 
kapsamında düşünülmektedir. (M. Şanver, K. 
Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi, s.200).

Bir metod olarak sevgi ve teşvik etmenin öne-
mi inkar edilemez. Zira insan bir konuda ikna 
olabilir. Ancak ikna olduğu şeyi bir de yürek-
ten severse, benimserse, inanırsa, şüphesiz 
sonuç daha farklı olur. 

Mesela Kur’an yer yer ehl-i kitab’ın tevhide 
uygun inançlarını, iyi işlerini ve doğru dav-
ranışlarını tasvip etmekte, onları övmektedir. 
(Mâide 5/69, 84-85). Geçmiş peygamberleri 
ve onalara tabi olanları hayırla anmakta, on-
ları örnek olarak göstermektedir. (Meryem 
19/58). Kur’an, geçmişte hata etse, günah iş-
lese de tevbe edip İslâmî daveti kabul eden-
lere, imanın gereği olan salih amel işleyenle-
re af ve çeşitli mükâfatlar vadediyor, onları 
güzel sonuçla müjdeliyor. (Mesela; Mâide 
5/74. Enfal 8/38. A’raf 7/35. Tevbe 9/20-21. 
Nahl 16/30-31. Furkan 25/70. Secde 32/19. 
Ankebût 29/59). İslâmî davete tabi olanları, 
onların tutumlarını, yaşayışlarını örnek gös-
teriyor. Böylece nasıl olunması gerektiğini 
muhataplara telkin ediyor. (A’raf 7/170. İsra 
17/107-109. Mümtahine 60/4. Tahrim 66/11-
12). İnsanları inanmaya, iyi davranışlara 
özendiriyor, kendisi sevgi motifi ile insanlara 
yaklaştığı gibi, iman edenlerin de ilişkilerinde 
sevgiyi esas almalarını tavsiye ediyor. (Mer-
yem 19/96).

Kur’an bu gibi âyetlerle insan psikolojisinden 
hareketle mesajını benimsetmeyi ve muhatap-
larını o yöne motive etmeyi amaçlamaktadır. 
Kur’an’ın fonksiyonlarından biri de davete 
olumlu karşılık verenleri, yani iman edenleri, 
ya da ileride iman edecekleri güzel sonuçlarla 
müjdelemektir.

Kur’an insanları inkârdan, şirkten ve bunların 
getirdiği yanlışlardan, tevhide aykırı inanç ve 
davranışlardan alıkoymak, soğutmak, uzak-
laştırmak, inkârcıları bir daha düşündürmek, 
ibret almalarını sağlamak ve uyarmak ama-
cıyla; ceza, korkutma, sakındırma, kınama, 
ayıplama, büyük kayıp, ebedî pişmanlık, 
cehennem azabı gibi, korkup çekinecekle-
ri, karşılaşmak istemeyecekleri unsurları da 
kullanıyor. Çünkü korku uyandırmak veya 
uyarmak, bir şeyi bir kimseye inandırmanın 
yollarından biridir. 

Bu bağlamda Kur’an inanmakta direnen inkar-
cıları; bazen cehennem azabı (Mesela; Mâide 
5/73. A’raf 7/36. Nahl 16/88. İsrâ 17/10. Fur-
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kan 25/65-66. Şuara 26/91. Ahzab 33/64-
66), bazen öncekilerin karşılaştıkları kötü ve 
acıklı sonuçtan örnekler vererek (En’am 6/6. 
A’raf 7/162. Enfâl 8/54. Yunus 10/13. Zümer 
39/25-26. Ahkaf 46/24-25), bazen kınayıcı ve 
ayıplayıcı bir üslup kullanarak (Nahl 16/25, 
29, 59. Meryem 19/88-89. Zümer 39/22), 
bazen yeryüzünde gezip dolaşarak ve iyi bir 
gözlem yapmayı tavsiye ederek (Rûm 30/42. 
Fâtır 35/44), bazen duygusal ifadelerle, veya 
terkedilmişliği çağrıştıracak bir dil kullanarak 
(Şûra 42/8, 31. Zuhrûf 43/38), bazen ürkütü-
cü ve ürpertici tasvirlerle uyarmaktadır. (M. 
Şanver, K. Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi, s.201-
202)

Böylece Kur’an muhataba iyi ve kötü davra-
nışlara nisbeten iki tavır gösteriyor. Birincisi; 
gülümseten, müjdeleyen, teşvik eden, onure 
eden, gelecekte (Ahirette) iyi sonuçlar vade-
den, ikincisi; muhatabın yüzünü buruşturan, 
ürküten ve gelecekte kötü sonuçlar vadeden 
tavır. 

Teşvik etmeyle ve uyarmayla ilgili - 
diğer metodlar 

Kolaylaştımak güçleştirmemek· 

Peygamber (s) kolaylığı severdi ve ümmetine 
de kolay olanı tavsiye ederdi. İki şeyden birini 
yapma konusunda serbest idi ise, günah de-
ğilse daima kolay olanı tercih ederdi. (Buhârî, 
Menâkib/23 (3560), Müslim, Fedail/77-78 
(6045-6046)). 

Pek çok hadiste kolaylık tavsiye ediliyor. Bu 
tavsiye tebliğ ve davette de geçerlidir. O di-
nin kolay olduğunu, zorlaştırmaya kalkanın 
onun altında kalacağını söylüyor. (Buhârî, 
İman 29). 

Hadislerde şöyle deniyor: “Amellerinizde 
îtidâli ve doğruyu bulmaya çalışın.” (Tirmizî, 
Tefsîr /4). “Amelin az da olsa devamlı olanı, 
Allah yanında daha makbuldür.” (Buhârî, 
İman/17. Müslim, Salât/283). “Kolaylaştı-
rın, zorlaştırmayın… ” (Buhârî, Cihad/164 
(3038), Edeb/80 (6124). Müslim, Cihad/2 
(4523-4526).

Müjdelemek ve korkutmak· 

Peygamber (s) şöyle buyuruyor: “… Müjdele-
yiniz, nefret ettirmeyiniz.” (Buhârî, Cihad/164 
(3038), Edeb/80 (6124). Müslim, Cihad/2 
(4523-4526).

Kur’an’da uyarının yer yer müjde ile birlik-
te kullanıldığını görüyoruz. Bundan amaç 
müslümanı salih amellere özendirmek, hayır 
yapma konusunda neşe ve istek uyandırma-
dır. Kişinin kazacaklarını ve kaybedeceklerini 
kendisine etkileyici bir yöntemle haber ver-
mektir. (Zamahşerî, el-Keşşâf 1/109).

Bu gibi teşvik ve müjdelerin her biri, haber 
verilen şeyin ağırlığına, konunun akışına ve 
muhatab alınan kişilerin durumuna göre de-
ğişebilir. 

Tebşîr, sevindirici bir haber vererek müjdele-
mek demektir. ‘Beşîr’ kelimesi, âyetlerde da-
ima ‘nezîr’ kelimesiyle birlikte kullanılmak-
tadır. Bu da, birincinin iyi habere, ikincinin 
ise kötü habere tahsisini ifade eder. Buna göre 
beşîr, ‘müminlere özellikle ahiret mutluluğu-
nu ve cenneti müjdeleyen’ demektir. İnzâr, 
“bir şeyin sonucundaki tehlikeyi haber verip 
sakındırmak, uyarmak ve dikkatini çekmek” 
gibi anlamlara gelir. İnzâr işini yapana nezîr 
denir.

Rasûlüllah’ın İslâm’ı tebliğ görevine ilk defa 
inzârla başladığını Yüce Allah’ın, “Ey örtüye 
bürünen, kalk, inzâr et.” (Müddessir 74/12) 
buyruğundan öğreniyoruz. Ama onun müjde-
ci sıfatının Kur’an’da uyarıcı sıfatından önce 
geldiği de bir gerçek. (Ahzâb 33/45). 

Müjdelemek ve uyarmak Hakka davet yön-
temlerinden biridir. İslâm’ı tebliğ ederken, ne 
yalnız cehennem ile korkutmak ne de yalnız 
cennet ile müjdelemek; korku ile ümit arasın-
da dengeli bir hava oluşturup ruh ve vicdan-
ları serinletmeyi ihmal etmemek bu davetin 
bir parçasını oluşturmaktadır.

Mükâfat ve ceza vadetmek· 

Eğitimde veya davette ceza ve mükâfat va-
detmenin olumlu sonuçları olduğu bilinen 
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bir gerçektir. “Şunu şöyle yaparsan sonuçta 
kazanırsın, şu mükafatı hak edersin, mutlu 
olursun, şu yanlışı yaparsan, görevini ihmal 
edersen, şu suçu işlersen kaybedersin, kaza-
namazsın, ceza alırsın, mutsuz olursun” gibi 
kesin vaadler muhatap üzerinde genellikle 
olumlu sonuçlara yol açar.

Davetteki mükafat ve ceza vadi, önceden 
ödenen bir mükâfat veya hemen verilen bir 
ceza değil, yapılanın sonucunda kazanılacak 
iyi veya kötü bir karşılığı haber vermektir. 
Mükâfat ve ceza iki taraflı olarak uygulanmaz 
ise, insanın ıslah edilmesi ve eğitilmesi zor 
olur. Sadece mükâfat gösterilse, yani terğîb 
olsa, insan şımarır ve azar. Sadece ceza olsa, 
yani terhîb olsa, bu sefer insan ümitsizliğe 
düşer, tamamen kendini bırakır. Bu yüzden 
terğîb ve terhîb, yani ümit ve korku dengeli 
olarak beraber olması gerekir.

Araştırmalar korkutmanın muhatabın bir şeyi 
benimsemesini sağladığını, buna teşvik ettiği-
ni, onu bazı şeylerden uzaklaştırdığı, soğut-
tuğunu ortaya koysa da, çok fazla korkunun 
kopukluğa yol açabileceğini, onun bir şey 
yapmasına engel olacak kadar onu etkileye-
bileceğini söylemek gerekir. Bundan dolayı 
davetçi, sürekli korku ve tehdit içeren mesaj-
lar yerine, bunların yanında teşvik etmeye ve 
benimsetmeye yönelik sevdirici ve özendirici, 
duyanı motive edici mesajları ve metodları bir 
denge halinde kullanmalı.

Kur’an’da bu dengenin gözetildiğini görüyo-
ruz. Hatta Kur’an’ın cezalandırmaktan daha 
çok mükâfatlandırmaya ağırlık verdiği söyle-
nebilir. Kur’an müjde ve mükâfat unsuruna 
öncelik vermekte, korku yerine sevgi ve arzu 
duygularını öncelemektedir. (M. Şanver, K. 
Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi, s.203).

İyiliği emretmek kötülükten alıkoymak · 
(Emr-i bi’l-ma’ruf’ ve nehy-i ani’l-münker)

Ma’ruf, güzel ve iyi olduğu din ve akıl tara-
fından bilinip tanınan her türlü fiil, söz ve 
davranıştır. (R. el-Isfehânî, Müfredât, s.495). 
Münker ise ma’ruf’un tam tersidir. 

İnsanlar, peygamberler tarafından ma’ruf’a 
(iyi olan şeylere) davet edilmiş, münker’den 
(kötü olan şeylerden) sakındırılmıştır. Onla-
rın insanları davet ettiği hidayet aynı zaman-
da ‘ma’ruf’ olan bir şeydir. Peygamberlerin 
insanları sakındırdıkları dalâlet ise aynı za-
manda bir ‘münker’dir. 

‘Emr-i bi’l ma’ruf’ herkes ve her toplum için 
iyi ve faydalı olan, zararı gideren ve insanı 
Rabbine yaklaştıran, ayrıca bütün ifsat edici 
(bozucu) unsurları ortadan kaldırma çabası, 
‘nehy-i ani’l münker de kötülüklere, zulüm-
lere engel olma çabası, bunlara karşı yapılma-
sı gerken mücadeledir. Bunun da’vet, tebliğ, 
cihad, tavsiye ve nasihat gibi dinî görevlerle 
yakın bir ilişkisi vardır.

Bazı alimlere göre Âl-i İmran 104. ayette-
ki; “sizden bir ümmet bulunsun” ifadesi, 
‘ma’rufu emretme-münkerden sakındırma’ 
görevinin bütün müslümanlara değil, bunu 
yapabilecek davetçi müslümanlara ait oldu-
ğuna işarettir. Kimi alimlere göre de bu emir 
bütün müslümanlaradır. Çünkü Kur’an’ın 
diğer âyetlerinde ve birçok hadiste bu emir 
genel olarak bütün müslümanlara yönelik-
tir. Mü’minlerin özellikleri sayılırken, onların 
ma’ruf’u emrettikleri, münker’den sakındır-
dıkları açıklanıyor. (Âl-i İmran 3/110. Tevbe 
9/71. Hacc 22/41).

Bir hadiste emr-i bi’l-ma’ruf görevini yapma-
yanalara Allah’ın (c) bela gönderebileceği söy-
leniyor. (Tirmizí, Fiten/9 (2169). Ebu Davud, 
Melâhim/16 (4336). Müsned, no: 23363).

Ma’ruf’u emretmek; irşad etme (doğru yolu 
gösterme), vaaz, nasihat etme, gerekirse davet 
ile teşvik etmek olduğuna göre; bu görevin 
hikmetle, güzel öğütlerle yapılması gerekir. 
(16 Nahl/125).

Ümit vermek, karamsar etmemek· 

Terğib metodunun bir yönü de muhatabı 
onure etmek, ona ümit vermektir. Ama asla 
onun için karamsar bir tablo çizmemek, onu 
bir anlamda çıkmaz sokaklara sokmamak, ge-
lecekten umutsuz yapmamaktır.
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Bir hadiste haber verildiğine göre adamın biri 
doksandokuz kişiyi öldürdükten sora pişman 
oldu, tevbe etmek istedi. Bunu bir âlime da-
nıştı. Âlim onun için tevbenin mümkün ol-
madığını söyleyince onu da öldürdü. Buna da 
pişman oldu. Tavsiye üzerine başka bir alime 
gidip durumu anlattı. O alim her günah için 
tevbenin mümkün olduğunu, Allah’ın dile-
diği kimseleri affedebileceğini söyledi, adamı 
tevbe etmeye teşvik etti. (Buhari, Enbiya/54. 
Müslim, Zühd/73, Tevbe/46). Bu kıssada in-
san psikolojisindeki ümit, aşk, azim ve ira-
deyi kamçılayıcı, iyi yöne doğru teşvik edici 
özellikler var.

Allah (c) kullarının kendi rahmetinden ümit 
kesmemelerini söylüyor. (Zümer 39/53). 
Kur’an müslümanları nefretten, karamsarlık-
tan, yeis ve umutsuzluktan sakındırıyor. Bazı 
ilim ehline göre bunlar iradeyi öldüren şey-
lerdir. (S. b. Abdullah el-Karnî, Velâkin Kûnû 
Rabbaniyyîn, s.249). 

Davet edenin kendisi ümitvâr olduğu gibi, 
muhataplarına da ümit dağıtmalı. Geleceğe 
ait endişe ve tereddütlerini izale etmeli, sabır 
ve sebatla, azim ve kararalılıkla, ümit ve işti-
yakla davetine devam etmeli. 

İnsanın en zor ve en sıkıntılı anlarında tesel-
liye, ümide ihtiyacı olur. Davetçi bunu bilir, 
muhataplarına bu açıdan yardım eder. O, ge-
rekirse muhataplarına ümit vermek için tıpkı 
Peygamber gibi Kur’an kıssalarından, etkile-
yici hikâyelerden, yaşanmış hayatlardan ör-
nekler verebilir. (A. Önkal, R. İslâm’a Davet 
Metodu, s.187).

Davet ve cihad ilişkisi· 

Cihad, dinî emirleri öğrenip ona göre yaşa-
mak ve başkalarına öğretmek, iyiliği tavsiye 
edip kötülüklerden sakındırmaya çalışmak, 
İslâmı tebliğ, nefse ve dış düşmana karşı mü-
cadele vermektir. 

Cihad ibadeti ile iyiliği yaygınlaştırma, kötü-
lüklerle mücadele etme aynı şeylerdir. İki farz 
arasında fazla bir fark bulunmamaktadır. A. 
Dıraz diyor ki: “Hatta cihad, mar’rufu em-

retme, münkerden sakındırma kurumunun 
en yüce temelidir.” (el-Umeri, Emr Bilma’ruf 
Nehy Anilmünker, s.131). 

Cihad faaliyeti, Kur’an’ın mesajını insanlara 
ulaştırmaktır. Kur’an’ın davetini tekrar et-
mektir. Onun müjdelerini ve güzelliklerini 
halka haber vermektir. 

Davet bir açıdan da cihad faaliyetidir. ‘Cihad’ 
faaliyeti, İslâmla insanlar arasına girerek yü-
rekler arasına konulan bu engelleri en güzel 
metodla kaldırma, insanla onun fıtratını bu-
luşturma çabasıdır. (M. İslâmoğlu, Yürek Fet-
hi, s.36).

Haksızlıklara karşı mücadele etmek cihad ol-
duğu gibi, dinin ma’ruf dediği güzelliklerin 
insan ve toplum hayatına yerleşmesi için ça-
lışma yapmak ve insanları hakka davette çaba 
göstermek te cihadtır. Bunların elle, dille veya 
yazılı olması arasında fark yoktur.

Nitekim Mekke döneminde inen Furkan/52 
ve Ankebut/69. âyette cihad’tan bahsedilmek-
tedir. Mekke döneminde savaşın (harbin) ol-
madığı bilinen bir gerçektir. Öyleyse burada 
kasdedilen fiilî cihad dediğimiz kıtal değil, 
bütün imkanlar seferber edilerek insanlara 
hak dini duyurma, müşriklerle sözle, ikna 
edici delillerle mücadeleye devam etmektir.

İslâmı başkalarına hikmetle ulaştırma gayret-
lerinin bir diğer adı da dil ile cihaddır. Dil ile 
cihad; hak sözü söylemek, hakkı savunmak, 
İslâmı başkalarına tebliğ etmektir. Hakkın 
düşmanlarını ikna edici delillerle susturmak, 
insanlara hakkı eldeki bütün meşru araçlarla 
ulaştırmak için çalışmak, yani davet etmek, 
ma’ruf’u (iyi olanı) anlatmak, yapılmasını sağ-
lamak; münker’i (kötü olanı) tanıtmak, ondan 
sakındırmak ve yapılmamasını sağlamaktır. 

Davette terğîb ve terhîb metodu-- 
nun kullanılması

“Nahl 125. ayete göre hakk’a davet açısından 
insanlar üç sınıfa ayrılabilir. 1.Aklı selim sa-
hibi ve eşyanın hakikatini öğrenen araştırıcı 
alimler. Davette ‘hikmet’ ile davranma bunlar 
içindir. Zira hikmet, kesin olan delillerdir. 2. 
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Davette Teşvik Etme ve 
Sakındırma Metodu

Halkın çoğunluğunu teşkil eden ve henüz 
sağlam fıtratını koruyan orta sınıf. Güzel öğüt 
bunlar içindir. 3. Mücadeleci, inatçı ve düş-
man kimseler. Mücadele yolunun en güzeliy-
le davet edilmesi istenenler de bunlardır. Zira 
unutmamak gerekir ki, Allah (c) hz. Musa’nın 
Firavun’a bile yumuşak sözle davette bulun-
masını emretmiştir.” (Tâhâ 20/43-44. TDV 
Meali, s.280).

‘Güzel öğütle’ davet metodunda iki noktanın 
altı çiziliyor: Birincisi; Davetçi muhatabını 
sadece mantıkî ikna metodlarıyla değil aynı 
zamanda duygularını cezbederek de inan-
maya çağırmalıdır. Her zaman sapıklık ve 
kötülüklerin yasak olduğu konusu üzerinde 
durmamalıdır. Aynı zamanda insan doğasın-
da varolan kötülük aleyhtarı tutumu, karşı-
sındaki insanda da uyandırmaya çalışmalıdır. 
Bu kötülüklerin sonuçlarıyla da muhatabını 
uyarmalıdır. Bunun yanısıra kişi karşısındaki-
ne hidayetin ve iyi amellerin mükemmel ve 
doğru olduğunu mantıken kabul ettirmeye 
çalışmakla kalmayıp aynı zamanda onu sev-
dirmeye de çalışmalıdır. 

İkincisi; nasihat, karşıdakinin iyiliğini düşün-
düğünü gösterir bir tarzda olmalıdır. Öğüt ve-
renin kendi üstünlüğü ile övündüğünü göste-
recek hiçbir davranışı olmamalıdır. (Mevdudi, 
Tefhim 3/71).

İnsan yaratılış açısından tad veren şeyleri, ni-
met ve refahı sever, sıkıntı ve acı veren şey-
lerden de korkar. İslâm daveti insanı hayra 
ve iyiliğe sevketmede bu temel özellikten ya-
rarlanır. Herkese bütün hakikatleri anlatmak 
gerekmez. Bazıları için birkaç cümlecik örnek 
veya öğüt yeterli olur. Bazıları uyarıdan, bazı-
ları güzel örneklerden, bazıları görsel veya ya-
zılı hikayelerden, bazıları tehditten etkilenir. 
Kur’an’ın ve nebevî davet metodunda tehdit-
ten ziyade teşvik ve özendirme, karamsar bir 
tablo çizmeden çok ümitvar olma, zorakilik-
ten çok ikna ve sevdirme esastır. Bazen örnek 
verilir, bazen öğüt. Bazen hayra davet edilir 
bazen kötü olandan sakındırılır. (A. Özbek, 
Bir Eğitimci Olarak hz. Muhammed, s.282). 

Terğîb ve terhîb konusundaki önemli diğer 
bir esas da Âhirette her şeyin karşılığının ve-
rileceğinin hatırlatılmasıdır. Bununla birlikte 
hakka davet edilene “eğer hakka davete icabet 
edersen bu dünyada bile hayırla, yüz çevirir-
sen bu dünyada bile şer sonuçlarla karşılaşır-
sın” demek mümkündür. 

Terğib ve terhibin bir yöntemi de kişiye sahip 
olduğu nimetleri hatırlatmaktır. Allah’a itaat-
ten yüz çevirmenin veya nimetlere nankörlük 
etmenin nimeti elden çıkaracağı uyarısı yapı-
lır. Zira nimetin zevâli azabın nüzûlünü be-
raberinde getirir. Kur’an bunu Nûh, Hûd ve 
Salih kavimlerini örnek vererek hatırlatıyor. 
(A’raf 7/69. Şuarâ 26/131-135. A’raf 7/73). 
Kureyş Sûresi’nde, Kureyş kabilesine verilen 
nimetler hatırlatıldıktan sonra “Öyleyse şu 
Beyt’in (Kâ’be’nin) Rabbine ibadet etsin-
ler” deniliyor. 

İnsan hayatın akışına kendini kaptırır da ölü-
mü ve sonrasını unutabilir. Dünyayı Âhirete 
tercih edebilir. Ancak Âhiretin halleri onla-
ra güzel bir şekilde anlatılsa etkilenebilirler. 
Akıllı bir mü’minin Kur’an’ın Âhiretle ilgi-
li verdiği haberleri duyduğu halde dünyayı 
Âhirete tercih etmesi düşünülemez. Davetçi 
bir gayri müslim için Âhiret hakikatlerini çe-
kici hale getirir ve onun bu hakikatler üzerin-
de düşünmesini sağlayabilir. (Yûnus 10/24. 
Hadîd 59/20). 

Peygamber (s) de pek çok hadisinde Âhirete 
karşılık dünyayı tercih etmekten sakındırıyor. 
Dünya hayatının çekici ve nefisler için tatlı ol-
duğunu, kişinin halifelik görevini yapıp yap-
madığına bakmasını tavsiye ediyor. Gerçek 
hayatın Âhiret hayatı olduğunu vurguluyor. 
Âhirete nisbetle dünyanın, kişinin denizden 
parmağına bulaşan su kadar olduğunu açık-
lıyor. 

Peygamber’in (s) sahabilerini her vesileyle iyi 
davranışlara özendirdiğini, kötü huylardan da 
uzaklaştırdığını görüyoruz. Ancak bunu ya-
parken son derece ölçülü idi. Bu ölçüleri şöy-
le özetleyebiliriz: Kur’andaki terğîb ve terhîb 
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ikna esasına dayanır. Çoğunluk dolaylı veya 
dolaysız Âhirete imanı konu alır. 

Terğîbde açık bir üslupla herkesin anlayacağı 
ölçüde cennet nimetlerinin tasviri, terhîbde 
de aynı şekilde cehennem azabının tasviri 
vardır. Terğîb ve terhîb hem duyuları, hem de 
vicdanları etkiler. Bu da İslâm davetinin he-
deflerindendir. (A. Özbek, Bir Eğitimci olarak 
hz. Muhammed, s.284).

Terhîb ve terğîb metodu havf (korku) ve 
reca (ümit) dengesine benzer. Bu denge bazı 
âyetleri ve hadisleri anlamaya da yardımcı 
olur. Mesela cennetin annelerin ayakları al-
tında olduğunu söyleyen hadis, her annenin 
cennete gideceğini söylemiyor, anneliğe teş-
vik ediyor. “Selâm veren selâmet” bulur hadisi 
selâmı yaymayı özendiriyor. Hiçbir gölgenin 
olmadığı günde yedi grup kimsenin arşın göl-
gesine sığınacaklarıyla ilgili hadis elbette bu 
yedi sınıftan olmaya teşvik etmektedir.

Terhîbdeki sakındırma da bunun gibidir. Me-
sela bir hadiste münafıklığın alâmetlerinin üç 
olduğu söyleniyor. Burada her yalan söyleyen 
münafık olur diye anlaşılmamalı. Hadis müs-
lümanları bu üç kötü huydan sakındırıyor. 
“Kim zina ederse imandan çıkar, tevbe eden-
lerin tevbesi kabul edilir” hadisinde de terhîb 
söz konusudur. Her zina eden imansız olur 
denmiyor, mü’minler zinadan sakındırılıyor, 
tevbeye teşvik ediliyor. Hem terhîb-terğîb 
dengesi, hem havf-reca (korku ve ümit) den-
gesi. 

Hucurât 12. âyette yine aynı dengeyi görüyo-
ruz. Önce gıybetin ölü eti yemek gibi olduğu 
söylenip ona karşı mü’minler uyarılıyor, son-
ra da tevbeye teşvik ediliyorlar. (http://ninja-
kedi.blogcu.com/tergib-terhib).

Teşvik etmenin (terhîbin) ve uyar-- 
manın (terhîbin) hedefi

1- Hakikati duyurmak. Âdem’den beri insa-
noğlu hakikati arama peşindedir. Ama hiçbir 
insan vahiy olmadan hakikate ulaşamamıştır. 
Davetçi bu metodla davetin muhatabını Ha-

kikat konusunda aydınlatır ve ikna etmeye 
çalışır. 

2- İnsanın seçim hakkının olduğunu hatır-
latmak. Özendirme ve sakındırma bir baskı 
aracı değil, insana doğuştan verilen en önem-
li yetenek ve nimet olan hür iradeyi, seçim 
hakkını sonuçlarını haber vererek muhatabın 
zihnine getirmektir.

3- Haberin kaynağını dikkat çekmek ve cid-
diyetini vurgulamak. Davetçi yalan söylemesi 
mümkün olmayan bir kaynaktan haber veri-
yor. Bu ne bir sıradan haber, ne bir şaka, ne 
de es geçilecek bir konudur. Davetçi bu işin 
ciddiyetini davet üslubuyla muhataba iletir.

4- Her eylemin bir sonucu olduğunu göster-
mek. İnsanın yaptığı hiçbir şey boşa gitmez. 
İyi veya kötü, faydalı veya zararlı bir sonucu 
olur. 

5- Tarihin yeniden tekerrür etmemesini dile-
mek. Bunca hataya, bunca yanılmalara, bunca 
felâketlere, bunca kayıplara rağmen insanlar-
dan bazıları aldanmaya, kendine zarar ver-
meye, ibret almamaya, ateşe gitmeye devam 
ediyor. Davetçi her kişinin hayatında tarihin 
yeniden tekrarlanmaması için terğîb ve terhîb 
metodunu da dener. Zira kişi ve toplum ha-
yatında ibret alınmayan tarih tekerrür edip 
duruyor. 

6- Örneklere bakılmasını sağlamak. Vahiy ke-
sin ve açık örnekler veriyor. Davetçi bu ör-
neklerden hareketle muhatabının dikkatini 
gerçeğe, realiteye, mutlak olan sonuca çeker. 

7- Kalpleri işgalden kurtarmak. Allah sevgisi 
için yaratılan yüreklere ağyârın (lâyık olma-
yanların) sevgisi doldurulursa o yürek işgal 
altındadır ve devre dışıdır. Davetçi terğîb ve 
terhîb metodu ile muhataba yüreğe asıl göre-
vini vermesine yardımcı olmaya çalışır. 
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İki Kutuplu Davetin 
Girdabındaki İnsan

avet, kelime olarak “çağırmak, seslen-
mek, adlandırmak, dua veya beddua 

etmek, ziyafete çağırmak, propaganda yap-
mak” gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Te-
rim olarak ise, özellikle “İslâm’a ve İslâm 
esaslarının uygulanmasına çağrı” anlamlarına 
gelmekte ise de Kur’an’da “İslâm’a” 1, “imana” 

2, “Allah’ın kitabına” 3, “Allah yoluna” 4, “hak-
ka” 5, “hayra” 6, “kurtuluşa” 7 ve “esenliğe çağ-
rı” 8 gibi özel manalarda da kullanılmıştır. Bu 
ifadeler, davetin, tek boyutlu Allah merkezli 
bir eylem olduğu algısı oluşturuyorsa da bu 
yanıltıcı bir sonuçtur.    

“Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi ana-
larınızın karnından çıkardı; şükredesiniz 
diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” 9 

âyetince insan, dünyaya gözlerini açar açmaz 
hiçbir bilgiyle gelmediğinden ve devamlı bir 
ihtiyaç içinde olan zayıf bir yapıda olması 
neticesinde ihtiyaçlarının giderileceğini be-
yan eden adeta bir davetler girdabında bulur 
kendini. 

1 Saff 61/7

2 Hadîd 57/8

3 Al-i İmran 3/23

4 Nahl 16/125

5 Ra’d 13/14

6 Al-i İmran 3/104

7 Mü’min 40/41

8 Muhammed 47/35

9 Nahl 16/78

İ N C E L E M E

İki Kutuplu Davetin Girdabındaki 
İnsan ve Zorlu İmtihanı

İnsanın varlık alanında 

yer tutan benliği, bu 

davet merkezlerinin adeta 

savaş meydanı gibidir.

ZEKERİYA YÜRÜK

Zekeriyayuruk.khd@gmail.com

D
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İşte biz bu yazımızda, insanın devamlı mu-
hatap olduğu iki boyutlu bir davetle karşı 
karşıya olduğunu; bunlardan birincisinin Al-
lah merkezli, ikincisinin ise şeytan merkezli 
olan bu davetler insanın gerek iç gerekse dış 
dünyasını kapsayarak hayatının tamamını 
bir mücadele alanına çevirdiğini; bu davetler 
karşısında insanın düşebileceği çelişkili duru-
mu; iki kutuplu bu davetler girdabında iyi ile 
kötünün ayıklanması problemi üzerine çeşitli 
değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız.

1- İnsan Düzenli Olarak İki Davet Merke-
zinin Çağrısının Etkisindedir 

İnsan evrende yer alan her varlık gibi var ol-
duğu yaşam alanına uygun sosyolojik yapı 
içinde benliğini ve kimliğini devam ettirdiği, 
görünen bir forma yani bedene sahiptir. Bu-
nun yanında insanı insan yapan bu boyutu-
nun dışında bir de görünmeyen (bâtıni) ve 
tam olarak bilinemeyen (gaybi) duygusal, 
zihinsel, düşünsel ve psikolojik bir yapısı da 
mevcud olup, bu yapısını oluşturan bir ruha 
ve nefse de sahip ilginç bir varlıktır. Vahyi 
kelamın bildirmesi ve şehadet âlemindeki gö-
rüntüsüyle “en güzel şekilde yaratılmış”lığı10, 
insanın gerek görünen bedensel gerekse gö-
rünmeyen bâtıni ve gaybi boyutunun tama-
mını kapsamaktadır. Ancak çok boyutlu ve 
çok farklı kabiliyetlerle donatılmakla beraber, 
kesintisiz ve yaşamının her anını dolduracak 
iki kutuplu bir davetin çatışmasının etkisi al-
tındadır. Ve çatışan bu iki davetin etkisi altın-
da, seçmiş olduğu tercihlerle yaşamını kurgu-
layıp ikame etmektedir. 

Bu davetlerin birinci kutbu; “Andolsun, insanı 
biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıkla-
rını biliriz ve biz ona şah damarından daha 
yakınız.”11 diye beyan eden Allah merkez-
li davet iken, ikinci kutup ise hakikatin dili 
olan Peygamber (s) tarafından bize aktarılan, 
“Kocaları yanında bulunmayan kadınların 
yanına girmeyiniz. Çünkü şeytan sizin kan 

10 - Tin 95/4

11 - Kaf 50/16

damarlarınızda dolaşmaktadır.”12 ve yine 
“Şeytan, damarlardaki kan gibi insanda 
dolaşır. Ben, onun kalplerinize bir kötülük 
atmasından korkarım.”13 uyarılarıyla tarafı-
mıza ulaşmış şeytan merkezli davettir. Bu da-
vetler arasındaki fark; birincisinin gerçekliği 
bizzat hakikatin kendisi olması, ikincisinin 
ise gerçekliğini hakikat maskesine bürümüş 
yalan üzere dayatmasıdır. Bu fark Musa’nın 
(a) mucizeleri ile Firavun’un sihirbazlarının 
yaptıkları sihirlerdeki kadardır.

Nitekim vahiy bu önemli konuda bizi uyar-
maktadır: “…Şeytan diyecek ki: Şüphesiz 
Allah size gerçek olanı vâdetti, ben de size 
vâdettim ama size yalancı çıktım. Zaten be-
nim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece 
sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime 
hemen koştunuz…”14 

“Nefse ve onu liyakatli hale getirip de, fücur 
ve takva eğilimlerini ilham eden (Allah’)a 
andolsun…”15  İnsanın yaratılmış özellikleri 
ile varlık sebebi olan Allah’ı tanıma ve ona 
layıkıyla ibadet etme vazifesini yerine getire-
bilecek kabiliyette olduğunu bildiren bu âyet, 
adeta insanı en geniş anlamda tanımlamakta-
dır. Âyette geçen “ilham” kelimesi insanın ça-
basıyla elde ettiği kazanımlardan ziyade insa-
nı diğer varlıklardan üstün ve avantajlı kılan 
ve yaratılmışlığında Allah tarafından hikmetle 
yapısına yerleştirilmiş tüm özelliklerini anlat-
maktadır. İşte bu yaratılmışlık özellikleriyle 
insan, âyetteki “takva” kelimesiyle anlatılan, 
Allah merkezli bir davet ve yine “fücur” keli-
mesiyle anlatılan, şeytan merkezli bir davetin 
etkisinde kalarak varlık sebebi olan Allah’a 
ibadet etme görevini yerine getirmeye çaba-
lamaktadır. 

2- İnsan Benliği Bir Savaş Alanıdır

İnsanın varlık alanında yer tutan benliği, bu 
davet merkezlerinin adeta savaş meydanı gi-
bidir. Hiç durmadan devam eden bu çatışma 

12 - Tirmizi, Rada: 16

13 - Ebu Davut, Sünnet, 18

14 - İbrahim 14/22

15 -Şems 91/7-8
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insanın varlık alanındaki son anı olan ölümü-
ne kadar devam etmektedir. Bu savaş öyle bir 
savaştır ki, insan hiç kimseyle karşılaşmasa, 
sosyal hayata karışmazsa bile bizzat kendi 
içinde devam eden bir çatışmadır. Bu benlik 
üzerindeki melekuti güçler ile şeytani güçle-
rin çatışması neticesinde savaşı kazanan, in-
sanın kontrol merkezini ele geçirip ganimetin 
sahibi olmakta ve onu kendi çıkarları doğrul-
tusunda yönlendirmekte ve kullanmaktadır.

İç ve dış yapısındaki bu davetlerin etkisinde-
ki vasat insan sinusoidal bir dalga gibi bazen 
Allah merkezli davete icabet edip pozitif ta-
rafta yer edinirken, bazen de şeytan merkezli 
davetin etkisine girerek negatif alana kayarak 
hareket eden, düzensiz bir grafik ortaya koy-
maktadır. Bu etkilenme devamlı olup, alan-
lardaki kalma süreleri ise 
düzensiz bir eğilim için-
dedir. 

İşin burasında şöyle bir 
soru aklımıza takılabilir: 
“Acaba bu insanın mele-
kuti alan olarak tanım-
ladığımız pozitif alan ile 
şeytani alan olarak tanım-
ladığımız negatif alanlara 
bizi iten ve kalma süremi-
zi etkileyen şey nedir?”

İnsan hiçbir zaman tam olmayan, bir yönüy-
le sürekli aksayıp eksik kalan bu sebeple de 
devamlı bir arayış içindedir. Bazen bedensel 
ihtiyaçlarını gidermeye uğraşırken, bazen de 
psikolojik, zihinsel, ruhsal olan iç sıkıntılarını 
gidermek peşindedir. Değişmeyen şey ise de-
vamlı olarak kendini insana dayatan, “değişen 
ihtiyaçlar” karşısındaki arayışıdır. İşte bu ihti-
yaçların giderilmesi maksadıyla, gerek Allah 
merkezli gerekse şeytan merkezli davetlerin 
birine icabet etmektedir. Kimin davetine ica-
bet ederse onun alanına kaymaktadır. Bu du-
rum, insanın sürekli olarak yer değiştiren bir 
pozisyonda olmasını sağlamaktadır. Hiçbir 
alandaki duruşumuz garantili olmayıp, kalış 
süremiz ne kadar uzun olursa olsun ihtiyaç-
larımızın üzerimizdeki etkisi, giderilmesi ge-

reken şiddeti karşısında davet merkezlerinin 
önerilerindeki cazibeliği bizi öte tarafa geçme 
durumuyla karşı karşıya getirebilir. 

Hz. Peygamber’den gelen “…Kendinden 
başka ilah olmayan Zat’a yemin olsun, siz-
den biri, (hayatı boyunca) cennet ehlinin 
ameliyle amel eder. Öyle ki, kendisiyle 
cennet arasında bir ziralık mesafe kaldığı 
zaman ona yazışı galebe çalar ve cehennem 
ehlinin ameliyle amel ederek cehenneme 
girer. Aynı şekilde sizden biri (hayatı bo-
yunca) cehennem ehlinin amelini işler. 
Kendisiyle cehennem arasında bir ziralık 
mesafe kalınca yazışı ona galebe çalar ve 
cennet ehlinin amelini isteyerek cennete 
girer.” 16 rivayeti sanırım cebriyeci bir man-
tıktan ziyade anlattığımız bu meseleye daha 

iyi bir örnek olmaktadır. 
Gorki’ye ait romandaki 

anekdot da bunu açıklayan 
güzel bir örnek olarak ve-
rilebilir: “’Şu işe bak’ dedi 
Osip bana yolda. ‘Bir adam 
yaşıyor, çok saygın, sonra 
birden bire kuyruğu kıstı-
rıyor ve bataklığa düşüyor’ 
Gözünü aç, Maksimiç ders 
al!’”17

Alanlardaki kalış süremizi etkileyen ikinci bir 
boyut ise sahip olduğumuz bilinç halimizdir. 
Bizler zikir halindeyken yani Allah’ı hatırımız-
da tutup, Allah merkezli sürdürdüğümüz ya-
şam anları pozitif alan olan melekuti alanda, 
gaflet anlarımızda yani Allah’ı unuttuğumuz 
anlarda ise negatif alanda geçirdiğimiz yaşam 
anlarıdır. Gerek Allah merkezli davetin şah 
damarlarımızdan bize daha yakın olmasının 
farkındalığına varılması, gerekse şeytani davet 
merkezinin damarlarımızda dolaşan kan gibi 
içimizde dolanmasının etkin bir kuvve olarak 
ortaya çıkması, işte söylediğimiz zikir ve gaflet 
durumumuza göredir. Nitekim Resulullah’ın 

16 Buhari, Kader 1, Bed'ü'l-Halk 6, Enbiya 1, Tevhid 
28; Müslim, Kader 1,; Ebu Davud, Sünnet 17,

17 Gorki, Ekmeğimi Kazanırken, Oda Yayınları, 
s:298
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buyurdukları: “Zani bir kimse, zina yaptığı 
sırada mü’min olarak zina yapmaz, hırsız 
da çaldığı sırada mü’min olarak hırsızlık 
yapmaz; içkici, içki içtiği sırada mü’min 
olduğu halde içki içmez; insanların, onun 
yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları 
kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi 
mü’min olarak yağmalamaz.”18 ve yine: 
“Kişi zina edince iman ondan çıkar ve ba-
şının üstünde bir bulut gibi muallâk durur. 
Zinadan çıkınca iman adama geri döner.” 

19 hadisleri bu konuya misal olarak verilip bu 
kapsamda değerlendirilebilir.

Zikir anlarında şeytani davet insan üzerinde 
etkisini kaybedip, Allah’ın nuru insanın ak-
lını kalbini, beynini, zihnini ve her zerresi-
ni aydınlatıp imanla doldurur ve ona uygun 
amellere götürür. Gaflet anlarında ise bu nur 
ve iman örtünmekte, insanın işleyebileceği 
tüm günahların kapıları birden açılmakta ve 
hangi kapıdan gireceğini artık an içindeki in-
sanın zaafı belirlemektedir. Şeytan için, esas 
olan insanın gaflete düşmesi ve Allah’ı unut-
masıdır, ondan sonra hangi günahı işleyece-
ğin artık onun için teferruat halini alır. Gaf-
let anları artıkça, zikir haline geçişimiz; zikir 
anlarımız artıkça da gaflete düşmemiz zor bir 
hal almakla beraber hiçbir zaman imkânsız 
hale gelmez. İnsanın korku ile ümit arasında-
ki yolculuğunun da tarifidir bu. Bu anlattık-
larımızın özeti olabilecek güzel bir ifadesini 
İmam Humeyni’in dilinden de okuyabiliriz:

“Bil ki insan iki ayrı neş’et ve âleme sahip 
ilginç bir var lıktır. Onun bedeni olan zahirî, 
mülkî ve dünyevî neş’et ile diğer bir âleme 
ait olan batını, gaybî ve melekutî neş’et. 
Gayb ve melekût âlemine ait olan nefs ise 
birçok makam ve derecelere sahiptir ki, 
bazen genel olarak yedi, bazen dört, bazen 
üç ve bazen de iki kısma ayırmışlardır. Bu 

18 Buhari, Mezalim 30, Eşribe 1, Hudud 1, 20; 
Müslim, İman 100, (57); Ebu Davud, Sünnet 16, 
(4689); Tirmizi, İman 11, (2627); Nesai, Sarık 1, 
(8, 64)

19 Ebu Davud, Sünnet 16, (4690); Tirmizi, İman 11, 
(2627)

makam ve derecelerden biri için kendisini 
en yüce melekût âlemi ile saadete davet ve 
cezb eden rahmani ve aklanî ordular oldu-
ğu gibi, kendisini en alçak melekût âlemi 
ile şekavete davet ve cezb eden şeytanî ve 
cehlanî ordular da var dır. Bu iki ordu ara-
sında daima cidal ve niza vardır. İnsan bu 
iki taifenin savaş meydanı konumundadır. 
Eğer rahmani ordular galip gelecek olursa 
insan saadet ve rahmet ehli olur. Melek-
ler sulûkunda bulunur, enbiya, evliya ve 
salihler zümresine katılır ve onlarla mah-
şur olur. Ama cehalet ordusu galip gelir-
se, gazap ve şekavet ehli olur ve şeytanlar, 
kâfirler ve (Allah’ın rahmetinden) mah-
rumlar zümresiyle haşrolur.”20 

3- Sosyal ve Toplumsal Alandaki Davetle-
rin Savaşımı

Bu ikili davetin etkisi insanın yapıp ettikle-
ri olan amellerinde kendini göstererek gaybi 
âlemden şehadet âlemine, insanın nefsi yapı-
sından sosyal yönün icra edildiği toplumsal 
yapıya doğru dalgasal boyutta bir etki alanı 
oluşturmakta ve bu çatışma hatti ve sathi ola-
rak alanın tümünü kuşatmaktadır.

Küçük âlem olarak tanımlanan insanın iç-
yapısındaki bu melekuti kuvveler ile şeyta-
ni kuvvelerin çatışmasının aynısı afakındaki 
kendisinin de bir parçası olduğu büyük âlem 
olan yeryüzünde de Âdem’den günümüze 
devam etmektedir. Bir tarafta Allah Merkezli 
Hakk’a çağıran davetin sahibi olan Peygam-
berler, Salihler, Mü’minler; öte tarafta Şeytan 
merkezli batıl davetin sahibi olan müşrikler, 
kâfirler, münafıklar, despotlar, tiranlar yaşa-
mın her alanında mevzileri ele geçirmek için 
bu mücadelelerini sürdürmekte ve davalarına 
kazanımlar elde etmek için kesintisiz bir çağı-
rıcılık vazifesi içinde bulunmaktalar.

Bu iki farklı davet merkezinin çarpışma-
sı yaradılış özelliği bakımından birbirinden 
çok farklı olan aslan ile timsahın savaşması-
na benzemektedir. İki farklı kabiliyete sahip 
iki canlıdan birinin kazanması ancak savaşın 

20 İmam Humeyni, Kırk Hadis Şerhi s.21-22
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mekânına bağlıdır. Eğer aslan suya girip tim-
sahla savaşırsa aslan ne kadar güçlü olursa 
olsun, savaşı kazanma şansı yoktur ve timsa-
ha yenilecektir. Aynı durum kuşkusuz timsah 
içinde geçerlidir. Timsahın da karada aslanı 
yenme şansı olamaz. Savaşın galibini belirle-
yen, ötekini, imkânlarını kullanabilecekleri 
mekâna çekmeye bağlıdır. Bu sebeple sistem-
ler oluşturma, sistemi kurgulama ve sistemin 
sahibi olarak kurallar koyup gerektiğinde 
değiştirerek yönlendirebilme kabiliyetini eli-
ne geçiren, mekânda iktidar olan, bu savaşta 
avantajlı hale gelmektedir. Örneğin; Kur’an 
insandan, içinde yaşadığı âlemi incelemesini; 
güneşe, aya, yıldızlara, gökyüzüne insanın var 
olmasında etkisi olmayan her türlü yaratılmı-
şa bakarak Allah’ın kudretini görerek hatırla-
masını, Allah tasavvurunu düzeltmesini iste-
mektedir. 

İnsanın yapacağı bu tefekkür eylemi onu 
“dosdoğru olan yolda” kalmasını kolaylaştı-
racaktır. Modern döneme kadar insan istese 
de istemese de kendisi ile diğer varlıklar ara-
sında böyle bir iletişime girmek zorunda kal-
maktaydı. Çünkü insanın sahip olduğu güç 
ona bu ilişkiyi koparacak, böyle bir imkân 
vermemekteydi. Ve bu durum Allah merkezli 
davetin etkisini artırıp insanın pozitif alanda-
ki kalış süresini artırmaktaydı. Oysaki mo-
dern dönem ve sonrasında teknolojinin geli-
şimi ve durmadan üretimi sayesinde insan ile 
doğa arsındaki bu iletişimi kopararak yapay 
bir atmosferde hareket etmesini ve gaflet an-
larının süresini artırır hale getirmiştir. Şeytan 
merkezli davetin sahipleri bu durumu oluş-
turarak mekândaki etkinliğini artırarak insan 
ile Allah ve insan ile tabiat arasındaki ilişkiyi, 
oluşturmuş olduğu yapay kurmaca dünya-
sıyla kesmeye çalışmakta ve savaşı kazanmak 
istemektedir.

Zaman değişir, mekân değişir, yaşam alanın-
daki varlıklar ve yapılar değişir, yaptığımız 
işler ve ilişkiye girdiğimiz insanlar boyuna 
değişir ama değişmeyen bir şey vardır, insa-
nın sarmalından kurtulamadığı bu tek şey “iki 
kutuplu davetin” savaşımıdır. Bizler devamlı 

bir davet çağrısıyla karşı karşıya bulunmakta 
ve seçimlerimizle bir tarafın davetçisi kimliği-
ni de kazanmaktayız. 

Bir taraftan Allah merkezli bir davetin çağ-
rısına icabet edip kurtuluşa doğru istikamet 
belirlerken;

“Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi ça-
ğırdığı zaman, Allah ve Resûlüne uyun. Ve 
bilin ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer 
ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacak-
sınız.” 21 

“(Resûlüm!) De ki: İşte bu, benim yolumdur. 
Ben Allah’a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar 
aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah’ı (ortaklar-
dan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan 
değilim.” 22 

“(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve 
güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde 
mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapan-
ları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de 
çok iyi bilir.”23 

 “Gerçek şu ki sen onları doğru bir 
yola çağırıyorsun.”24 

Bir taraftan da şeytan merkezli bir davetin 
çağrısına icabet edip büyük bir hüsrana doğ-
ru yol almaktayız;

“Onları, (insanları) ateşe çağıran öncü-
ler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım 
görmeyeceklerdir.”25 

“Eğer senin davetini kabul etmezlerse, bil-
miş ol ki, onlar sadece heveslerine uyarlar. 
Allah’tan doğruyu gösterir belge olmaksızın 
sadece kendi hevesine uyan kimseden daha 
sapık ve şaşkın kim vardır? Şüphesiz ki Allah 
zâlim kavmi (milleti) doğru yola iletmez.”26 

21 Enfal 8/24

22 Yusuf 12/108

23 Nahl 16/125

24 Muminun 23/73

25 Kasas 28/41

26 Kasas 28/50
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“Allah’ın dâvetçisine uymayan kimse yeryü-
zünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Kendisi 
için Allah’tan başka dostlar da bulunmaz. İşte 
onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.”27 

“…Şeytan diyecek ki: ‘Şüphesiz Allah size 
gerçek olanı vâdetti, ben de size vâdettim ama 
size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir 
gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkâra) çağır-
dım, siz de benim davetime hemen koştunuz…
’”28 

Yapıp ettiklerimiz ve kurgulayarak ikame 
ettiğimiz yaşamımızın bir boyutuyla davet 
etmekte iken; sahip olduğumuz algılarımız 
sayesinde de başkalarının davetlerinden etki-
lenmekteyiz. Yine tüm bu etkileşimin sonu-
cunda ya zikir halinde Allah’a yaklaşırız ya da 
gafletimizin büyüklüğüne bağlı olarak şeytani 
merkezlerin etkisine gireriz.

Televizyonda izlediğimiz film, dizi, haber, 
reklam vb. her türlü programlar; gazeteler-
deki köşe yazıları, haberler, resimler vb. her 
türlü yazılar; okuduğumuz kitap, broşür, 
dergi ve her türlü yazılı veri, insana ait her 
çabanın arkasında tek bir şey vardır: “Davet”. 
Gorki’nin roman karakteri Osip’in; ”Kitap-
ların ve başka yazıların içindeki anlamı 
görebilmelisiniz. Hiç kimse amaçsız bir 
şey yapmaz, saklamaya çalışsa bile… Ki-
tap yazmanın da bir amacı vardır, kafa-
nı karıştırmak ister. Beyin bu, her şeye 
yönelir…”29 sözleri de bunu anlatır. Tüm bu 
çabaların karmaşıklığının ardında yatan tek 
gaye, yaptıkları davetle diğerlerini etkileyerek 
(kafalarını karıştırarak) bulunduğu zeminde 
toplamaktır. Her an milyarlarca davet girişimi 
başarısız olurken, milyarlarca davette başarı-
ya ulaşarak birilerini bir alandan başka alana 
taşımaktadır. Bu zemin davetçinin kimliğine 
ve içinde bulunduğu anın durumuna göre ya 
melekuti alan olarak ya da şeytani alan olarak 
belirlenecektir.

27 Ahkaf 46/32

28 İbrahim 14/22

29 Gorki, Ekmeğimi Kazanırken, Oda Yayınları, 
s.292 

4- İki Kutuplu Davetin Karşısında İnsanın 
Çelişkisel Duruşu

Sosyal yaşam sayısız amacın çarpıştığı ve 
bu sebeple her amaç sahibinin yapıya kendi 
amacına göre şekil vermek istemesi netice-
sinde çok karmaşık bir hal alır. Sosyal yaşam, 
sahip olduğu dev kütlesel kuvveti sebebiyle, 
insanın gerçek kimliğini erozyona uğratan, 
gerçek yüzüyle ortaya çıkmasını engelleyen, 
devamlı bir maskeli halle dolaşmasına sebep 
olan ve bireysel olarak insanın devamlı ola-
rak etkisinden korunmak zorunda kaldığı, 
güçlerin kendini bireye dayatma etkinliğini 
kullanabilen bir yapıdır. Ve bu yapı insanın iç 
âlemi ile dış âleme yönelik sosyal yaşamı ara-
sında büyük çelişki yaratarak insanı hastalıklı 
bir yalnızlığa itebilir. Bu sebeple Nietzsche; 
“Kaç, dostum, yalnızlığına! Büyük adamların 
gürültüsünden sersemlemiş ve küçüklerin iğ-
neleriyle de delik deşik olmuş görüyorum seni. 
Ormanla kaya pekiyi bilirler nasıl susulacağı-
nı seninle. O sevdiğin ağaca benze sen yine, 
o dalları geniş ağaca; sessiz ve dinlercesine 
sarkar o denizin üstüne. Yalnızlığın bittiği 
yerde pazar yeri başlar; pazar yerinin baş-
ladığı yerde de büyük oyuncuların şamatası 
ve zehirli sineklerin vızıltısı başlar.”30 diyerek 
toplumun nasıl kötü bir düzen içinde işledi-
ğini belirtip, (Müslüman kimliğimiz sebebiyle 
bizler benimsemesek de) çözüm olarak, in-
sanı toplumdan doğaya kaçarak yalnızlığına 
sığınmasına yöneltir.

İnsan bu yapı içinde yapıya olan ihtiyaç ve 
yapının gücünden dolayı gösterişe dayalı bir 
yaşam sergilemek zorunda kalır. Üstelik bu 
karmaşık ve içinden çıkılamaz yapı içinde 
insan, düşünce ve sözleriyle, yapmış olduk-
ları amellerle, oluşturmuş oldukları imajlarla 
toplum nezdinde (izlenmiş olmanın etkisiy-
le sahte diyebileceğimiz) bir kimlik kazanır. 
Bu kimlik bazen dindar, dinsiz, kâfir, bazen 
takvalı bazen günahkâr gibi dini isimlerle ta-
nımlanır. Artık bu kimsenin yaptığı her amel 
tutarlılık adına, bu kimliğe uygun olması is-

30 Nietzcsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem Yayıne-
vi, s.70



49

Kur’ani Hayat
KASIM’12
SAYI 27

ZEKERİYA
YÜRÜK

İki Kutuplu Davetin 
Girdabındaki İnsan

tenir. Kişi de bu kimliği benimsediği an artık 
ikilemlere düşmekten kendini koruyamaz. 
Örneğin dindar kimlikli bir insandan günah 
işlememesi istenir. Oysaki dindar insanda 
iç âleminde şeytanın musallatından kendini 
koruyamaz, hatta kendisine diğerlerine göre 
daha çok musallat olunur ve bunun sonu-
cunda da rahatlıkla şeytani davetin alanına 
kayabilir. Bu insan sosyal hayatta Rahmani 
bir rolün içindeyken, iç âleminde ise şeyta-
ni bir alana kaymış olup, bu iki farklı duruş 
aynı ana denk gelebilir. Bu durum kişiyi çeliş-
kiye ve paradoksal bir duruma iter. Şeytanın 
musallatı onun imanının bir işareti olmakla 
beraber, bu sürecin uzun sürmesi kişiyi mü-
nafıklığa itebileceği gibi kendisinde şizofren 
kimlikler oluşturup, psikolojik çöküntülere, 
kişinin umutsuzluk hastalığına düşmesine ve 
kendine olan güveninin yok olmasına sebep 
olabilir. Ya da şeytani etkinin kalbini hissizleş-
tirmesi sebebiyle düştüğü çelişkiden habersiz, 
sahip olduğunu düşündüğü dindarlık kimli-
ğinin gereği olan şeklî ibadetlerine olan düş-
künlüğünden dolayı kurtulmuş ve bu sebeple 
diğer insanlardan kendini üstün gören kibir 
hastalığına bulaşmış gösterişçi bir dindarlık 
yapısı içinde hareket edebilir.

Bu sıkıntılı durumların sebebi, davet merkez-
lerinden gelen çağrıların, insanın dikkat et-
mediği durumlarda rahatlıkla birbirlerine ka-
rıştırabilmeleridir. İnsan fıtrat olarak bir şeyi 
yaparken iyi olanı, güzel olanı, makul olanı 
yapmak ve kendini hakikate dayandırmak 
ister. Aksi durumda vicdanı devreye girerek 
onu rahatsız eder. Bu durumun farkında olan 
şeytani davetin unsurları bu sorunun çeşitli 
çözümlerini üretmişlerdir. Şeytanın bir takti-
ği insanın gaflet anlarını devamlı hale getire-
rek, Allah’ın “kendi kendilerini unutturduğu” 
kimseler haline getirmesini sağlama, böylece 
vicdanını devre dışı bırakmaktır. Bu sayede 
her şeyden önemlisi sahteliklerin, hakikatin 
maskesiyle örtebilmekte, insanın yapmış ol-
duğu kötü amelleri kendilerine süslü ve güzel 
göstererek sanki hayırlı bir iş yapıyorlarmış 
gibi bir pozisyona koyabilmekteler:

“Allah’a andolsun, senden önceki ümmetle-
re de (peygamberler) göndermişizdir. Fakat 
şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de (iman 
etmediler). İşte O, bugün onların velisidir. Ve 
onlar için elem verici bir azap vardır.” 31 Bu 
sebeple, “(Bunlar;) iyi işler yaptıklarını san-
dıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa 
giden kimselerdir.” 32  âyetlerinin uyardığı bu 
durumlara Müslüman ya da mü’min kimliği-
ne sahip olduğunu düşünenlerin de ikili da-
vetin etkisinde olmaları sebebiyle rahatlıkla 
düşebileceğini unutmamak gerekir. Âyetleri 
çeşitli kimliklere tahsis ederek kişinin ken-
dini korunmuş bir pozisyonda görme tuza-
ğına düşmeden, gaflete düşebilen bir yapıda 
olduğumuzun bilincinde her âyeti “gafletteki 
birinin gözlüğüyle” okuyup anlamakta yarar 
olacaktır.

O halde bu davetler karmaşası içinde bulun-
mamız sebebiyle ciddi bir sorunla karşı karşı-
ya bulunmaktayız; “Acaba biz Allah merkezli 
davet ile şeytan merkezli daveti birbirinden 
nasıl ayırabiliriz, gerçeğini sahtesinden nasıl 
ayıklayabiliriz?”

5- İyi Olan ile Kötü Olanı Ayıklayabilme 
İmkânı

Her şeyden önce “Allah merkezli davet”, 
Allah’ın insana olan rahmetinin bir tecellisi 
olarak, “şeytan merkezli davetin” iç saldırı-
larına karşı yaratılışında yapısına yerleştiril-
miş zahiri ve batıni organlarla bunun yanın-
da dış saldırılara karşı ise insanın kullandığı 
imkânlarla, insanın anlayabileceği araçlarla 
yine insan eliyle yapılan bir eylemdir. 

Davetin hakikat olanını sahtesinden ayıkla-
yabilmesi için yapısında “vicdan” denen bir 
otokontrol mekanizması bulunmaktadır. Bu 
adeta bilgisayardaki bir antivirüs programı 
gibi çalışmakta, hakikat kılığına girmiş tüm 
şeytani davetleri yakalayarak kişiyi uyarmak-
tadır. Vicdan mekanizmasından düzenli ola-
rak yapılan uyarılar yok edilemeyeceğinden, 

31 Nahl 16/63, Ayrıca bkz. Ankebut 29/38, Neml 
27/24, En’am 6/43

32 Kehf 18/104
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ancak şeytan merkezli yapılarca sesi kesilerek, 
üstü örtülerek kısmen etkisizleştirilebiliyor. 
Antivirüs programının aktifliğinin kaldırılma-
sı gibi. Yine olayları doğru değerlendirmemizi 
sağlayan akıl ve bilgi almamızı sağlayan duyu 
organlarımız işimize yarayan diğer yardımcı-
larımızdır. En önemlisi ise fıtraten hakikate 
olan meylimizdir. Ki bu özelliğimizden dolayı 
şeytan merkezli tüm davetler kendini bu kılığa 
sokmak zorunda kalmıştır. Nitekim İsa (a)’nın 
havarileri kendilerine sahte peygamberler ile 
gerçeğini nasıl ayıracaklarını sorduklarında, 
İsa (a) onlara; “Sahte peygamberlerden sa-
kının! Onlar size kuzu postuna bürünerek 
yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. On-
ları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli 
bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir 
toplanabilir mi? Bunun gibi, her iyi ağaç 
iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve 
verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi 
meyve veremez. İyi meyve vermeyen her 
ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte pey-
gamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız.” 

33 demiştir. 

Yine Kur’an’daki bir âyette münafıklara hita-
ben “Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, 
denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ 
derler.” 34 diye bildirmektedir. O halde gerek 
Allah Merkezli davetin davetçilerinin, gerek-
se şeytan merkezli davetçilerinin sözlerinden 
her ne kadar insanlık için eylemde bulunduk-
larını dinleyeceksek de aslında onları amelle-
rinin sonuçlarından tanıyabileceğiz. Birincisi 
insanlar arasındaki kavga ve nizaı ortadan 
kaldırıp, barışı yayıyorken, ikincisi ise kavga-
yı körükleyen ve kavgadan nemalanan bir po-
zisyonda olacaktır. Söylenen ne olursa olsun 
niyetleri ortaya çıkaran ameller ve amellerin 
ortaya çıkardığı sonuçlardır. 

Davet, insanın başta Allah’a sonra da insanlığa 
karşı temel bir sorumluluk olması hesabiyle 
karşılığı yine Allah’tan beklenen bir eylemdir. 
Oysaki şeytan merkezli davetin beklentisi bu 

33 İncil, Matta 7/16-20

34 Bakara 2/16 

dünyadaki çıkarıdır ve yaptığı davetten dün-
yevi kazançlar elde etmek zorundadır. Kur’an 
da bunu göz önünde bulundurarak peygam-
berlerin yapmış olduğu davet ve tebliğden 
dünyevi bir beklentilerinin olmadığını bildi-
rerek bu durumu gerçek ile sahtesinin ayık-
lanması için bir mihenk taşı olarak bizlere 
bildirmiştir; 

“Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kim-
selere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş 
kimselerdir.”35

“Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. 
Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin 
Rabbidir.”36

Özellikle televizyon ve internetin artık her eve 
girdiği ve neredeyse her televizyon kanalının 
bir profesyonel tebliğcisinin bulunduğu bir 
dönemdeyiz. Her derde deva fıkhi içtihatlar 
yapılarak, insanın mutluluğu için gönderilmiş 
olan din, adeta katledilip, insanların nefsi is-
teklerine uyarlanmakta ve kullanılan bir mal-
zeme haline çevrilmektedir. Bunun karşılı-
ğında ise milyon liralar alınmaktadır. İşte yu-
karda verdiğimiz âyetler gerek bu davetçileri, 
gerekse davet edilenleri düşündürmelidir. 

Allah’ın rahmetinin bir tecellisi olarak bizlere, 
sapıtıp yolu kaybettikçe peygamberler ve ki-
taplar gönderilmiştir. 

“Siz, haddi aşan kimseler oldunuz diye, sizi 
Kur’an’la uyarmaktan vaz mı geçelim?”37

Bu sebeple elimizdeki son vahiy olan Kur’an 
ve Peygamberimizin sünneti de bizim için 
şeytani davetin unsurlarını tespit etmemiz için 
en büyük imkândır. Mevcut yaptığımız tüm 
tespitlerin dayanağı da yine bu kaynaklardır. 
Yapılan işlerin doğruluğu ancak bu iki kayna-
ğın onamasından sonra kabul edilebilir. Yine 
Allah’ın yapmamızı emrettiği tüm ibadetler ve 
ameller ile yapmamamız gerekenlerden uzak 
durmamız bizi davetlerin ayırımında güçlen-
direcek başlıca dayanaklarımızdır.

35 Yasin 36/21

36 Şuara 26/109 

37 Zuhruf 43/5 
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Sonuç:

Bizler karşılığı cennet olarak değerlenebilecek 
bir hayatın içinde bulunmaktayız. Cennet ise 
kazanılabilecek en büyük mükâfattır. Böy-
le büyük bir mükâfata ulaşmak kolay olma-
sa gerek. İşte insan yaşamı boyunca gerek iç 
dünyasından gerekse de bunun bir yansıması 
olan dış âlemde sürekli olarak biri dosdoğru 
yolda kalabilmemiz için Allah merkezli diğe-
ri bu yoldan sapmamız için şeytan merkezli 
olmak üzere iki kutuplu bir davetin etkisin-
de kalarak yaşamını devam ettirmektedir. 
Bu mükâfata ulaşmak ve mutlak hüsran olan 
cehennem hayatından kurtulabilmek için 
“Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim 
ki, ben de onları saptırmak için senin doğru 
yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette 
onlara önlerinden, arkalarından, sağların-
dan, sollarından sokulacağım ve sen, onların 
çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!”38 
diyen ve bizzat Allah tarafından bu yeminini 
yerine getirebilecek imkânlarla donatılan şey-
tanın davet merkezinden gelen saptırmalar-
dan korunarak onu aşmamız gerekmektedir. 
Mükâfatın büyüklüğü görevin zorluğunu bize 
göstermesi için yeterlidir.

Kimseye kaldıramayacağı bir vazife vermeyen 
Rahmetin sahibi ve tek kaynağı olan Allah, 
bizleri de şeytanı ve tuzaklarından aşabilecek, 
saptırmalarından kurtulabilecek donanımlar-
la donatmıştır. İnsanın kurtuluşunun temel 
eksenini insanın yapacağı amelleridir. Bize 
sunulmuş imkânları doğru kullanarak, “Bir 
şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın 
izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve 
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderilen”39 
Peygamber’in örnekliğinde, şeytanın saptır-
malarından korunacak doğru bir düşünce, 
doğru bir inanç, güçlü bir iman ve bu imanın 
gereği olan kişinin ve toplumun kalitesini ar-
tıran, ıslah edici, dünya çıkarından uzak salih 
ameller yaparak Allah’ın rahmetine mazhar 
olmasıdır.

38 A’raf 7/16

39 Ahzab 33/46 

Kişi bunu yapmadığı sürece, toplumda ka-
zandığı itibarlı dindar kimliği, hayırlı bir top-
lumun içinde yer etmesi, serveti, eşi dostu 
onu kurtaramayacağı gibi, kendisini de bun-
lardan azade edemediğinden, davetçiliğiyle 
de kimseyi kurtaramayacaktır. Tarih bize Pey-
gamberlerin davetine direk muhatap olmuş, 
onların yaşamlarını gözleriyle müşahede et-
miş, vicdanlarından gelen uyarılara rağmen 
şeytani merkezin yanıltıcı davetlerine inan-
maları ve bu davetin gereği bir yaşam kurgu-
lamış, ellerindeki dünyalıklara güvenerekten 
Allah merkezli peygamber davetini reddet-
miş kâfirler ve münafıklarla doludur. Bizim 
de -Allah korusun- böyle bir duruma düş-
me imkânı içinde olduğumuzun korkusuy-
la, “(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan 
ve Ben Müslümanlardanım”40 diyebilecek ve 
tüm çabasını idrak ettiği imanını korumaya 
yönelttikten sonra, “Sizden, hayra çağıran, 
iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk 
bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”41 
âyeti gereği böyle bir topluluğun inşası ve 
parçası olması gerekir. Çünkü “O gün Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar 
birbirine düşman olurlar.”42 

Rabbim bizleri bu davetler girdabında bilin-
cini kaybetmeden Allah’a teslim olmuş, ya-
şantısıyla “davet” eden ve bunun sonucunda 
dünyada ve ahirette mutlu olacak davetçiler-
den eylesin. (Âmiin).



40 Fussilet 41/33 

41 Âl-i İmran 3/104 

42 Zuhruf 43/67
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avet konulu 27. sayımızın hazırlıkla-
rına başladığımız hafta, senede bir iki 

kez İstanbul’a yolunu düşüren Salih Samar-
rai hocanın Şehzadebaşı’nda her zaman-
ki otelinde kaldığını öğrenince ziyadesiyle 
memnun oldum. Çünkü, lisans eğitimi için 
Japonya’ya gittiğinde başlayan davet serüve-
ni seksene dayanan yaşına ve hasta bedeni-
ne rağmen aşkından ve hızından eksilmeyen 
üstadın bu sayıya katacağı çok sade görüşler 
ve ciddi tecrübeler olduğunu biliyordum. 
Haberi aldığım gün gidip hoş geldin ederek 
söyleşi talebimi dile getirdim. Yeni geldiği 
için yorgun olduğunu, bir süre İstanbul’da 
kalacağını söyleyince rahatladım. Sorularımı 
hazırlamak için de vakit kazanmış oldum. 
Ertesi hafta sorularımı ve ses kayıt cihazımı 
yanıma alarak fotoğrafları çeken oğlum Yek-
ta ile otelin yolunu tuttuk yeniden. Lobiye 
inmeye dahi mecali olmadığı için odasında, 
hasta yatağında konuştuk kendisiyle. Klima-
sı, küçük bir masası dahi olmayan mütevazı 
ve daracık otel odasında, konuştukça can-
landı, hastalığını unuttu, sorularımızı bü-
yük bir heyecan ve muhlis bir davetçi aşkıy-
la cevapladı. Geceyi havaalanında geçirdiği 
için yorgun düşen davetçi dostu Nimetullah 
hoca, yan taraftaki yatakta istirahatte oldu-
ğu için söyleşimize katılamadı. Salih hocayla 
Arapça gerçekleştirdiğimiz ve ilgiyle oku-
yacağınızı umut ettiğim söyleşinin, kalan 
ömrünüzü bir davetçi şuuruyla geçirmenize 
vesile olması duasıyla... 

S Ö Y L E Ş İ

Japonya İslâm Merkezi Fahri Başkanı 
Prof.Dr. Salih Mehdi Samarrai ile

Allah’a davetin yöntemi üzerine...

İslâm’a zorla 
değil, güzel 
davranışlarla 
davet 
etmeliyiz.

Dr. Fethi GÜNGÖR D
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Muhterem hocam, 2005 yılında Kore’de 
İslâm’ın 50. Yılını Kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde İslâm Birliği’nin 25-26 Ka-
sım tarihleri arasında düzenlediği sem-
pozyumda siz de bir tebliğ sunmuştunuz. 
Allah’a güzel davranışlarla davet etmenin 
lüzumunu tebliğ baş-
lığı yapmıştınız. Bu 
tebliğde vurguladığı-
nız hususları hatır-
latarak başlayabilir 
miyiz sohbetimize? 

Müslümanlar, Arap 
yarımadasından do-
ğuya ve batıya fetihçi, 
tüccar, seyahatçi ve 
davetçi olarak hareket 
ederken hep şu şia-
rı gözetmişlerdi: Allah’a 
davet ederken zorla değil, 
iyi ve güzel davranışlarla 
davet etmek. Aslında on-
lar bu tutumlarıyla “Dinde 
zorlama yoktur” ve “Rabbi-
nin yoluna hikmet ve güzel 
öğütle davet et” âyetlerinin 
talimatları doğrultusunda 
hareket etmiş oluyordu. 

Üstadım, güzel sözle davetin hikmeti za-
hir, ancak, Allah’a zorla davet eden mi ol-
muştu da bu davranışı reddeden bir âyet 
nazil oldu?

Evet. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber 
döneminde Medine ehlinden, ensardan bir 
adamın iki çocuğu Şam’a gider ve Hıristiyan 
olurlar. Medine’ye döndüklerinde, Müslü-
man olmaları için babaları kendilerini zor-
lamak ister. Bunun üzerine “Dinde zorlama 
yoktur” âyeti nazil olur. Bu konuda bir başka 
olay aktarılır. Raşit Halifelerin siyerlerinde ri-
vayet edildiğine göre, yaşlı bir Yahudi kadın 
Hz. Ömer’e gelip yardım talebinde bulunur, 
Hz. Ömer de kendisine iyi davranır ve yar-
dım eder. Kadın yardımı alıp ayrıldığında Hz. 
Ömer kendisini takip ederek: ‘İslâm’a girebilir 
misin? diye sorar. Bunun üzerine kadın: ‘Asla’ 
diye cevap verir. Hz. Ömer, çok üzülür. Zira, 

İslâm’a davet ederken resmi makamını kul-
lanmış olabileceğini, bunun da bir nevi baskı 
ve zorlama olabileceğini düşünmüştü.

İslâm davetçilerinin bu âyet ve rivayetler-
den derslerini iyi çıkardıklarını söyleyebi-
lir miyiz?

Evet, Müslümanlar, 
İran’ı, Afganistan’ı, 
Orta Asya’yı ve 
Hindistan’ı fethettik-
lerinde hep zorlama-
dan uzak durma ve 
hikmetle, güzel sözle 
davet etme yöntemi 
kullanmışlardır. İn-
sanları kutsallarıyla 
baş başa bırakmış-

lardır. Mesela, İran’daki 
ateşperestlerin ateşe tap-
malarına karışmamışlar-
dır, bu yüzden inançları 
günümüze kadar gelebil-
miştir. Keza Afganistan’da 
1400 yıl boyunca Bamiyan 
putunu olduğu gibi bırak-
mışlar, onu imha etme ge-
reği duymamışlardır. En 

sonunda bildiğiniz gibi fanatikler gelip onu 
yıkmıştır. Yine Hindistan’da, Endonezya’da 
ve Malezya’da binlerce putu olduğu gibi bı-
rakmışlardır. Mısır’da piramitleri ve tüm hey-
betiyle Korku Tanrısını yıkmadan günümüze 
kadar olduğu gibi bırakmışlardır.

İslâm dünyasında halen önemli bir gayr-ı 
müslim nüfusun varlığı da bu yaklaşımdan 
mı kaynaklandı?

Evet, bin dört yüz yıl sonra bile hala Mısır, 
Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak’ta Hıristiyan-
lar eski dinleri üzere kalmaya devam edebil-
mişlerdir. Bunlardan İslâm’ı seçenlerin ka-
hir ekseriyeti, bu seçimlerini sadece kendi 
hür iradeleriyle gerçekleştirmişlerdir. Öyle 
ki, Mısır’ın önde gelen Kıpti din adamları, 
İslâm’ın yüksek hoşgörüsünün kendilerine 
zarar verdiğini söylemek durumunda kalmış-
lardır. Mısır’a hükmeden Bizanslılar, Kıptile-
rin kendi mezheplerine geçmeleri için baskı 

MISIR’IN ÖNDE GELEN 
KIPTİ DİN ADAMLARI, 

İslâm’IN YÜKSEK 
HOŞGÖRÜSÜNÜN 

KENDİLERİNE ZARAR 
VERDİĞİNİ SÖYLEMEK 

DURUMUNDA 
KALMIŞLARDIR.
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uygulamışlardı. Ancak Kıptiler onlara karşı 
sert bir direniş ortaya koymuştu. Oysa, Müs-
lümanlar onlara müsamahayla davrandıkları 
için Kıpti toplum dağılarak büyük çoğunluğu 
İslâm’a girmiştir.

Ama hocam, tarihte birçok büyük askeri 
sefer gerçekleşti. Mesela, Osmanlılar mü-
temadiyen batıya seferler düzenledi. Bu 
davet tarzı, içerisinde baskıyı, zoru barın-
dırmıyor mu sizce?

Osmanlılar Doğu Avrupa’yı, Balkanları, 
Sırbistan’ı ve Bosna’yı fethettiklerinde, Os-
manlı Halifesi bu ülkelerde yaşayan insan-
ların Müslüman olmaları için baskı yapmak 
istemiştir. Bunun üzerine İstanbul’da bulunan 
Şeyhülİslâm’la İstişare etmiş ve Şeyhülİslâm 
kendisine, “dinde zorlama yoktur” demiş ve 
Halife de buna bağlı kalmıştır. Sırpları Os-
manlıya karşı direnmeleri için eğiten İngiliz 
subaylardan biri, 1916 yılında “Kapı Bekçile-
ri” adıyla yayımlanan kitabında şöyle demiş-
tir: Osmanlının dini hoşgörüsü, tüm özgür-
lüğe sahip olan kiliseleri içerisinde Sırp mil-
liyetçiliğini ve Sırp dilini korumuştur. İşte bu 
İslâmi hoşgörü, Arnavutluk, Bosna, Karadağ, 
Sırbistan ve Hırvatistan’da yaşayan milyon-
larca insanın İslâm’a girmesine neden olmuş-
tur. Aynı durum İran, Afganistan, Hindistan, 
Endonezya, Malezya ve bunlara ilave olarak 
Afrika kıtası ve dünyanın diğer bölgelerinde 
yaşanmıştır.

Hint alt kıtası ve Malaylar da İslâm’ı hoş-
görü sayesinde seçti, değil mi? 

Evet, aynen öyle, mesela Hindistan. Bir çok 
gözlemci ve tarihçi, Hint yarımadasında Müs-
lüman olanların büyük çoğunluğunun Budist 
kökenli olduğunu ortaya koymuştur. Aynı 
durum Endonezya ve diğer Güney Doğu Asya 
ve Uzak Doğu için de geçerlidir. Belki de Bu-
dizm konusunda hoşgörülü davranma ruhu, 
özde arınma ve temizlenme çağrısı bu dine 
tabi olanları İslâm’a girmeye teşvik etmiştir.

Peki hocam, bu noktada şöyle bir soru ken-
dini dayatmıyor mu? Çin’de, Filipinler’de, 
Avrupa’nın ortasından Rusya’nın Asya 
kısmına kadar olan geniş coğrafyada 

milyonlarca Müslüman varken İslâm’ın 
Uzakdoğu’ya, Kore’ye ve Japonya’ya ulaş-
ması sizce neden gecikmiştir? 

Koreli Müslüman düşünür Prof.Dr. Cemil Liy 
ile İslâm’a büyük sempati duyan Japonyalı 
düşünür Prof.Dr. İtagaki bu sorunun cevabını 
aramışlar. Dr. Cemil Liy ansiklopedik eserin-
de, “Kore’de İslâm’ın Tarihi ve Bugünü” başlı-
ğı altında konuyu genişçe ele alıyor. Şöyle ki: 
Müslümanlar, Arap, Fars, Buharalı ve diğer 
uluslar her ne kadar Kore’yi iyi tanısalar, on-
larla birlikte ticaret yapsalar, ülkelerine yer-
leşseler ve hatta ülkeye Kore adını onlar ver-
seler de, Kore’nin dışındaki İslâmi merkezler-
den uzak ve kopuk olmaları, Kore’deki İslâmi 
azınlığın erimesine neden olmuştur.

Malumunuz, Türkiye’den de hatırı sayılır 
bir askeri destek gitmişti Kore’ye.

Evet, Kore savaşı esnasında Türk tugayının 
yirminci yüzyılın ortalarında Kore’ye ulaşma-
sı toplumda belirgin bir işlev görmüş ve bu 
gidiş, o topraklarda İslâm’ın kendisini etkin 
bir şekilde gösterdiği en son dönem olmuş-
tur. Artık gelişen teknoloji sayesinde dünya 
küçük bir köye dönüştüğü için dünya ülkele-
ri arasında iletişim kolaylaşmış ve bu değişim 
Kore’deki Müslüman toplumun gelişmesini 
kolaylaştırmıştır. Böylece Müslümanlar, Kore 
halkının dinamiklerinden biri haline gelmiş-
tir. Müslüman olan ve olmayan Koreli araş-
tırmacılar, İslâm’ın Kore toprakları üzerinde 
parlak bir geleceği olduğu hususunda görüş 
birliğine varmaktadır. Endonezya, Malezya 
ve Brunei halklarının yaşadıkları bu öngörü 
için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Zira bu 
halkların düşünce ve inançları aynı kökten 
neşet eder. 

Muhterem hocam, Sultan Abdülhamid’in 
Japonya’da İslâm’ın tebliğiyle yakından il-
gilendiği anlatılır. Bu konuda sizin kıymet-
li araştırmalar yaptığınızı da biliyorum. Bu 
konuda bize aktaracağınız bilgiler olma-
lı... 

Sultan Abdulhamid Ertuğrul gemisini gönder-
mişti Japonya’ya, bildiğiniz gibi. Türkler sa-
dece Batı’ya değil, doğuya da daveti ulaştırma 
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gayreti göstermişti. Cemil Liy’in Diyanet’ten 
çıkan kitabı bu konuda Türk-Japon ilişki-
lerine de değiniyor. Sultan Abdülhamid’in 
Japonya’ya bir davet heyeti gönderdiğine dair 
bir söylenti hep var. Bunu çok araştırdım, 
ama heyetin kimlerden 
oluştuğunu, ne zaman 
gittiklerini bugüne dek 
bulamadım. Sadece 
Dahiliye Nezareti’nin 
Japonya’ya gönderilen 
iki davetçi için tahsis 
ettiği meblağın kaydı-
na rastladım. Ama bu 
iki davetçi kimdir, git-
tiler mi, döndüler mi, 
bu konuda malumat 
edinemedim. 

Japonya’da esaslı davet 
çalışmaları yürütmüş olan 
Abdurreşid İbrahim Sul-
tan Abdülhamid’den des-
tek görmüş olabilir mi?

Abdurreşid İbrahim’in 
Japonya’daki hizmetle-
ri gerçekten büyük, ama 
Sultan Abdulhamid’den 
destek gördü mü görmedi 
mi bilemiyorum. İsmail Türkoğlu’nun Diya-
net tarafından basılan kitabında bu hususta 
bir bilgi bulunabilir. Ben “Japonya’da İslâm” 
başlıklı 5 bölümden oluşan bir yazı dizisi ha-
zırlayıp yayınladım. 3. makalemde Osmanlı-
Japon münasebetlerinin nasıl başlayıp nasıl 
geliştiğine de değinmiştim. 

Salih hocam, siz Japonya’da yarım asırlık 
bir tecrübe yaşadınız. Japonya’da İslâm’ın 
yayılışı sizce neden gecikti? 

Benim kanaatime göre, İslâm’ın doğuya; yani, 
İran, Afganistan, Hindistan, Endonezya, Bru-
nei ve Filipinlere yayılması coğrafi boyuta 
bağlı olarak zaman almıştır. Mantık, İslâm’ın 
Filipinlerden sonra Japonya’ya ve onunla bir-
likte Kore’ye ulaşmasının kaçınılmaz oldu-
ğunu öngörür. Ancak, İspanya’nın Filipinleri 
işgal etmesi ve başkent Manila’nın yöneticisi 
Sultan Süleyman’ı öldürmeleri doğal olarak 

İslâm’ın doğuya doğru yayılmasını durdur-
muştur.

Bu işgalin Hıristiyanlığın yayılmasına da olum-
suz etkisi olmuştur. Zira Manila’da bulunan 
Japonyalı azınlıklar, Japonya’nın Tokyo’daki 

tek söz sahibi yöne-
ticisi Kogon’a Hıristi-
yanlığın yayılmasının 
arkasında ölüm ve sö-
mürge olduğu bilgisini 
verdiler. Bu da Japon 
lideri, Japonya’da mis-
yonerliği durdurmaya 
ve iki yüz yıldan fazla 
bir süre ülkenin kapı-
larını dünyaya kapat-
maya itmiştir.

Yukarıda Japon düşü-
nür İtagaki’den söz et-
miştiniz. Onun İslâm’ın 
Japonya’daki yayılışının 
gecikmesine ilişkin kana-
ati nedir? 

Bu hususta Prof.Dr. İtaga-
ki farklı düşünmektedir. 
Ona göre Moğollar, Çin’i 
işgal edip yönetimi ele 
geçirdikten ve İslâm ale-

mini tarumar ettikten sonra teorik ve pratik 
olarak hayatın değişik alanlarında ihtisas ve 
yeterlilik sahibi olan bir çok Arap, Fars ve 
Buharalıyı devşirerek onları Çin’e yerleştir-
diler. Daha çok çiftçi, mühendis vb. binlerce 
teknokrattan oluşan bu kitle Çin’de yerleşik 
düzene kavuşunca Çinli kadınlarla evlendiler 
ve çoğaldılar. Böylece, bölgede günümüze ka-
darki en büyük İslâm topluluğunun nüvesini 
oluşturdular. Nitekim, Çin’deki Müslüman 
toplumun %90’ı Uygurlar dışındaki topluluk-
lardan oluşmaktadır. 

Aynı dönemde Moğollar, Japonya’yı da işgal 
etmeye çalıştılar. Üzerinde elli bin savaşçının 
bulunduğu bir donanmayı oraya gönderdiler. 
Ancak donanma Japon sahillerine yaklaştığın-
da büyük bir fırtına oluştu ve işgalcilerin tüm 
gemilerini alabora ederek Japonya’yı işgal et-
melerini engelledi. Bunun üzerine işgal kuv-

KORELİ 
ARAŞTIRMACILAR, 

İslâm’IN KORE 
TOPRAKLARI ÜZERİNDE 
PARLAK BİR GELECEĞİ 
OLDUĞU HUSUSUNDA 

GÖRÜŞ BİRLİĞİNE 
VARMAKTADIR.
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vetleri geri dönmek zorunda kaldı. Japonlar, 
işgalcileri geri döndüren bu fırtınaya, “tanrı-
nın fırtınası” adına gelen “KAMIKAZELI” adı-
nı verdiler.

Prof.Dr. İtagaki diyor ki: Eğer Moğollar, işgal 
kuvvetleriyle birlikte Japonya’yı işgal etselerdi 
beraberlerinde milyonlarca olmasa da binler-
ce Arap, Fars ve Buharalı Müslüman’ı getirip 
oraya yerleştirirlerdi ve bunlar da Japon ka-
dınlarla evlenirlerdi ve böylece Japonya bir 
İslâm ülkesine dönüşürdü.

Her halükârda İslâm’ın Kore’deki fiili tarihi 
topu topu elli yıldır. Japonlar, yaklaşık yüz 
sene ya da daha az bir süre önce İslâmla tanış-
maya başlamışlardır. 

Sevgili hocam, “Japonya’da İslâm’ın Ya-
yılış Tarihi” isimli eserinizde geniş geniş 
anlatmışsınız, ama, daha önce duymayan 
okuyucularımızın haberdar olması için kı-
saca ilk Japon Müslümandan söz edebilir 
misiniz?

Abdülhalim Noda ilk Japon Müslüman ola-
rak kabul edilir. Ertuğrul şehitlerini getiren 
gemiyle İstanbul’a gelmişti. Sultan Abdulha-
mid ondan bazı subaylara Japonca öğretme-
sini rica etmişti. İki sene kadar İstanbul’da 
kaldı, subaylara Japonca öğretti. Bu arada, ilk 
İngiliz Müslüman Abdullah Guliam’ın dave-
tiyle Noda İslâm’ı seçti. Abdullah Guliam’ın 
Müslüman oluşuyla ilgili Mısır’da neşredilen 
el-Feth dergisinde güzel yazılar çıkmıştı, o ya-
zıların bir kopyasını size de verebilirim. 

Memnun oluruz, belki ileride tercüme edip 
yayınlayabiliriz de. 

Abdulhalim Noda bir taraftan Japonca öğre-
tirken öbür taraftan Osmanlıca ve Kur’an-ı 
Kerim okumayı öğrendi. Bu fırsatı verdiği için 
Sultan’a çok teşekkür etti. Hacca gitmek iste-
diğini söyledi... 

Muhterem hocam, İslâm’ın Uzakdoğu’da 
yayılmasına katkıda bulunan iletişim araç-
larına ve bu bölgelerde Kur’an’ın mesajının 
tebliğ edilmesine yardımcı olan pratik yol 
ve yöntemler konusundaki kanaatlerinizi, 
günümüz davetçilerine de örneklik teşkil 

etmesi bakımından bizimle paylaşır mısı-
nız?

Japonya’daki elli yıllık tecrübemden ve Kore 
ile olan yakın alakamdan edindiğim kana-
atlerimden hareketle şunları söyleyebilirim. 
Aslında benim Kore’yle ilgili ilk izlenimle-
rim Japonya’dan önce olmuştur. Ellili yılla-
rın ortalarında Türk davetçi Zübeyir Koç’un 
Türk gazetelerinde yazdıklarına, 1959 yılında 
Karaçi’de Müslüman Kore heyetiyle bir araya 
gelerek elde ettiğim bilgilere ve merhum Dr. 
Said Ramazan’ın Cenevre’de yayımladıklarına 
dayanmaktadır. İşte bütün bu tecrübelerim-
den ve gözlemlerimden hareketle ben İslâm’ın 
Güneydoğu Asya’da ticaret, göç ve evlilik yo-
luyla yayıldığı gibi Uzakdoğu’da da aynı yön-
temle yayılacağına inanıyorum.

Ticari ilişkiler (Japonya ve Kore’de görüldü-
ğü gibi) İslâm’ın yayılmasına çok yardımcı 
olmuştur. Yetmişli yıllardan günümüze kadar 
Koreliler Arap ülkelerinde bulunmuşlar ve 
kârlı ticari faaliyetler yapmışlardır. Yüzlerce 
Korelinin Müslüman olmasında bunun bü-
yük bir etkisi olmuştur. Aynı durum Japonya 
için de geçerlidir.

Göçe gelince, bizler binlerce Müslümanın ti-
caret ve çalışma amacıyla Kore’ye göç ettiğini 
ve o ülkenin kızlarıyla evlendiklerini, oralar-
da izler bıraktıklarını, mescitler inşa ettikleri-
ni görüyoruz. Bu İslâm’ın o bölgede yayılma-
sında önemli bir faktördür. 

Turizmi de unutmamamız gerekiyor. Milyon-
larca Koreli ve Japonyalı İslâm dünyasını zi-
yaret etmekte, Müslümanlarla buluşmakta ve 
bu turistlerden çok sayıda insan İslâm’ı be-
nimsemektedir. Hatta bunlar, Avrupa, Ame-
rika ve diğer ülkelerdeki Müslümanlarla da 
buluşuyor ve böylece İslâm’ı kabul ediyorlar. 
Buna ilave olarak Müslümanların Kore ve 
Japonya’ya yaptıkları turistik seyahatleri saya-
biliriz. Bu tür seyahatler de İslâm’ın yayılma-
sını hızlandırmaktadır. 

Aynı şekilde, Kore ve Japonya’nın İslâm ülke-
lerinden öğrenci kabul etmeleri, keza, Kore-
li ve Japonyalı öğrencilerin eğitim amacıyla 
İslâm ülkelerine gitmeleri de Uzakdoğu halk-
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larının İslâm’ı tanımasında ve kabul etmesin-
de önemli bir rol oynamaktadır.

Buna Kore ve Japon üniversite ve enstitülerin-
de Müslüman halkların dilleri ve kültürüyle 
ilgili eğitimler yapılmasını da ekleyebiliriz. 
Bu eğitimler, İslâm’a ve İslâm medeniyetine 
yönelmede, bu konuda 
bir bilinç ve anlayışın 
oluşmasında, bu saye-
de çok sayıda öğrenci-
nin İslâm’a girmesinde 
çok etkili olmuştur. 

Sevgili hocam, 
İslâm’ın Uzakdoğu’da 
yayılmasında med-
yanın, kitle iletişim 
araçlarının payı ne-
dir sizce?

Yukarıda anlattığım iliş-
kilerden önce, ilk zaman-
larda radyoların bu ko-
nuda büyük katkısı oldu. 
Daha sonra televizyon vb. 
iletişim araçları İslâm’ın 
Uzakdoğu’da tanınmasın-
da etkili olmuştur. Günü-
müzde ise, internet devri-
minden sonra çok güçlü 
bir iletişim aracı elde etmiş bulunmaktayız. 
Artık, internet yoluyla, davetin sınırı ve enge-
li kalmamıştır.

Muhterem hocam, siz bütün dünyayı, özel-
likle İslâm âlemini karış karış gezdiniz. 
Sizce “İslâm Dünyası” deyince nereleri an-
lamalıyız?

İslâm dünyası Brunei’den Fas’a kadar uza-
nan geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Buna 
dünyanın farklı bölgelerindeki yedi yüz mil-
yon Müslüman’ı da ekleyebiliriz. 

Peki hocam, sizce, İslâm dünyasının, bir 
başka ifadeyle Müslüman halkların ya da 
İslâm ümmetinin dünya halklarıyla müna-
sebeti ne şekilde kurulmalıdır? 

İslâm ümmetinin diğer halk ve toplumlara 
karşı tutumları iki çerçevede mümkün ola-

bilir. Müslüman olan diğer halklar onların 
kardeşleridir. Nitekim Kur’an’ı kerim bunu 
açıkça ifade eder. Henüz Müslüman olmayan 
halklarla da iyi ilişkiler kurmaya önem ver-
meli ve özen göstermelidirler. Zira, bütün bir 
insanlık İslâmi davetin birinci derecede mu-
hatabıdır, yani ümmet-i davettir. 

Hocam, bu söylem 
gayet güzel, ancak, 
bir de reelpolitik var. 
Uluslararası ilişkiler 
ağının Müslümanla-
rın diğer halklarla 
davet ilişkisi geliş-
tirmedeki olumsuz 
etkileri sizce nasıl 
bertaraf edilebilir?

Daha çok 
Uzakdoğu’dan konuştuk. 

Mesela, Kore, Japonya ve 
Çin halklarıyla Müslü-
manlar arasında ne tarih-
te, ne günümüzde büyük 
ve kalıcı savaşlar ve düş-
manlıklar olmamıştır. Ben 
gelecekte bizimle onlar 
arasında davet ilişkisini ze-
deleyecek düzeyde büyük 

savaşlar ve düşmanlıklar olacağına da ihtimal 
vermiyorum.

Bizler Müslüman olarak Uzakdoğu halklarına 
kalplerimizi açıyoruz, ellerimizi uzatıyoruz. 
Onlarla her türlü ticari, iktisadi ve kültürel 
alışverişe büyük önem veriyoruz. Bizim tari-
himiz bu ilişki tarzına şahittir. Günümüzdeki 
bir çok uygulama da buna tanıklık etmekte-
dir. Her ne kadar bazı çevreler İslâm medeni-
yetiyle Budist Konfiçyüs medeniyeti arasında 
işbirliğinden korksalar da, bu korku gereksiz-
dir. Zira her iki medeniyet de barış ve sevgi 
medeniyeti olup korkuya mahal yoktur. 

Muhterem hocam, insanlar davetin çok zor 
olduğu, davetçi olmanın ağır şartları oldu-
ğunu zannediyor. Bu zan onları davetten 
uzak tutuyor. Siz bu tesbitim konusunda 
ne dersiniz?

İslâm NASIL Kİ 
GÜNEYDOĞU 

ASYA’DA TİCARET, 
GÖÇ VE EVLİLİK 

YOLUYLA YAYILDIYSA 
UZAKDOĞU’DA DA 
AYNI YÖNTEMLE 
YAYILACAKTIR.
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Davet en kolay iş. Nimetullah hocayla ilgili 
altı ayrı makale hazırladım: Son Sarhoş, İn-
giliz Ravza, Koreli Dört Gencin İslâm’a Giri-
şi gibi başlıklarla bunları bir araya getirdim, 
yayınlamayı düşünüyorum. Allah’a davet ger-
çekten çok kolay. Allah Rasulü “Benden bir 
tek âyet olsun, başkalarına ulaştırın, tebliğ 
edin.” buyurmuştur. 

Nimetullah hocayla birlikte Dubai’ye bir gi-
dişimizde, sekiz saatlik yolculuktan sonra 
argın yorgun otelimize ulaşmıştık. Gidişimizi 
öğrenen Filipinli bir hanımın bizi beklediğini 
öğrendik. Bir kaç dakika tebliğ yaptık, kadın 
İslâm’a giriverdi. Adını Aişe koyduk. Bu anlat-
tıklarım birkaç dakika içinde gerçekleşmişti.

Daha iki gün önce, Nimetullah hocayla bir-
likte Şehzadebaşı’nda küçük bir mescitte na-
mazımızı kılmış, çay ocağının önünde çay iç-
meye başlamıştık. Biri Rus, biri Fransız, biri 
İspanyol üç kişi geldi. Sürekli fotoğraf çeki-
yorlardı. Nimetullah hoca “buyurun, buyu-
run oturun, birlikte bir çay içelim” deyip da-
vet etti. Oturdular, kısa bir sohbetimiz oldu. 
Önce Rus Müslüman oldu. Ardından Fransız 
hanım, son olarak İspanyol kocası İslâm’ı ka-
bul etti. Nimetullah hoca kadına Hatice adını 
verdi, kocasına Ahmet ismini koydu. Ama İs-
panyol adam hayır, dedi. “Ahmet yetmez, ben 
Muntasirbillah adını almak istiyorum” dedi. 
Bildiğiniz gibi bu isim Endülüs sultanlarından 
birine aittir. Bunları anlatırken demek istedi-
ğim odur ki, davet gerçekten çok kolay.  

Muhterem hocam, davet konusundaki soh-
betimizi bitirmeden son olarak ne söyle-
mek isterisiniz?

Biz davet, tebliğ ve irşad konusunda şu iki 
âyeti kendimize şiar ediniyoruz: 

“Ey iman edenler! Hep birlikte teslimiyet yo-
luna girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin! 
Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.” (Baka-
ra, 2/13).

“Ey insanlık! Elbet sizi bir erkekle bir dişiden 
yaratan Biziz; derken sizi kavimler ve kabileler 
haline getirdik ki tanışabilesiniz. Elbet Allah 
katında en üstününüz, O’na karşı sorumlu-
luk bilinci en güçlü olanınızdır; şüphe yok ki 

Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.” 
(Hucurât, 49/13).

İşte, bu şuurla, inançları ve sistemleri ne olur-
sa olsun gönüllerimizi, ellerimizi ve kucağı-
mızı tüm dünya halklarına açıyor ve onları 
Allah’ın dinine, İslâm’a davet ediyoruz.

Hocam, bu yorgun ve hasta halinizle bizi 
kırmayıp sorularımızı iştiyakla cevapla-
dığınız için çok teşekkür ederiz. Rabbim, 
ömrünüzü adadığınız davet alanındaki 
çabalarınızı en güzel karşılıkla, cennetle 
ödüllendirsin. 

Âmîn. Wesselamu aleykum we rahmetullahi 
we berekâtuh.

Prof.Dr. Salih Mehdi es-SAMARRAİ
Irak’ın Samarra kentinde 
doğdu. Saddam’ın İhvan-ı 
Müslimin’e uyguladığı 
ağır baskılar sebebiyle 
uzun yıllar ülkesine 
hiç giremedi. 75 yıllık 
ömrünün büyük kısmını 
Japonya’da ve Suudi 
Arabistan’da geçirdi. 

Pakistan’da Faysalabad Ziraat Üniversitesi’nde 
lisans, Tokyo Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi’nde 
yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. Bağdat 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bir yıl hocalık 
yaptı. Ardından Riyad’a giderek Melik Abdüla-
ziz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ilk hocaları 
arasında yer aldı. Bu üniversitenin Cidde’de bu-
lunan Kurak Mıntıka Ziraati Bölümü’nü kurdu. 

Riyad’da Dünya Müslüman Gençlik Teşkilatı’nın 
kuruluşuna destek verdi ve halen danış-
manlığını yürütmekte. Mescitler Yüksek 
Konseyi üyeliği yanında İslâm İşbirliği Teş-
kilatı üyeliğini de deruhte etmekte. 

Ziraat alanında onlarca çalışması yayın-
landı. Elliden fazla ülkede bulundu. 

1961’de kurulan Japonya Müslüman Talebe-
ler Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. 
Halen, kurucularından ve başkanlarından biri 
olduğu Japonya İslâm Merkezi’nin Fahri Baş-
kanı olarak hizmetlerine devam etmekte.
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ur’an, çeyrek asra yakın bir zaman di-
liminde, tarihte eşine rastlanmayan 

büyük bir inkılâp/devrim gerçekleştirmiştir. 
Kur’an’ın ifadesiyle uçurumun kenarında 
olan, hiçbir düzen ve hiçbir hukuk tanıma-
yan sorumsuz fertlerden insanlara önder, ör-
nek ve imam olmuş bir topluluk inşa etmiş-
tir. Bu değişimin en büyük amili, Kur’an’ın 
muhtevası, eşsiz üslûbu, gönüllere nüfuz 
eden derin manası ve Rasul-i Ekrem’in onu 
okuyup hayata geçirmesidir. Burada Hz. 
Peygamber’in misyonu, hastaya ilaç tedavisi 
yapan bir hekime benziyor. Bir ilaç ne kadar 
tesirli olursa olsun, hastaya uygun dozajda 
verilmezse şifa iken zehir olur. Kur’an’ın sun-
muş olduğu değerler manzumesi, ne kadar 
yüce ve değerli olursa olsun, insanlar buna 
münasip bir din dili ile davet edilmezse ne-
tice alınamaz.

Mezhepler, tarikatlar ve dinî cemaatler, top-
lumsal realitelerdir. İslâm’ı  doğru ve özgün 
şekliyle, Kur’an merkezli ve Hz. Peygamber’in 
örnekliği doğrultusunda sundukları sürece  
herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. An-

İ N C E L E M E

Davet ve Din Dili İlişkisi

YENİ BİR DİN DİLİ 

KURGUSU, MEZHEP, 

TARİKAT VE CEMAATLER 

ÜSTÜ BİR YAPI OLMALIDIR.

HAYDAR ÖZTÜRK

ahozturk64@mynet.com

İlahiyatçı/Kırıkkale

K

Dindar, arı gibidir. Çiçekten çiçeğe konar.  
Amacı bal yapmaktır. 

Hem kendi beslenir hem de başkalarını besler.
Mustafa İSLÂMOĞLU
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cak; insanların düşünce özgürlüğünü kısıt-
lamaları, belirli eserlerin dışında kitapların 
okunmasına izin vermemeleri, liderleri ve 
eserlerini kutsallaştırmaları, ulaşılmaz göster-
meleri, kendilerini İslâm’la özdeşleştirmeleri, 
İslâm’ın tek temsilcisi olduklarını iddia etme-
leri ve bir ruhban sınıfı oluşturmaya kalkma-
ları durumunda, din dili ve davet metodu tar-
tışılmalıdır. Çünkü Nahl 125’in daveti “Rab-
binin yoluna” - bir cemaatin bir zihniyetin 
yoluna değil - olarak tanımlaması manidardır. 
Bu yönde yapılacak eleştiriler; mezhep, tari-
kat ve cemaat karşıtı bir tavır/söylem olarak 
telakki edilmek yerine, yapının Kur’an eksen-
li ve merkezli bir çizgide 
olup olmadığı şeklinde 
anlaşılmalıdır.

Davet ile ilgili sorunların 
bir yönünü din dilinin 
statükocu oluşu oluştur-
duğu gibi diğer bir yönünü de muhatabın ta-
nınmaması oluşturmaktadır. Ders, vaaz, hut-
be, konferans, kurs, seminer vb. davete yöne-
lik programlar genelde muhatabın ihtiyaçları, 
özellikleri ve sorunları çerçevesinde değil, 
programları düzenleyenlerin anlayış ve önce-
liklerine göre düzenlenmektedir. Televizyon 
ve radyolardaki programlar sıkıcı, ezberci, 
ilgi uyandırmıyor. Bu, davetçi ve davet edilen 
arasında gerek iletişim dili gerekse de din dili 
problemini doğurmaktadır. Bu programların 
toplumun bilinçlenmesine yönelik etkilerinin 
ne olduğu da ayrıca bir araştırma konusudur. 
Bazı araştırmalar mevcut uygulamaların cami 
cemaatinin din anlayışı noktasında önemli 
bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.1

Yeni bir din dilinin kurgulanması için; top-
lumdaki din anlayışları, dini sapma ve ya-
bancılaşmanın nedenleri, din düşmanlığı gibi 
sorunların tespit ve analizi yapılmalıdır. Yeni 

1 Mehmet Kamil Coşkun, Türkiye’de Cami Cemaa-
tinin Kur’an Anlayışı, İslâmiyat, c.4, sayı 1, s.89-
104.

bir din dili kurgusu, mezhep, tarikat ve ce-
maatler üstü bir yapı olmalıdır. 

Davetin geleneksel uygulamalarında kişide 
olumsuz duygular oluşturup psikolojik so-
runlar meydana getiren, korkuya dayalı, kor-
ku yaratıcı, cezalarla tehdit edici hâkim yapı 
bugün de ağırlığını korumaktadır. İslâm dün-
yasında din dili “korku” ile bütünleşmiştir. 
Hz. Peygamber’in, “Müjdeleyiniz, nefret et-
tirmeyiniz; kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.” 
uyarısına rağmen, dini söylem biçiminde 
korku egemendir. İnsanlar, günah korkusu ve 
suçluluk duygusuyla din içerisinde tutulmaya 
çalışılmaktadır. İslâm korkuyu bütünüyle göz 

ardı etmez; ancak İslâm’da 
esas olan Allah’ın rahme-

tinin her şeyi kuşatmış ol-
masıdır. Allah, Rahman’dır; 
merhamet O’nun en belir-
gin niteliğidir. Allah’ı doğru 

anlamak, ancak O’nun “özünde merhametli” 
olduğu gerçeğini algı biçiminin merkezine 
yerleştirmekle mümkün olabilir.

Dinin korku merkezli dilini anlayabilmek 
için birazcık gerilere gitmek gerekmektedir. 
İslâm toplumu asırlardır korkularla yaşamak-
tadır. Bu korkular, özne bir ümmeti nesne bir 
ümmet haline getirmiştir. Hala birbirimizle 
uğraşmaktan, birbirimizi suçlamaktan vazge-
çemedik. Bu durum bizi mağlup medeniyet 
olmaya götürmüştür. Din dilinin korku mer-
kezli olması, çok ciddi sorunları beraberinde 
getirmektedir. Her şeyden önce, din birleştiri-
cilik vasfını kaybetmektedir. Siyasetin ürettiği 
birtakım olumsuzluklar, korku egemen din 
dili sayesinde toplumda kalıcı hale gelmeye 
başlamaktadır (yanlış kader anlayışı gibi). 
Daha açık bir ifadeyle korku kültürü, hem 
dinin etkinliğini azaltmakta hem de din istis-
marını kolaylaştırmaktadır. Bütün dini yapı-
larda, insanlar okumaktan hâlâ korkmakta ve 
yapılar da bunu onaylayıp, körüklemektedir.

İslâm DÜNYASINDA 

DİN DİLİ “KORKU” İLE 

BÜTÜNLEŞMİŞTİR.
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Zahiren dinle hiç alakası yokmuş veya ol-
mayacakmış gibi görünen insanlarla Kur’an 
merkezli konuştuğunuzda; “Ben de tam böyle 
düşünüyorum. Düşüncelerime tercüman ol-
dunuz.” sözlerine sanırım şahit olmayanınız 
yoktur. Sizce bunun nedeni nedir? Cahillerin 
dine yaptıkları ziyadelerin din diye insanlara 
dayatılmasıdır. Bu sorunun kökleri çok eski-
lere dayanıyor. 

Tarihte ortaya çıkan en önemli kırılmalardan 
biri de siyasi farklılık/çekişmelerin dini alana 
çekilerek din dilinin belli bir kitleyi savunan 
ve kendi dışındakileri öteki gören bir söyle-
me dönüşmesidir (Sünnilik, Şiilik gibi). Siyasi 
alanda yaşananlar, (Muaviye ile başlayan ikti-
dar oyunları) din dilinin 
çerçevesinin sapmasına 
sebep olmuştur. Böylece 
din dili, kavramlar dün-
yasına olmadık anlam-
lar, kavramlar (kadercilik 
gibi) sokulmuş, yüklen-
miş; din, belli bir grubu, 
kurumu veya gücü elde 
tutmanın bir aygıtı haline 
dönüştürülmüştür. Dolayısıyla ortaya çıkan 
din dili ümmeti bir araya toplamaktan çok, 
ayrıştırmaya hizmet etmiştir.

İslâmi davette Kur’an merkezli bir din dili bir-
liği sağlamak çok önemli bir husustur. Bunun 
için de dinin sabit ve değişkenleri bilinmeli-
dir. Dinin sabitleri: Allah’a, ahirete, kitaplara, 
peygamberlere, meleklere iman; adaleti her 
alanda ayakta tutmak, emri bil maruf -nehyi 
anil münker, ahlâk ve ahkâmdır. Ancak top-
luma ulaştırılacak bu sabitlerde herhangi bir 
mezhep, tarikat veya cemaatin yorumları ol-
mamalıdır. Toplumda din noktasındaki kafa 
karışıklığının giderilmesi için analitik düşün-
meyi öğretmek gerekiyor. Dinin değişkenleri 
noktasında farklı yorumların olabileceğini, 
ayrı düşünmenin ayrılmayı gerektirmeyeceği 

hususunda davetçi güzel bir din dili kullan-
malıdır. 

Davet kadar davetçi de çok önemlidir. Dinci-
lik yapan bir davetçi bütün çabaları boşa çıka-
rabilir. Kimin din dilini, kimin dincilik dilini 
kullandığı eylemlerinden belli olur. 

Adam dini değerleri üretiyorsa ona “din-
dar” derler. Yok dini değerleri tüketiyorsa 
ona da “dinci” derler. Dindar olanlar dini 
tezgâhlamaz, dinci olanlar dini tezgâhlar. Ger-
çek dindarlar dini değerleri tüketmez, aksine 
üretirler… Dindar arı gibidir. Çiçekten çiçeğe 
konar. Amacı bal yapmaktır. Hem kendi bes-
lenir hem de başkalarını besler. Dinci sinek 

gibidir. Başkalarının yap-
tığı ballara konar. Ağzıyla 
ve ayaklarıyla mikrop ta-

şır temiz ballara. Konduğu 
balı da berbat eder.2

Din dilindeki görülen sap-
malardan biri de dinin 
bilimle karıştırılarak, din 
dili kavramlar dünyasını, 
bilimsel bir dilin istila et-

mesine kapı aralamaktır. Bu anlayış, modern 
bilgiyi eksene alarak buluşların, icatların 
vahye tasdik ettirilmesine çalışmaktadır. Her 
şeye bilimsel bir kılıf aramaya çalışılır. Kur’an 
âyetlerini modern bilimin verileri çerçevesin-
de yorumlama çabası bugün de belli ölçüde 
devam etmektedir. Günümüzde, İslâm’ın mo-
dern bilimle uzlaşma içerisinde olduğunu, 
batı dünyasının söylemlerine yakın durduğu-
nu kanıtlayabilmek için, adeta batıdan özür 
dilercesine İslâmî nitelikli birçok eser kale-
me alınmakta, âyet ve hadisler bu yaklaşım-
la yorumlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum 
Kur’an tasavvurunda ve din dilinde sapmaya 
neden olmaktadır. 

Beşeri bilimlerin verilerini Kur’an’a doğrulat-
mak ve Kur’an’ı hidayet rehberi konumundan 

2 Mustafa İslâmoğlu, Din Yazıları, 23-24.

BÜTÜN DİNİ YAPILARDA, 

İNSANLAR OKUMAKTAN 

HÂLÂ KORKMAKTA 

VE YAPILAR DA 

BUNU ONAYLAYIP, 

KÖRÜKLEMEKTEDİR.
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modern bilimin şifrelerinin gizli olduğu bir 
bilim kitabı olarak algılamak ve algılatmak 
kesinlikle doğru değildir. Çünkü bilimsel bilgi 
günden güne değişmektedir. Dolayısıyla yan-
lışlanma ihtimallerine çok açıktır. Bazen olu-
yor ki bir sonraki gelişme bir önceki bilginin 
yanlış olduğunu ortaya koyabiliyor. Kur’an’ı 
sürekli bu gelişmelere uyarlamaya çalışmak, 
Kur’an’ın insanlar nazarında değersizleşmesi-
ne, nesne konumuna düşmesine ve evrensel 
ilke ve değerlerinin güncel bilimsel bilgilerin 
payandası konumuna indirgenmesine sebep 
olacaktır. Bu, âyetlerin her buluşa göre ye-
niden yorumlanması gibi sakat bir anlayışın 
doğmasına da neden olabilir. 

İlm-i tefsiri Kur’an’la temellendirmek isteyen-
ler, “Biz kitapta hiçbir şeyi 
eksik bırakmadık.” (En’am, 
38); “Yaş ve kuru hiçbir şey 
yoktur ki, apaçık bir kitap-
ta olmasın.” (En’am, 59); 
“Sana her şeyi açıklayıcı 
kitabı indirdik.” (Nahl, 89) 
âyetlerini delil getirip çe-
şitli ilimleri Kur’an’da ara-
mayı denemişlerdir. Fakat 
bilinmelidir ki bu âyetler Kur’an’ın bir hidayet 
kitabı olması dolayısıyla “din” e ait, hiçbir şe-
yin eksik bırakılmadığını (En’am,38), her şe-
yin açıklandığını da (Nahl,89) anlatmaktadır. 

Seyyid Kutub, âyetlerin bilimsel teorilerle 
açıklanmasını şiddetle eleştirenler arasında 
yer alır. Kur’an-ı Kerim’de olmayan şeyleri 
Kur’ân’a isnat etmeye ve Kur’ân’ın kastetme-
diği şeyleri üzerine yüklemeye çalışan, tıp, 
kimya, astronomi ve benzeri ilimlere dair cüz’i 
şeyleri istihsal etmeye çalışan cüretkârların 
budalalığına hayret ettiğini söyler.3 

Kur’an’ın umumi işaretlerini her an değiştiri-
lebilen, hatta katiyet ihtimali pek az olan na-
zariyelere bağlamanın evvel emirde bir metot 

3 Kutub, I, 377

hatası olduğunu iddia eden Kutub, böyle bir 
alaka kurulmaya çalışıldığı takdirde şu üç hu-
susla karşı karşıya kalınacağını söyler:

1. Böyle bir hareket her şeyden evvel dâhili bir 
hezimetin ifadesidir. Bunun neticesinde esas 
hâkimiyetin ilimde olduğu, Kur’ân’ın ona tabi 
durumda bulunduğu vehmi doğar.

2. Kur’ân-ı Kerim’in mahiyetini ve vazifesini 
yanlış anlamış oluruz.

3. Her gün yeni bir şekle giren ve durmadan 
değişen bilimsel nazariyeler karşısında ken-
dimizi zorlayarak Kur’ân âyetlerini devamlı 
te’vil etme yollarına saparız.4

Mevdûdî de, Kutub kadar olmasa da bilim-
sel tefsiri eleştirenler arasında sayılabilir. 

Mevdûdî, “Sana bu Kita-
bı, her şeyi açıklayan ve 

Müslümanlara yol gösterici, 
rahmet ve müjde olarak in-
dirdik.” (Nahl, 89) âyetinin 
açıklamasında şunları 
söyler: “Kur’ân’da bu ve 
buna benzer cümlelerde, 
Allah’ın ‘her şey’ ile bütün 
ilimler ve sanatları kastet-

tiğini savunan ve bu yorumun doğruluğunu 
ispatlamak için Kur’ân’ın gerçek anlamını de-
ğiştiren bazı kimselerin düştüğü hataya düş-
memeye dikkat etmek gerekir.”5

İzzet Derveze, Kur’ân âyetlerini bilimsel na-
zariyelerle açıklamanın, Kur’ân âyetlerini asıl 
manasından uzaklaştıracağını, onu kutsiye-
tinden ve gayesinden uzaklaştıracağını ve 
Kur’an’ı, tartışmalara maruz bırakacağını sa-
vunur.

Kur’an’ı indiği dönemde, varlıkları alanlara 
ayırıp, inceleyen bilimler yoktu. İz sürme, 
astroloji, simya ve kehanet gibi mitoloji ile ka-
rışık düşünsel-bilgisel faaliyetler vardı. Kur’an 

4 Kutub, I, 378-379

5 Tefhim, III, 47
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müşrik Araplara tek Allah inancını yerleştir-
mek amacıyla, bir başka deyimle “ibret” mak-
sadıyla bilim dallarına giren varlık ve olaylar-
dan (Güneş, ay, kuşlar, çeşitli hayvanlar, bit-
kiler, gece, gündüz, yıldırım vs.) bahsetmiştir. 
Bu bahislerde elbette insanlar, bu varlıklar 
ve olaylar üzerinde düşünülmeye çağrılmış-
tır. Fakat Kur’an’ın hiçbir yerinde bu varlık 
ve olaylar hakkında insana “bilimsel bilgi” 
veya ileride keşfedilsin diye şifreli formüller 
verilmemiştir. Kur’an’ın kastı tamamen dini 
amaçlıdır.6

Yaratılıştaki taklit edilemezliği, hikmetleri, 
mükemmelliği nazara vermek için bilim-
den Kur’an’a değil, Kur’an’dan bilime doğru 
bir okuma/araştırma/bakış açısı geliştirme-
liyiz. Bu Allah’ın varlı-
ğa bakmamızı emreden 
âyetlerinden hareketle 
–beşeri ilimlerin temelini 
atan ilk âlimler gibi- var-
lığı araştırarak hikmetler 
derleyip, kâinat âyetlerini 
okumak ve okutmak şek-
linde olmalıdır. Örneğin; dünyanın niçin geo-
metrik şekiller içinde yüzey alanı bakımından 
en küçük yüzeye sahip olan küre şeklinde 
yaratıldığını okumaya/araştırmaya yönelik 
olmalıdır. Yerin yuvarlaklığını âyetlerle izah 
etme şeklinde olmamalıdır. Bu iş astronomi 
ile olur. Fakat Allah dağlarla dünyanın yüzey 
alanını genişletmiş, dağları da madenlere ve 
sulara mahzen, yeryüzüne gemi direği, at-
mosferi temizleyen aspiratör gibi yaratmıştır. 
Kur’an’dan bilime doğru tutulun yol, farkın-
dalık oluşturma açısından istikametli bir yol-
dur. 

Mevcut din dili, genel bir dil değil, kelam, 
felsefe, tasavvuf, fıkıh, hadis, tefsir gibi ilmi 
disiplinlerin ortak dilinden oluşan özel bir 
dildir. Bu disiplinlerin hepsinde de zamanın 
siyasal anlayışlarının etkisi vardır. Bu dil ile 

6 İlhami GÜLER, Dine Yeni Yaklaşımlar, s.107.

bugün kitlelere, dinin içeriği ve mesajını ilet-
mek mümkün olamamaktadır. Yani din diye 
aktardığımız şey tarihin ta kendisi olmakta-
dır. Diğer bir ifadeyle bir zaman dilimindeki 
din algılarını din diye sunmaktır. Bu dille ya-
zılmış metinleri ancak ilahiyatçılar veya özel 
gayret sarf edenler anlayabilmektedir. Yani bu 
disiplinlerin kavramlar dünyasını anlamak, 
özümsemek ve yeni bir kalıba dökme işi zor 
bir iştir. Mevcut din dilini doğrulayanlar, is-
tisnasız herkesin bu işi yapabileceğini iddia 
etmiş oluyorlar. Bu disiplinlerin dili özel bir 
dildir. İsteyenler bu alanda kendilerini yetiş-
tirmelidir ve bu elzemdir. Fakat buralardaki 
mesaj ve sadra şifa düşünceler bu özel dil 
içerisinde kaybolup gitmektedir. Genel bir 

dil olmadan, düşünceler 
yerleşmez, topluma ulaş-
maz, toplumdan rağbet 

görmez.

Kitlelere dinin mesajını 
iletmek, onlara dini bil-
gileri yüklemek değildir. 
Maalesef bugün din götü-

rüyoruz diye, ağdalı bir dille dinin belki de 
kabı götürülmektedir. Yani içinde din olma-
yan boş bir kap. Bu, komşunuza boş tabak 
verip, kendinizi tatlı götürdüm diye kandır-
maktır. Bu durum, toplumda istenilen dav-
ranışların, yani dinin hayata dönüşmemesini 
netice vermektedir.

Nahl Sûresi’nin 125. âyeti davet, davetçi ve 
din dili ilişkisinde çok önemli mesajlar sun-
maktadır. “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel 
öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mü-
cadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapa-
nı bilendir ve hidayete ereni de bilendir.” (Nahl, 
125). 

Tefhim müellifi bu hususta şunları söyler: 
Onlar şu iki şeyi de göz önünde bulundur-
malıdırlar: Hikmet ve güzel öğüt. Hikmet, 
kişinin tebliği sırasında dikkatli ve basiret-
li olması, bunu körü körüne yapmamasıdır. 

İslâmİ DAVETTE KUR’AN 

MERKEZLİ BİR DİN DİLİ 

BİRLİĞİ SAĞLAMAK ÇOK 

ÖNEMLİ BİR HUSUSTUR.
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Hikmet, hitap edilen kişinin zihin, yetenek ve 
şartlarının göz önünde bulundurulmasını ve 
mesajın bunlara uygun bir şekilde iletilmesini 
gerektirir. Bundan başka aynı metot herkese 
veya her gruba uygulanmamalı, aksine önce 
muhatabın hastalığı teşhis edilmeli, ona göre 
zihin ve kalbi uyarılarak tedavi edilmelidir.

Güzel öğüt ise iki noktayı vurgulamak ister:

1. Kişi muhatabını sadece mantıki ikna me-
totlarıyla değil, aynı zamanda duygularını 
cezp ederek de inandırmaya çalışmalıdır. Aynı 
şekilde kişi sadece sapıklık ve kötülüklerin 
yasak olduğu konusu üzerinde durmamalı, 
aynı zamanda insan do-
ğasında var olan kötülük 
aleyhtarı tutumu, karşı-
sındaki insanda da uyan-
dırmaya çalışmalıdır. Bu 
kötülüklerin sonuçlarıyla 
da muhatabını uyarmalı-
dır. Bunun yanı sıra kişi 
karşısındakine hidayetin ve iyi amellerin mü-
kemmel ve doğru olduğunu mantıken kabul 
ettirmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda 
onu sevdirmeye de çalışmalıdır.

2. Öğüt, karşıdakinin mutluluğu ve refahını 
düşündüğünü gösterir bir tarzda olmalıdır. 
Öğüt verenin karşısındakini küçük gördü-
ğünü veya kendi üstünlüğü ile övündüğünü 
gösterecek hiçbir davranışı olmamalıdır. Ak-
sine karşıdaki kimse, öğüt verenin kendisini 
düzeltmeye ve mutluluğa ulaştırmaya çabala-
dığını hissetmelidir.

 
“En güzel şekilde mücadele et.” emri, kişinin 
tatlı bir dile sahip olması, soylu bir davra-
nış göstermesi, akli ve cezp edici fikirler öne 
sürmesi; polemik, tartışma ve karşıtlıklar içi-
ne düşmemesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Başkalarıyla en güzel şekilde mücadele eden 
kimse, suçlamalara, çarpık fikir ve iğneli söz-

lere yönelmez; karşısındakini mat etmek ve 
tartışmada kendi üstünlüğünün alkışlanması 
için onunla alay etmez. Çünkü bu tür dav-
ranışlar inatçılık ve dik başlılığa neden olur. 
Bunun tam tersine öğüt veren kişi karşısın-
dakini alçak gönüllü ve basit bir şekilde ikna 
etmeye çalışır ve karşısındakinin çarpık fikir 
ve kısır döngülere girdiğini gördüğü zaman 
onun daha çok sapıtmaması için tartışmayı 
bırakır.7

Nahl Sûresi 125. âyet meselenin hassasiye-
tine dikkat çekerken; din, tarihi süreçte din 
adamları(!) tarafından dogmaya dönüştürül-

müş, Allah’ın boyası iken 
Allah’ın sopası haline geti-
rilmiştir. Annelerin “Allah 

seni yakar”, “Allah seni taş 
eder” gibi sözleri bunun 
delilidir. Böylece, şifa zehi-
re, hidayet dalalete, iman 
itikada inkılâp etmiştir. Bu 

dönüşümden sonra, dinin üç gayesinde eksen 
kayması meydana gelmiş; tevhidin yerine şirk, 
vicdanın yerine heva, adaletin yerine zulüm 
ikame edilmiştir. Tevhit ulûhiyetin, vicdan 
ahlâkın, adalet siyasetin sigortasıdır. Hâsılı 
kelam, tedavülde sigortası attırılmış, meta ha-
line getirilmiş bir din tüketime sunulmuştur. 
Geni değiştirilmiş din, geni değiştirilmiş mey-
ve ve sebze gibi şifa iken zehir oluyor. 

Din dilini kurgulamak için, yorumlarda da 
otorite olmuş karizma aydın ve âlimlere ihti-
yaç olduğu gibi, bunun topluma taşınmasın-
da da misyonu temsil, tahlil ve terkip yapa-
cak derinleşmiş insanların omuz vermesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Tedavüldeki din dili; 
ürküten, soğutan, korkutan, ilgi uyandırma-
yan bir mahiyete sahiptir. Mesajı taşıyan insan 
kaynakları da tabiri caizse merdiven altı üre-
tim gibi derinlik ve formasyondan maalesef 
yoksundur. 

7 Mevdudi, TEFHİMUL KUR’AN, 3/70-71. 
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Davet ve Din Dili 
İlişkisi

Din dili, Kur’an mesajının maksada yönelik 
derin okumalarla güncellenmesinden hâsıl 
olan bir dildir. Fakat Kur’an’dan başka kitap-
lara tekrar ona dönmemek üzere hicret edildi-
ği için bu dil maalesef teşekkül ettirilemiyor. 
Kur’an’dan uzaklaşan kitleler içinde, okuduk-
larını teorik değil ama pratikte kutsallaştı-
ranlar ortaya çıktı. Arkoun da öyle demiyor 
muydu? Tek kitaplı topluluktan, çok kitaplı 
topluluklara...

Din dili, muhatapta huşu/kalbi saygı, hayret 
ve hayranlık uyandıran bir mahiyette olma-
lıdır. Akla ve kalbe hitap etmelidir. Hayret 
ve hayranlık uyandıran 
mesaj yüklü din dili akla 
hitap edip insanı imanın 
kapısına getirirken; kalbe 
hitap eden din dili ise pra-
tik ahlâkı ve sorumluluk 
bilincini yeşertecektir.

Davette çok önemli yer teşkil eden yeni din 
dilinin öne çıkarması gereken başlıklarını 
şöyle sıralayabiliriz:

1. Kur’an’ı önceleyen bir bakış açısı sunmalı-
dır. Hz. Ali, âlimi, Kur’an’ın önüne hiçbir şeyi 
geçirmeyen olarak tanımlar. Toplumda dini 
kaynağından öğrenme bilinç ve ahlâkının 
yerleşmesine temine çalışılırsa, toplum da 
Kur’an’ın önüne bir şeyi geçirmeyecektir.

2. Dinin kapı olduğu, duvar olmadığını pra-
tiğe çıkarmalıdır. Dindar insanların bireysel, 
ekonomik, toplumsal, mezhebi, mesleki du-
rumlarından dolayı yaşadıkları sorunlar mez-
hepçilik, tarikatçılık, cemaatçilik duvarlarıyla 
örülmekte ve çözümsüzlük sunularak bütün 
çıkış kapıları din adına kapatılmaktadır. Din 
kapı iken duvar yapılmaktadır. Din, tıpkı ka-
pısı ve penceresi olmayan tavanı kapalı bir 
odaya(!) dönüştürülmektedir.

3. Rivayet kültürünün değerlendirilmesinde 
bir metot takip etmelidir. Bir rivayet, Kur’an’a, 
akla, sünnete, tarihe ve bilime arz edilmelidir. 

Rivayetin konusuna göre yerine göre birine 
veya hepsine arz edilmelidir.

4. İnsanda farkındalık meydana getirmelidir. 
Kâinat, insan, hadisat kitaplarını Kur’an pay-
dasıyla okuma becerisi geliştirecek bir dil ol-
malıdır.

5. “Din dili, yaşayan imanın dili, mü’minlerin 
anlayışlarını yönlendiren ve hayatlarına yön 
veren temel bakış açısı ve tutumları dile geti-
ren bir dildir. Bu bakımdan din dilini emprik 
(deneyci) dünyaya işaret eden veya tanımlar 
arasında ilgi kuran (analitik) bir dil değil, 
bizim nihai mukadderatımıza ilişkin kana-

atlerimizin dile getirildi-
ği bir dil olarak görmek 
gerekir.”8

6. Hasan Hanefi’nin dediği 
gibi din dili teolojik dilin 
gölgesinden ve ağdalı anla-
tımından soyutlanmalıdır. 

Özetle; din dili, insanların dini anlama ve 
ona yönelmelerinde üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken konulardandır. Din dili, 
mezhep, tarikat ve cemaat etkilerinden arın-
dırılarak yeniden yapılandırılmalıdır. Ümme-
ti ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil olmalıdır. 
Dinin ana ilkelerini öne çıkaran bir dil olma-
lıdır. 



8 Turan KOÇ, Din Dili, s.17.

DİN, ALLAH’IN BOYASI 

İKEN ALLAH’IN SOPASI 

HALİNE GETİRİLMİŞTİR.
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ebliğ kavramının mesajı başka insanlara 
bildirme, yetiştirme, eriştirme/eriştirilme, 

vardırma/vardırılma, ulaştırma, gönderme, 
götürme, taşıma, bitiştirme, imza karşılığı 
verme, bir dini veya fikri başkalarına anlat-
ma ve böylece yayılmasına çalışma gibi söz-
lük anlamları bulunmaktadır. Bu yazıda daha 
çok “bir dini veya fikri başkalarına anlatma 
ve böylece yayılmasına çalışma” anlamı ek-
sen alınacaktır. İslâm’ı ve Kur’an’ı tebliğde 
örneklik edecek Necm Sûresi’ndeki ilk on 
sekiz âyetin meali: 

“Boşlukta açığa çıkan Necme (Yıldıza) dik-
kat et! Arkadaşınız şaşmamış, yoldan çı-
kıp azmamış ve kanmamış(aldatılmamış)
tır. O, kanıtsız, kendi donanımlı bir seviye 
kazandı. Ve O, ufkun zirvesindeydi. Daha 
sonra ona iyice yaklaşıp yakınlaştı. İkisi-
nin arasında iki yay kadar hatta daha da 
az mesafe kalmıştı. Böylece kulu için neyi 
uygun gördüyse onu vahiyle iletti. Gözü-
nün gördüğünü gönlü/kalbi yalanlamadı. 
Biz görmedik diye O’nunla ne gördüğü 
hakkında tartışacak mısınız? Gerçek şu ki 
onu diğer bir inişte de görmüştü, en so-
nuncu Arabistan kiraz ağacının yanında. 
Söz verilen o cennetin yanında. Kaplayan 
o şey ağacı kuşatıyordu (Büyük kiraz ağacı 

İ N C E L E M E

Tebliğde Necm Sûresi’ndeki İlk 

On Sekiz Âyetin Örnekliği

Vahyi diğer insanlara 
ulaştırmak (tebliğ) her 

Müslüman’ın başta 
gelen görevidir.

TMustafa DEMİR

mdemir004@yahoo.com
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etrafı kaplıyordu). Gözü ne şaştı ne kamaştı 
ve ne de haddini aştı (Onun bakış açısı de-
ğişmedi, azıp yoldan da çıkmadı). Gerçekten 
de Rabbinin en büyük âyetlerinden birini 
gördü.”(Necm 53/1 – 18). 

Bu metinde Vahyin/Kur’an’ın Hz. Peygamber’e 
(s) vahiy edilmesi anlatılıyor. Metindeki me-
sajların insanlar arası tebliğ ve ilişkiler için çok 
değerli ve önemli bir örneklik teşkil ettiğini 
düşünüyorum. Bir daha vahiy gelmeyeceğine 
göre aynı tecrübeyi bizden birilerinin yaşa-
ması mümkün değildir. 
Bu bağlamda biz bu çalış-
mamızda âyetlerde anlatı-
lanların (verilen mesajın) 
bütün zamanlardaki ina-
nanlara İslâm’ı ve Kur’an’ı 
tebliğ ederken nasıl örnek-
lik edebileceği üzerinde 
durmak istiyoruz. Metnin 
bütününe bakıldığında: 

1- Tebliğ eyleminde bulunan kişi, 
2- Tebliği yapılan mesaj, 
3- Tebliğe muhatap kişiler, 
4- Tebliğ eyleminde karşılıklı tutum ve davra-
nışlar olmak üzere dört temel konu içerdiğini 
görüyoruz. Bu dört konu hakkında metinden 
şu bilgileri çıkarabiliriz: 

1- Âyetlerde tanımlanan ve özellikleri söyle-
nen kişinin özelde Hz. Muhammed (s) oldu-
ğunu söyledikten sonra, genelde O’nu örnek 
alarak tebliğ görevini yerine getirmeye çalışan 
kişide bulunması gereken şu nitelikleri görü-
yoruz: Şaşmamış, yoldan çıkıp azmamış ve 
kanmamış/aldatılmamış. Kanıtsız, kendi heva 
ve hevesine (keyfine/arzusuna) göre konuş-
maz. Çok etkili ve güçlü olanın öğretiminden 
geçmiş. Dirençli, dengeli ve tam donanımlı 
bir seviye kazanmış. Ufkun zirvesinde. Gö-
zünün gördüğünü gönlü/kalbi yalanlamamış. 
Sürekli öğrenme ve öğretme faaliyetinde olup 
gerçekten de Rabbinin en büyük âyetlerini 
gören. 

2- Tebliği yapılan mesajın özellikleri: Va-
hiy edilen vahiyden başka bir şey olma-
yan ve kulu için uygun görülen mesajlar. 
 
3- Tebliğe muhatap kişilerin nitelikleri: Ka-
nıtsız, kendi heva ve hevesine (keyfine/ ar-
zusuna) göre konuşan, eğitimsiz, öğretimsiz 
ve bilgisizdir. Dirençsiz, dengesiz ve tam do-
nanımı olamayan seviyesizdir. Gözünün gör-
düğünü gönlü/kalbi yalanlayan kendi içinde 
çelişkili olandır. Görmediği, bilmediği şey 
hakkında tartışandır. Gözü şaşıp kamaşan, 

haddi aşan, bakış açısı 
yanlış, azıp yoldan çıkan-

dır. Gerçekten de Rabbi-
nin âyetlerinden hiç birini 
göremeyendir. 

4- Tebliğ eylemi sırasında 
karşılıklı tutum ve davra-
nışlar: a) Tebliğci (mübel-
liğ), kanıtsız, kendi hevâ 

ve hevesine (keyfine/arzusuna) göre konuş-
maz. Muhatabı ile arasında iki yay mesafesi 
hatta daha da az kalıncaya kadar iyice yak-
laşıp yakınlaşır. Böylece muhatabı için neyi 
uygun gördüyse onu anlatıp kendisine iletir. 
b) Tebliğe muhatap olan insanlar takındıkla-
rı tutum ve davranışlara göre iki kategoride 
toplanırlar; olumlu ve olumsuz yaklaşanlar. 
Olumlu tavır takınanları tebrik edip Rableri 
ile baş başa bıraktıktan sonra, metinde söz 
konusu edilen olumsuz tavır takınanlara ba-
kalım. Kendilerine en içten duygularla yakla-
şıp tebliğde bulunan arkadaşları için “Arka-
daşımız şaşırmış, yoldan çıkıp azıtmış ve kan-
dırılıp aldatılmıştır. O, kanıtsız, kendi heva ve 
hevesine göre konuşmaktadır, görmediğimiz 
şeylere inanmamızı istemektedir.” diyorlar ve 
arkadaşlarının kendilerine gösterdiği en uy-
gun gerçekleri hadlerini aşarak yalanlıyorlar.

Dinin insanlar arasında benimsenip yayılma-
sında tebliğ ibadetinin yeri ve önemi gayet 
açıktır. Buradaki “ibadet” kavramını ‘hayır 
üretmek, salih amel’ anlamında kullanıyo-

TEBLİĞ BAĞLAMINDA 

SÖYLENEN HER SÖZ, 

YAZILAN HER YAZI 

VE HER DAVRANIŞ 

İBADETTİR.
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rum. Dolayısıyla tebliğ ibadeti yerine geti-
rilirken ilke, yöntem ve araçlara çok dikkat 
edilmelidir. Örnek metnimizde dört temel 
konu üzerinden elde ettiğimiz bilgiler sözünü 
ettiğimiz ilke, yöntem ve araçlar konusunda 
bize yardımcı olmakta ve konunun omurga-
sını teşkil etmektedir. Omurganın ne oldu-
ğu konusunda kısaca şunları söyleyebiliriz: 
Vahyi diğer insanlara ulaştırmak (tebliğ) her 
Müslüman’ın başta gelen görevidir. Bu gö-
revi yerine getirirken sapmamalı, azmamalı, 
saptırmamalı ve azdırmamalıdır. Kesinlikle 
böyle olumsuz bir duruma ve olaya neden 
olmamalıdır. Bu bağlamda Müslüman için en 
büyük tehlike, insanın kendi hevâ ve hevesi 
(kaprisleri), yani kişisel isteklerine karşı olan 
zaaflarıdır. 

Tebliğ görevini yerine getiren Müslüman ile 
tebliğde temel araç olan vahyin öneminden 
ötürü üzerinde biraz daha durmakta yarar 
var. Tebliğ aracı vahye hiçbir beşeri etki karış-
tırılmamalıdır. Kur’an eğitiminden geçip, belli 
bir olgunluğa erişmiş Müslüman, bu haliyle 
yüksek bir makamdadır. O, şımaran, gururla-
nan ve burnu yükseklerde bir insan değildir. 
Mesajını herkese ulaştırmak için çaba göste-
rir. İnsanlara yaklaşır, daha da yaklaşır; bilgisi 
ile görgüsü ile yaşamı ile örnek kişiliği ile her 
alandaki insana yaklaşır ve vahyi/mesajı ulaş-
tırır. Müslümanın gözünde insan, önce insan-
dır. Hiç kimsenin bulunduğu görev, makam, 
konum onun mesajı ulaştırmasında engel ya 
da öncelik teşkil etmez. İnsan ancak Müslü-
man olmakla değer kazanıp yükselir. Müs-
lüman hangi görev ve makamda bulunursa 
bulunsun tebliğ ibadetini sürdürür/sürdür-
melidir. 

Tebliğ ibadetinin gerekçesi ve dayanağı ilk 
sûre olan Alâk Sûresi’nin ilk âyeti “Oku (du-
yur, ilet, ilân et), yaratan Rabbin adına!” 
ile başlar, son sûre olan Nasr Sûresi’ndeki 
“Artık durma, hamd ile tesbih et Rabbini 
(Rabbine söz verdiğin gibi görevini yeri-
ne getir) ve O’ndan mağfiret/bağışlanma 

dile. Çünkü O, tövbeleri kabul edendir.” 
âyetiyle sona erer. Bunun böyle olduğunu 
açıkça belirttikten sonra, “tebliğ” kavramı-
nın ilintili olduğu “zikr” kavramı bağlamında 
özellikle tebliği teşvik eden bazı âyetleri bura-
ya almak istiyorum. “Ve Rabbinin nimetini 
de durmaksızın anlat.” (Duha 93/11). “Ve 
sen zikret(anlat, anımsat, öğüt ver, duyur), 
zikretmek, elbette inananlara fayda verir.” 
(Zariyat 51/55). “Öyle ise zikret, çünkü zi-
kir fayda verir.” (A’lâ 87/9). Bu âyetlerdeki 
zikretme emri ile alınmak istenen sonuç, 
insanların karanlıklardan kurtulup Allah’ın 
yoluna girerek aydınlığa kavuşmalarıdır. Za-
ten Kitap/Kur’an da bunun için indirilmiştir. 
“Elif, Lâm, Râ!  Bu, Rablerinin izniyle in-
sanları karanlıklardan aydınlığa, Aziz ve 
Hamid olanın yoluna çıkarman için sana 
indirdiğimiz bir Kitap’tır.” (İbrahim 14/1). 

Tebliğ ibadeti üzerinde dururken Müslüman’ın 
kendi hayatı ile tebliğe aracı ve örnek olmaya 
çalışmasının gerekliliğini de vurgulamamız 
gerekir. Yani kendi hayatını gerçek bir Müs-
lüman olarak sürdürerek canlı bir örnek ol-
malıdır. Bunun yanında kendi örnek kişiliği 
ile vahyin dışında tebliğinde kullanabileceği 
başka araç ve yöntemleri de vardır. Bunlar 
için sözlü ve yazılı tebliğ araçları diyebiliriz. 
Bu araçlar kullanılarak yapılacak tebliğde 
yukarıda Necm Sûresi’nden aldığımız metne 
dayanarak sıraladığımız nitelik ve koşullara 
uyulması gerekir. Çünkü tebliğ bağlamında 
söylenen her sözün, yazılan her yazının ve 
bulunulan her davranışın ibadet/üretim olup, 
sevap getirici bir eylem/amel (iş) olması esas-
tır.

Rasulullah (s), arkadaşları ile uygun bir yerde 
toplanırlar, kendisine vahiy olunan âyetleri 
onlara okur, açıklar, izlenecek stratejiyi öğ-
retir ve yaparak gösterirdi. Bu bir tebligat ve 
talimat; yani yaparak, yaşayarak öğrenmek ve 
öğretmekti. Bu anlamda sözlü ve yazılı me-
tin olarak kullanılan Kur’an âyetleri o zaman 
yegâne tebliğ aracıydı. Bu konuda çok yay-
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gın olarak bilinen Hz. Ömer’ in kız kardeşi 
ile yaşadığı olay ile Hz. Musab bin Umeyr’ in 
Yesrib’de uyguladığı tebligat ve talimat çalış-
malarında âyetlerin yazılı olduğu belgelerden 
sûreleri okuduğunu hatırlatmakta yarar görü-
yorum. Hz. Peygamber’in (s) kendi sağlığında 
ve kendisinden sonraki ilk dönemlerde hadis 
yazımı yasak olduğundan, bu dönemlerde ya-
zılı hadis metinlerinin tebliğ aracı olarak kul-
lanılabilmiş olduğunu söylemek yersiz ve an-
lamsız olur. Ancak daha sonraki dönemlerde 
meydana getirilen hadis külliyatı, Kur’an’dan 
sonra ikinci kaynak olarak kullanıldı ve kul-
lanılmaya da devam edilmektedir. 

Sanat ve edebiyat türleri 
diye bilinen çalışmaların 
tebliğ aracı olup olamaya-
cağı değişik çevrelerde hep 
tartışıla gelmiştir. Ben ola-
bileceğini düşünenlerde-
nim. Müslüman yazar, şair, 
düşünür, tiyatro sanatçısı 
ve çeşitli alanlardaki bil-
ginler her zaman olduğu 
gibi günümüzde de kendi 
ilgi alanlarında çeşitli çalışmalar yapmaktadır. 
Yapılan bu çalışmalar yukarıda bahsettiğimiz 
ölçütlere uygunsa tebliğde araç olarak kulla-
nılabilir. Gerçekten niyet tebliğe yönelik ise 
bunda başarı da elde edilebilir. Günümüzde 
çeşitli ideolojilerin, dinlerin ve görüşlerin her 
alanda bir mücadeleleri olduğu gibi, edebiyat 
alanında da var; hatta bu alan en etkili olanı 
ve kitleleri kısa zamanda bilinçlendirenidir. 
O halde roman, öykü, tiyatro, makale ve de-
neme gibi edebi türlerde etkili eserlerle mesaj 
insanlara iletilebilir. Tebliğe odaklı yerli ve çe-
viri eserlerin Müslümanların bilinçlenmesine 
katkısı olmuştur/oluyor. 

Şiire gelince, Kur’an’ da uzun bir sûre Şairler 
Sûresi olarak adlandırılmış ve bu konu üze-
rinde durulmuştur. O nedenle ben de şiire 
ayrıca değinmek istiyorum. Rasulullah’ın (s) 
zamanında şiirin özellikle Arap toplumunda, 

meşhur bir edebi tür olduğu edebiyat tarihin-
den görülebildiği gibi, Kur’an’daki şiir ve şair-
lerle ilgili âyetlerden de kolaylıkla anlaşılabilir. 
Seyyid Kutub, “Şairlere ancak azgınlar uyar. 
Onların şaşkın şaşkın her vadide dolaştık-
larını ve yapmadıkları şeyleri söyledikle-
rini görmez misin?” (Şu’arâ 26/224–226) 
âyetlerini yorumlarken diyor ki: “Yani, onlar 
heveslerine ve sevki tabilerine uyarlar. Bun-
dan dolayı da onlara, arzularına uyup, şaşkı-
na dönmüş, hiçbir hedef ve gayeleri olmayan-
lar uyarlar.” Ayrıca Kur’an’ı Kerim şairler için 
belirtmiş olduğu umumi vasıftan müstesna 
olanları da şöyle beyan etmektedir: “Ancak, 

inanıp, yararlı iş işle-
yenler, Allah’ı pek çok 
ananlar ve haksızlığa 

uğratıldıklarında hakları-
nı alanlar bunun dışında-
dır.” (Şu’arâ 26/227). İşte 
bu vasıfta olanlar, umumi 
kaideye bağlı değillerdir. 
Bu vasıftakilerin kalpleri 
iman ile dolmuş, hayatla-
rını da İslâm yolu üzerine 

tanzim etmişlerdir. Ellerinden geldiği kadar 
güzel, hayırlı işlere ve salih amellere koşarlar, 
sadece haller ve tasavvurlar peşinde koşmaz-
lar. Zulme uğradıklarında, dört elle sarıldıkla-
rı hakkın zaferi için, sonuna kadar mücadele 
etme azimleri vardır.

Rasulullah zamanında, şirkle ve müşriklerle 
savaşın ilk sıralarında bu imanı ve bu iman sa-
hiplerini müdafaa uğruna şiir yazan şairler de 
vardı. Hassan bin Sabit, Kâ’b bin Malik, Ab-
dullah bin Revaha gibi Ensardan olan şairler 
ve Abdullah bin Za’beri, Ebu Süfyan bin Ha-
ris bin Abdulmuttalib gibi şairler – bu ikisi 
cahiliye dönemlerinde Rasulullah’ı hicvetmiş-
lerdi- Müslüman olunca, tam manasıyla iman 
kalplerine işlemiş, bu sefer de Rasulullah’ı 
methetmeye ve İslâm’ı da müdafaaya kendile-
rini hasretmişlerdi. Hz. Peygamber’in Hassan 
için söylediği şu sözler sahih hadisle; “Onları 

KALICI VE SONUÇ 
ALICI TEBLİĞ İBADETİ 

HEM ŞİMDİ/DÜNYADA, 
HEM SONRA/AHRETTE 

ECİRLENMEYİ/
ÖDÜLLENDİRİLMEYİ 

SAĞLAR.
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hicvet veya onlarla hicivleş. Şüphesiz 
Cibril seninle beraberdir.” 

Abdurrahman bin Kâ’b’ın babasından 
nakline göre; “O, Rasulullah’a ‘Allahu 
Teâlâ indirdiğini indirdi’ deyince, Ra-
sulullah da şöyle buyurdular: “Mü’min 
kılıcıyla da, diliyle de cihad eder. 
Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a 
yemin ederim ki, onlara attığımız laflar, 
sanki birer oktur.” (Seyyid Kutub, Fîzılâl-
il Kur’an, Hikmet Yayınları, Tarihsiz,  cilt: 
11, s.98-101).

Sonuç;

Kalıcı ve sonuç alıcı tebliğ ibadeti hem 
şimdi/dünyada hem de sonra/ahret-
te ecirlenmeyi/ödüllendirilmeyi sağ-
lar. Peygamber (s) döneminde “Bu ne 
güzel söz!”, “Artık bu sözden sonra 
şiir söylenmez!” diye dilleri tutulan 
insanları imanla coşturan tebliğ araç ve 
yöntemi en etkin bir biçimde işletilme-
lidir. Bin bir çeşit anlayış, yorum ve uy-
gulamaların egemen olduğu çağımızda 
tebliğde Kur’an ve Rasulullah’ın uygu-
lamaları en geçerli ve tek yoldur. İnsa-
na şeref/onur kazandıracak, onu mutlu 
kılacak, kula kul olmaktan kurtaracak, 
Yaratan’ına Müslüman olarak dönme-
sini sağlayacak, Rabbini, Kitabını, Pey-
gamberini ve sonunda Dini tanıtacak 
olan, Allah’ın mübarek Kitabı Kur’an-ı 
Kerim’dir. Evet, doğrudan Kur’an-ı Ke-
rim ile Rasulullah’ın pratiğine uygun ya-
pılacak İslâmi tebliğ; zulmü kökünden 
silecek, kâfirleri susturacak, insanlığı 
hayırlı ve numune bir İslâm topluluğu-
na erdirecek, böylece verimli, kalıcı ve 
sonuç alıcı olacaktır. 
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avet kelimesi, “çağırma” manasına gelen 
bir isimdir. Bir insanı yemeğe ve ziyafe-

te çağırmak manasına da gelir. Dâ’î kelimesi 
ise, ismi faildir. Bir insanı bir nesneye sevk 
ve teşvik eden kimseye denir. Muhammed 
(s)’e, insanları Allah’ın birliğine ve O’na ita-
ate davet ettiği için “dâ’î” denmiştir (Ahzâb, 
33/46). Dâ’î, aynı zamanda müezzin için de 
zikredilmiştir.1 Türkçede çeşitli türevleri ile 
yaygın bir şekilde kullanılan “davet” söz-
cüğü “çağrı, çağırma” anlamına gelmekte-
dir. “Davetçi” ise “çağrıda bulunan kimse” 
demektir.2

Tariflerden de anlaşılacağı üzere hem davet 
kelimesi hem de dâ’î sözcüğü genel anlamda 
kullanılmıştır. Bu açıdan neye, nasıl, kime, 
kimin için ve nerede davet yapıldığının tefrik 
edilmesi büyük önem kazanmaktadır. Dâ’î 
(çağırıcının) durumu, kimliği ve kimin adına 
davet yaptığı da göz ardı edilmemesi gereken 
mühim bir mesele olarak ele alınmalıdır. İma-
na, hakka, hayra, kurtuluşa, hidayete, güze-
le, doğruya davet yapıldığı gibi; batıla, şerre, 

1 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1999, IV, 360, 
361; Asım Efendi, Kâmûs Tercümesi, Asitâne Ya-
yınevi, İstanbul, tsz, III, 810.

2 Türk Dil Kurumu, (Komisyon), Türkçe Sözlük, 
Ankara, 2009, s.477.
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sapıklığa, çirkine, gerçek olmayana da davet 
icra edilmektedir. Her ikisinin de dâ’îleri var-
dır, yapacakları davetleri mevcuttur.

Bu çalışmada Allah’ın birliğine, O’nun razı 
olduğu dine ve o dinini gerçeklerine davet 
eden “dâ’î” hemen hemen aynı anlama gelen 
mübelliğin (tebliğcinin) bazı niteliklerinden 
söz edilecektir. Güzele ve doğruya davet eden 
davetçinin, çağırdığı davaya mütenasip vasıf-
larının olmasının, çağrılan ve buyur edilen 
mesajın başarıya ulaşmasına ve yerini bulma-
sına vesile olduğunu açıklamak bile izahtan 
varestedir.

Bütün âlemlerin yaratıcısı 
ve Rabbi olan Allah’ın bir-
liğine ve O’nun son olarak 
gönderdiği dinin hakikat-
lerine yapılan davet, en gü-
zel bir şekilde yapılmalıdır. 
Zira çağırılan, uyulması 
ve tabi olunması istenilen 
mesaj, insanlığa sunulacak 
en mükemmel ve en doğru beyanname özel-
liğini taşımaktadır. Fussilet Sûresi, 33. âyette 
“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz 
ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel 
sözlü kimdir?” buyurulmaktadır. İbn Abbâs’ın 
rivâyetine göre bu âyetteki “dâ’î” ile insanları 
İslâm’a çağıran Peygamber (s) kastedilmiştir. 
Aişe validemizin “Bu âyetin müezzinler hak-
kında indiğinden şüphemiz yoktur.” dediği 
de söylenmiştir. Ancak âyetin, İslâm dinine 
inanan muvahhiddleri, hayır işleyerek ona 
davet eden ve ben Müslümanlardanım diyen 
herkesi kapsadığı ifade edilmiştir.3

Davet edilen gerçek, insanın hem dünyasını 
hem de ahiretini ilgilendiren ve onu her iki 
âlemde mutlu edecek ilkeleri ihtiva ettiğine 

3 Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Carullah Muhammed b. 
Ömer, el-Keşşâfü an Hakâiki Gavâmid’it-Tenzîl ve 
Uyûni’l-Ekâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, Tashîh, Mustafa 
Hüseyin Ahmed, Beyrut, ts. IV, 199. 

göre, bu davetin gayet nazik, bilgi ve hikmet 
dolu ifadelerle yapılması bir zaruret halini al-
maktadır. Bu hususu Kur’ân bizlere şu ifade-
leri ile duyurmaktadır: 

“(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, 
güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mü-
cadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan 
sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları 
da en iyi bilendir.”4

Âyette geçen “hikmet” sözcüğü, çeşitli anlam-
larda tefsir edilmiştir. Sağlam bilgi, güzel huy, 
faydalı sanat, herkesin faydasına olan hizmet, 
bir kötülüğü önlemek veya bir iyiliği elde et-

mek için yapılan herhan-
gi bir şey, ibret ve ders al-

mayı gerektiren herhangi 
bir söz ve nasihat, tuhaf 
bir şeyin sırrını anlamaya 
yönelik çaba, peygam-
berlik, sağlam gelenekler, 
Allah’ın değişmez ka-
nunları, peygamberlerin 

sünneti, şerîat, din, kitap, Kur’ân, İncil gibi 
anlamlar yüklenmiştir.5 Hikmet, sözde ve fi-
ilde doğruyu tutturmaktır. Hikmet, hem bilgi 
hem de iştir. Hikmet, ilim ve fıkıh demektir. 
Hikmet, varlıkların özündeki manaları anla-
maktır. Hikmet, Allah’ın emrini anlamaktır. 
Hikmet doğru ve güzel işlere yönelmektir.6

Hikmet kavramının tariflerinden de anlaşıla-
cağı gibi, bilgi, ilim, amel, güzel ahlâk, derin 
anlayış, davetin en önemli ayağını oluştur-
maktadır. Davetin yerini bulmasının, hedefine 
ulaşmasının, güzel öğüde ve bununla birlikte 

4 Nahl, 16/125.

5 Bkz. Zemahşerî, a.g.e., I, 189; Şevkânî, Muham-
med b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr 
el-Camiu beyne Fenneyi’r-Rivâyeti ve’d-Dirâyeti min 
İlmi’t-Tefsîr, Tashîh, Ahmed Abdusselâm, Beyrut, 
1994, I, 181, 363;

 Muhammed Yazır, Hak Dini, Kur’ân Dili, İstanbul, 
1971, II, 216.

6 Geniş bilgi için bkz. Yazır, a.g.e., II, 205-210.
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güzel bir mücadele ve davranışla bağlantılı ol-
duğunu bu âyetten anlamamız mümkündür.

Davetin hedefe ulaşmasında bir başka gerçek 
yumuşak sözle davette bulunmaktır. Kur’ân-ı 
Kerim, yumuşak ve nazik davranmaya büyük 
önem vermiştir. Firavun, Kur’ân’ın ifadesiyle 
azmış7, İsrailoğullarına zulmetmiş, baskı uy-
gulamış hatta onların erkek çocuklarını bo-
ğazlatmış8, onları bölüp parçalamış9 ve kısaca 
insanlık tarihinin en korkunç işkencelerini 
uygulamıştır. Bununla da kalmayarak ilahlık 
iddiasında bulunmuş ve kendisini tanrı olarak 
ilan etmiştir.10 Buna rağmen Allah Teâlâ Hz. 
Musa’ya şöyle emretmiştir: “(Ey Musa!) sen 
ve kardeşin mucizelerim 
ile (desteklenmiş olarak) 
gidin ve beni anmakta 
gevşeklik göstermeyin. 
Firavun’a gidin. Çünkü 
o azmıştır. Ona yumuşak 
söz söyleyin. Belki öğüt 
alır yahut korkar.”11

Demek ki tebliğde en 
önemli metot ve ilke, yu-
muşak sözlülük ve neza-
ketli hareket etmektir. Bir dava adamının yani 
tebliğcinin hedefine ulaşması, başarıyı elde 
etmesi de böyle bir davranış ve uygulama ile 
mümkündür. İnsanoğlu kabalık ve sertlikten 
değil, yumuşak sözden ve nezaketten hoşla-
nır. Sert ve kaba sözler ne kadar itici ve uzak-
laştırıcı ise, yumuşak ve nezaket ifade eden 
sözler de o kadar yaklaştırıcı ve çekicidir. Hz. 
Peygamber’in İslâm dinini tebliğ etmekteki 
başarısını Kur’ân-ı Kerim, çevresindekilere 

7 Bkz. Tâ Hâ, 20/24, 43; Nâziât, 79/17.

8 Bkz. Bakara, 2/49; ‘Araf, 7/141.

9 Bkz. Kasas, 28/4.

10 Bkz. Kasas, 28/38; Nâziât, 79/24.

11 Tâ Hâ, 20/41-44.

yumuşak muamele etmesine ve nazik davran-
masına bağlamıştır.12

Davet ve davetçi kelimeleri ile eş anlam içeren 
tebliğ ve tebliğci sözcükleri üzerinde de biraz 
durmak istiyoruz: Tebliğ, eriştirmek manasına 
gelmektedir. Tebellüğ, bir nesneye erişinceye 
dek sıkıntı ve zahmet çekmek, iblâğ; yetiştir-
mek, ulaştırmak anlamındadır. Belâğ ise, ye-
tiştirilen nesneye (bildirime) denir.13 Türkçe 
sözlüklerde tebliğ, bildirmek, haber vermek 
anlamındadır.14 Terim olarak tebliğ ise, pey-
gamberlerde bulunması gereken sıfatlardan 
biri olup, peygamberlerin, vahiy yoluyla 
Allah’tan gelen ilahî hükümlerin hiçbirini giz-

lemeden, eksiltmeden ve 
herhangi bir ilâvede bu-
lunmadan aynen insan-

lara bildirmesine denir.15 
Tebliğci (mübelliğ) ise, 
mesajı duyuran, daveti ya-
pan anlamındadır.

Peygamberlerin aslî görev-
leri, Allah’tan kendilerine 
vahyedilen hükümleri, 
ilkeleri ve beyanları in-

sanlara tebliğ etmektir. Bütün peygamberler, 
“Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş 
bir elçiyim.”16 diyerek elçilik görevlerine baş-
lamışlar “Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ 
ediyorum (duyuruyorum), size öğüt veriyorum. 
Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Ben size rab-
bimin vahyettiklerini tebliğ ettim…”17 ifade-
leriyle sorumluluklarının tebliğ ve öğütten 
ibaret olduğunu açıklamışlardır. Peygamber-

12 Bkz. Âl-i İmrân, 3/159.

13 Asım Efendi, Kamus Tercümesi, Asitâne Yayınevi, 
İstanbul, tsz, beleğa maddesi, II, 702.

14 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu yayınları, Anka-
ra, 2009, 10. Basım, s. 1927.

15 Dinî Kavramlar Sözlüğü, Kurul, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s.639.

16 A’raf, 7/6167, 

17 A’raf, 7/62, 68, 79.
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lerin vazifeleri “... Peygamberlere düşen sadece 
apaçık bir tebliğdir.”18 İlahi mesajında açıklan-
dığı gibi yalnız apaçık, pürüzsüz ve zorlama-
dan uzak bir bildirim, bir tebliğ, bir izahtan 
ibarettir. Tabi ki, yukarıda sözlük anlamında 
belirtildiği gibi, tebliğin karakterinde zorluk, 
meşakkat ve sıkıntı mevcuttur. Zira insanla-
ra doğruları anlatmak, sanıldığı kadar kolay 
değildir. Doğrunun ve gerçeklerin önünde 
daima nefsânî, şeytanî engeller olagelmiştir. 
Peygamberler, onların varisleri olan âlimler 
ve onları takip eden samimi mü’minler, hakkı 
tebliğ sırasında ciddi zorluklarla ve dirençler-
le karşılaşmışlardır.

Kur’ân-ı Kerim’de, Mu-
hammed (s)’in vazifesi-
nin sadece apaçık teb-
liğ ve tebyîn olduğunu 
bildirilmiş,19 şayet yap-
tığı daveti reddederler-
se üzülmemesi gerektiği 
kendisine haber verilmiş 
ve görevinin yalnız tebliğ-
den ibaret olduğu önemle 
vurgulanmıştır.20

Mübelliğ (tebliğ yapan kişi), öncelikle duyu-
racağı, ulaştırmak ve bildirmek istediği mesa-
jın muhatabının kendisi olduğunu düşünme-
lidir. Bir başka ifade ile tebliğ etmek istediği 
mesajın ilkelerini öncelikle kendi nefsinde 
uygulamaya başlamalıdır. Kişinin kendisini 
azade gördüğü bir tebliğde, istenilen veri-
min alınması mümkün değildir; hatta böyle 
bir tebliğin hedefine ulaşmayacağı da söyle-
nebilir. Bu konuda, Kur’ân’ın şu ikazının çok 
önemli olduğunu düşünmekteyiz:

18 Nahl, 16/35

19 Mâide, 5/92, 99; Ra’d, 13/40; Nahl, 16/, 44, 82; 
Nûr, 24, 54; Ankebût, 29/18; Teğâbûn, 64/12; 
Cin, 72/23 vs.

20 Şûrâ, 42/48.

 “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara 
kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. 
İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir.”21 Görüldü-
ğü gibi Allah Teâlâ, kendisini unutanlara, emir 
ve yasaklarına karşı gafil davrananlara önce-
likle nefislerini unutturmaktadır. Kendisini 
unutan, niçin yaratıldığını, nereden geldiğini, 
nereye gideceğini ve bu fani âlemde bulunuş 
sebebinin ne olduğunu kavrayamayanlara, 
Allah Teâlâ kendilerini unutma cezasını ver-
mektedir. Kişi önce nefsine söz dinletmeli, 
Allah’ın emir ve yasaklarını kendi nefsinde 
yaşamalıdır. Nefsini ihmal edenler, kendi 
sorumluluğunu kavramayanlar daha açık-
çası nefsine karşı bigâne kalanlar, Allah’tan 

da uzaklaşırlar. Tasavvuf 
erbabınca sürekli dile 

getirilen “Nefsini bilen-
tanıyan, Rabbini de bilir.” 
sözü, çok özlü bir şekilde 
nefsini tanıyamayanların, 
yaratıcısını da tanıyama-
yacağını açıklamaktadır ki, 
bu durum, nefis terbiyesi 
açısından mühim bir mesaj 

olarak algılanmalıdır.

Bir başka âyette İsrailoğulları âlimleri de bu 
konuda şöyle ikaz edilmiştir.

“Siz Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz hâlde, 
kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emredi-
yorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor 
musunuz?”22 Aslında bu uyarı ve hitap, sade-
ce İsrailoğulları âlimlerine değildir. Kur’ân’ın 
nüzûlünden itibaren tebliğ makamında olan 
bütün âlimler ve mü’minleri de kapsamak-
tadır. Âyette açıkça görüldüğü gibi, kişinin 
tebliğe öncelikle kendi nefsinden başlaması 
gerektiğine temas edilmiş, iyiliği ve güzelliği 
kendi nefsinde hâkim kılmasının lüzumuna 
önemle vurgu yapılmıştır.

21 Haşr, 59/19.

22 Bakara, 2/44.

BİR İNSANIN 
İNANMADIĞI BİR 
ŞEYİ SAVUNMASI, 
YAPMADIĞI BİR 
İŞİ EMRETMESİ, 

ÇOK ÇİRKİN BİR 
DAVRANIŞTIR.
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Bütün Peygamberler, kendilerine vahyedilen 
ilâhî prensipleri ve tebliğ etmekle yükümlü 
oldukları gerçekleri, öncelikle kendi nefisle-
rinde ve aile çevresinde uygulamaya koymuş-
lar ve anlattıkları, duyurdukları ve açıkladık-
ları ilkelere asla muhalefet etmemeye özen 
göstermişlerdir. Nitekim Şuayb (a)’ın zatında 
bu konuyu Kur’ân şöyle dile getirmiştir.

“Dedi ki: Ey Kavmim! Eğer benim, Rabbim ta-
rafından (verilmiş) apaçık bir delilim varsa ve O 
bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne 
dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini ya-
parak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben 
sadece gücümün yettiği kadar ıslâh etmek isti-
yorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardı-
mı iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na 
döneceğim.”23 

Âyette açıkça görüldüğü gibi, peygamberler, 
ümmetlerine tebliğ ettikleri hakikatleri, ön-
celikle kendi nefislerinde yaşamakta, sözleri 
ile özleri, kalpleri ile amelleri birbirine uyum 
sağlamakta, ümmetlerine duyurdukları ilke-
lere muhalif davranmamaktadırlar. 

Kur’ân, mü’minlere de tebliğ konusunda 
önemli ikazlarda bulunmuş, söylenen ile ya-
pılan fiillerin uyum içerisinde olmamasının 
büyük bir suç ve günah teşkil edeceğini vur-
gulamıştır.

Bir insanın inanmadığı bir şeyi savunması, 
yapmadığı bir işi emretmesi, çok çirkin bir 
davranıştır. Kur’ân, böyle bir davranışı şid-
detle kınamaktadır. “Ey iman edenler! Yap-
mayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?  
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah 
katında büyük bir nefretle karşılanır.”24

Rasûlüllah (s)’in hayatını incelediğimizde 
onun, din ve ahlâkın yalnız teori kısmını teb-
liğ etmekle kalmadığını, söz konusu ilkeleri, 

23 Hûd, 11/88.

24 Saff, 61/2-3

bütün incelikleriyle kendi şahsında canlı bir 
örnek olarak sergilediğini görürüz. 

Kur’ân’ın emir ve tavsiyelerini en iyi tatbik 
eden Hz. Peygamber, söylediğini, tavsiye et-
tiğini ve emrettiğini en önce kendisi uygu-
lamıştır. Hz. Peygamber’in, inanmadığı veya 
yaşamadığı bir görüşü, bir işi buyurduğuna, 
kendi kendisiyle çeliştiğine dair tek bir örnek 
yoktur. Bu yüzden düşmanları tarafından bile 
“güvenilir” sıfatı ile anılmıştır. 25

Kim olursa olsun, hangi kültür düzeyinde bu-
lunursa bulunsun doğruları tebliğ ve irşatta 
bulunmak isteyen kimse, yaşadığını anlatma-
lı, anlattığını yaşama gayreti içerisinde olmalı-
dır. Sözü ile özün, mutabakat halinde olması-
nın, mesajın hedefine kolaylıkla ulaşmasında 
mühim bir unsur olduğu unutulmamalıdır. 
Tebliğci-davetçi, hayatına aktarmadığı sözle-
rin, öğütlerin, insanların vicdanlarında tesir 
bırakmayacağının bilinci ile hareket etme-
lidir. Günümüzde İslâm toplumlarının en 
önemli sosyal problemlerinin başında “lime 
tekûlûne mâ lâ tefalûn” (Yapmayacağınız şey-
leri niçin söylüyorsunuz?) gerçeğinin geldiği 
söylenebilir.



25 Bkz. Mustafa Çağrıcı, Nebevî Öğretide İdeal Birey, 
Toplum ve Devlet, Hz. Peygamber’in Hayatından 
Davranış Modelleri içinde, Ankara, 1998, s.67. 
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emelinde sömürü ve ayrımcılık politika-
larının yattığı savaşların, terör, değer kay-

bı ve ahlaki yozlaşmanın, insanın kutsalla 
olan bağının zayıflatılması veya koparılması 
sonucu ortaya çıkan maddi ve manevi hasta-
lıkların; insan hakları ihlallerinin, cinsel sö-
mürünün, yıkılan yuvaların, sokağa bırakılan 
çocukların, intiharların, alkol ve uyuşturucu 
bağımlığının, insanlığın ufkunu kararttığı 
modern bir dünyada yaşamaktayız. Bilim 
ve teknolojinin gelişmesiyle insanlığın artık 
Allah’a ve dine ihtiyaç duymayacağı, vahyin 
yol göstericiliğine ihtiyaç duymadan bütün 
problemlerini aklıyla çözerek mutluluğu 
yakalayacağı safsatası nice beyinleri iğfal et-
miştir. Hâlâ kendisini ve mutluluğunu ara-
makta olan insanlık, yaratıcı ama yıkıcı bir 
medeniyetin zehirli meyvelerini tatmaktadır. 
Garip olan şey, birileri tarafından bütün bu 
durumların sonucunda ortaya çıkan karan-
lık tablonun insanlığın ulaşabileceği en ideal 
örnek, hatta tarihin sonu olarak yutturulma-
ya çalışılmasıdır. Bugün dünyada yaşananlar, 
birçok yönlerden Kur’an’ın indirilişinden 
önceki cahiliye döneminin tablolarını hatır-
latmaktadır. Bir zamanlar dünyaya damgası-
nı vuran İslâm medeniyetinin hâkimiyetini 
kaybetmesinin bedeli ağır bir şekilde yaşan-
maktadır. Bütün peygamberlerin insanlığa 
tebliğ ettikleri Allah’ın birliğini ve her şeye 
hükümranlığını esas alan tevhit inancı bo-
zulmuş, onun yerini modern şirk olarak da 
isimlendirebileceğimiz sahte tanrılar almıştır. 
İnsan ilişkilerinde paranın ve gücün ilahlaş-
tırıldığı yirmi birinci yüzyılı idrak ederken; 
mülkün, yer ve göklerin gerçek hâkimi ve 
ilahı olarak Allah’ı inanç ve dünya görüşünün 

İ N C E L E M E

İslâmi Davet Misyonunun Yerine 
Getirilmesinde Önemli Noktalar 

Cihad kıtalden daha geniş 

bir anlam çerçevesine 

sahiptir. İslâm’da aslolan 

barışın sağlanmasıdır. 

TTalip ÖZDEŞ 

Prof.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
tozdes@hotmail.com
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merkezine yerleştirecek, kaybedilen değerleri 
yeniden ikame edecek, ifrat ve tefrit noktaları 
arasında savrulan hayatı dengeye oturtacak, 
insanın dünyasını ahiretinden koparmaksızın 
huzur ve mutluluk getirecek güçlü bir mesaja 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aslında tarih, başlangıcından günümüze ka-
dar tevhit ilkesi adı verilen Allah’ın birliğini, 
eşsiz ve ortaksız olduğunu, yer ve göklerde 
O’ndan başka ilah olmadığını esas alan inanç 
ve düşünce sistemiyle insanı tanrılaştıran 
(şirk), egemenliği mutlak anlamda insanda 
gören inanç ve düşünce sistemleri arasındaki 
mücadeleye sahne olmaktadır. Sınırlı kuvvet 
ve kabiliyetlerin sahibi insanın yetkilerine, 
çevresine, servet ve şöhretine kibirlenerek 
kendisini mutlak hüküm sahibi görmesi ve 
ilan etmesiyle ortaya çıkan insanın tanrılaşma 
iddiası ve serüveni, fark-
lı çağlarda, farklı coğrafi, 
kültürel ve sosyal zemin-
lerde kendisini tekrarla-
maktadır. Böyle bir iddia 
tabiatı gereği zulüm ve 
zorbalığı beraberinde geti-
rir. Kaba kuvvetin, askerî, 
siyasi ve parasal gücün yegâne değer ve ölçü 
haline geldiği bir ortamda ne evrensel anlam-
da hukuk ve adaletten ne de eşitlik ve özgür-
lükten bahsetmek mümkündür. Buna karşı-
lık tevhit çizgisinin temsilcileri peygamberler, 
onların sahabeleri ve onları takip eden ahlâk 
ve hukuk önderleri de insanın esaretine, kula 
kulluğa, hukuk tanımazlığa, zulüm ve zorba-
lığa karşı mücadelede tarihteki onurlu yerle-
rini almaktadırlar. Söz konusu mücadelenin 
özü evrensel; ama onun tarihî, yerel ve kül-
türel formları evrensel değildir. Allah’ın, ilahi 
mesajı tebliğ etmeleri için insanlar arasından 
seçip gönderdiği bütün peygamberler insan-
lığı Allah’tan başkasına kulluk etmemeye, 
her türlü zulüm ve haksızlığa karşı mücadele 
etmeye davet etmişlerdir.1 Bunun içindir ki 
Allah’a teslimiyet, O’ndan başkasına kulluk 
etmemek, güzel ahlakın ve sâlih amellerin 
öne çıkarılması, adaletin ve evrensel insani 

1 Enbiya, 21/25;Yunus, 10/72, 80; Bakara, 2/127-
128, 131; Âl-i İmrân, 3/52, 113-114

değerlerin ikame edilmesi, sahte tanrılara, 
hukuksuzluğa, aldatmaya, zulüm ve zorbalı-
ğa karşı mücadele İslâm’ın özünü oluşturur. 
“Fitne (zulüm ve baskı) tamamen yok edilinceye 
ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar on-
larla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden 
başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.”2 mealin-
deki âyet-i kerime doğrudan bu özle bağlan-
tılıdır. Allah’ın Hz. Muhammed’e vahyettiği 
Kur’an’ın, ortaya çıkmış olduğu tarihî döne-
min ve muhatap aldığı ilk toplumun sosyal, 
kültürel, ekonomik, politik vb. şartlarından 
kaynaklanan birtakım bilgi ve yönlendirmele-
ri, hükümleri ihtiva etmesi normaldir.  Ancak 
birçok âyette onun hitabının sadece belirli bir 
coğrafya veya tarihî dönemle sınırlı olmadığı-
na, Hz. Muhammed’in âlemlere uyarıcı olma-
sı için tüm insanlığa gönderildiğine atıflarda 

bulunulmaktadır.3 Hz. 
Peygamber’in vefatı ile 
birlikte İslâm’ı insanlığa 

tebliğ misyonu Müslü-
manların üzerine düşen bir 
sorumluluktur. Kur’an’da 
müminlerden iyiliği em-
retmelerinin, kötü ve çir-
kin işleri nehyetmelerinin 

isteniyor olması4 bu misyonla ilgilidir.

Küresel ölçekte politika ve strateji üreten bir-
takım güç merkezleri ve lobiler tarafından 
medeniyetler çatışması ve kıyamet senaryo-
larının yazılıp hayata geçirilmeye çalışıldığı, 
İslâm imajı ile ilgili onu bir şekilde terörle 
özdeşleştirip kirletmeye yönelik yanlış bil-
gilendirme ve yönlendirmelerin olduğu bir 
dönemde yaşamaktayız. Böyle bir dönemde 
kendisini İslâm’ın tebliği ile sorumlu gören 
ilim adamları ve toplum önderlerinin İslâm’a 
çok iyi derecede vakıf olmaları,  değişim ve 
dönüşüm projelerinde Kur’an’ı merkeze ala-
rak nebevi yöntemi model edinmeleri gerek-
mektedir. 

Hz. Peygamberi model almak, 7. yüzyılın 
şartlarını aynen günümüze taşımaya çalış-

2 Bakara, 2/193

3 Âl-i İmrân, 3/14; Ahzâb, 33/40; Sebe, 34/28.

4 Âl-i İmrân, 3/104, 144

SAVAŞIN MEŞRUİYETİ, 
ANCAK ZULMÜ, 

BATILI VE FİTNEYİ 
ORTADAN KALDIRMAYA 

MATUFTUR.
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mak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, kül-
tür ve medeniyetler arası ilişkilerin de etki-
siyle toplum, kültür, siyaset, ekonomi ve hu-
kuk alanlarında ortaya çıkan yeni durumların 
ve evrensel gelişmelerin hepsini bidat kabul 
edip onlara karşı mücadele yürütmek anla-
mına gelmez. İnsanlığın akla,  araştırmaya ve 
bilime dayanarak geliştirdiği ortak tecrübeleri 
doğrudan vahye dayanmadıkları veya helal 
olduklarına dair açık bir dinî nass bulun-
madığı gerekçesiyle bidat olarak damgalayıp 
reddetmek İslâmi davetin vasfı olamaz. Yani, 
Müslüman toplumların tarihinde 7. yüzyıldan 
sonra ortaya çıkan bütün bir kültürel mirasın 
karşısında yer almak,  yine başka bir kültür 
ve medeniyet çerçevesi içerisinde ortaya çı-
kan olumlu gelişmeleri peşin yargılardan ha-
reketle reddetmek fıtratla 
uyuşmadığı gibi, Kur’ani 
vahyin ve sahih sünne-
tin insan ve toplumu ıslah 
yöntemi ile de uyumlu gö-
zükmüyor. Böyle bir bakış 
açısı, dinin anlaşılmasında, 
tebliğ edilip yaşanmasında 
aslında doğrudan Kur’an 
ve sünneti değil de, ilahi 
vahyin de şekillenmesin-
de önemli rol oynadığı 7. 
yüzyılın Hicaz bölgesinin kültür ve geleneğini 
esas almaktadır. 

Yine günümüzde birtakım çevreler tarafından 
bu yaklaşıma ters bir kutup oluşturacak şe-
kilde modernitenin esas alınarak ilahi vahyin 
izafi konuma yerleştirilmesi, Kur’an’a ve sahih 
sünnete dayalı hükümlerin sadece Kur’an’ın 
nüzul asrıyla sınırlı tarihsel hükümler olduğu 
iddiası ile devre dışı bırakılmaya çalışılması da 
bir hayli problemli gözükmektedir. Hâlbuki 
610 yılında Kur’an’ın Hz. Peygamber’e in-
dirilmesiyle başlayan nüzul sürecinde ilahi 
vahiy cahiliye Arap toplumunu değiştirip 
dönüştürürken bütün bir gelenek ve kültürü 
reddetme yoluna gitmemiş, daha önce pey-
gamberler aracılığı ile gönderilen ilahi mesaj 
ve hükümlerin asıllarını da tasdik etmiştir 
(yani onları tarihsel kabul ederek reddetme 
yoluna gitmemiştir). Kültür ve geleneğin bir 

kısmını onaylayarak olduğu gibi bırakmış, bir 
kısmını tashih sürecinden geçirerek yeniden 
düzenlemiştir. Bu tashih ve düzenleme süre-
ci geleneği dondurma, katılaştırma, üzerinde 
yapılabilecek tasarruflar açısından esnekli-
ği ve dinamizmi ortadan kaldıracak şekilde 
önünü kapatma anlamına da gelmez. Gerek 
cahiliye Arap geleneği içerisinde gerekse Ehl-i 
Kitab’ın din anlayışı, âdet, gelenek ve uygula-
maları ile ilgili olarak tevhit ilkesiyle, İslâm’ın 
ahlaki- hukuki norm ve değerleri ile bağdaş-
ması mümkün olmayanları ise tasfiye etme 
yönüne gitmiştir.

Kur’an’da insan ve toplumla ilgili bazı anla-
tımlar, insanların doğrudan vahye dayalı ilahi 
mesajı kabul edip etmeme, Allah’a teslim olup 
olmamaları ile ilgilidir. Bu anlatımlarda insan 

ve toplumun ilahi vahiy 
karşısındaki pozisyonları 

esas alınmakta, buna göre 
insanlar iman bakımından 
sınıflamaya tâbi tutularak 
müminlerin, münafık ve 
kâfirlerin ruh ve yaşan-
tı durumlarına, ölümden 
sonra karşılaşacakları 
hallere dair bilgiler veril-
mektedir. Bütün bu anla-

tımlarda davete icap edip etmeme yönünden 
evrenin yegâne yaratıcısı, yer ve göklerde hü-
küm sahibi Allah ile O’nun yeryüzünde halife 
olarak yarattığı insan arasındaki ilişki öne çık-
maktadır. Bu noktada yargı insana değil, doğ-
rudan Allah’a aittir. İlke olarak dinde zorlama 
olamayacağı gibi,5 hiçbir kimse veya kurum 
kendisini Tanrı yerine koyarak İslâm adına 
iman yargılaması yapamaz, din adına aforoz 
uygulayamaz. Ancak bu tip yargılamalar, bir-
takım tarihî, kültürel ve politik durumların 
da devreye girmesiyle IV. Halife Hz. Ali’nin 
hilafet döneminde Haricilerin tarih sahnesine 
çıkmalarıyla başlamış, daha sonraları da İslâm 
adına ortaya çıkan birtakım grup ve hizipler 
tarafından benimsenen bir yöntem olmuş-
tur. Yani, Müslüman bir toplumda yaşamakta 
olup kendisini İslâm kimliği içerisinde tarif 

5 Bakara, 2/256

İslâm’I TEBLİĞ 
MİSYONUNU 

YERİNE GETİRECEK 
KİMSELERİN 

PEYGAMBERÎ AHLAKA 
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eden birtakım toplum kesimlerinin birilerince 
“kâfir” olarak damgalanarak bir şekilde aforoz 
edilmeleri, ötekileştirilerek karşı cepheye yer-
leştirmeleri vahyin nüzul asrından sonra din/
İslâm adına ortaya çıkan ideolojik ve politik 
mülahazalarla olmuştur. Hâlbuki İslâmiyet 
müminler arasında bölünüp parçalanmayı 
değil, birlik ve bütünlük içinde olmayı, tef-
rikaya düşmemeyi, araları ıslah etmeyi teşvik 
etmektedir. Birçok âyet ve hadisin bu söyledi-
ğimizi doğruladığı herkesin malumudur. 

İslâm, Hz. Peygamber(s)’in şahsında Müslü-
manlara hitap ederken, dinin tebliğinde, Müs-
lüman veya gayrimüslimlere yapılacak çağrı 
faaliyetinde hikmetin, güzel söz ve nasihatin 
(mev’iza-i hasenenin) esas alınmasını, yapıla-
cak mücadelenin en güzel yolla yapılmasını 
ilke edinmektedir.6 Hikmet, lügatte “hüküm 
vermek”, “hükmetmek” anlamına gelen “ha-
ke-me” fiilinden müştak bir kavram olup ilim 
ve meselelerin inceliklerini idrak edip onlara 
vakıf olmaya hikmet dendiği gibi, yine kısa 
ve öz, içeriği ve ihtiva ettiği anlamları yüce ve 
anlamlı olan veciz söze de hikmet denmiştir. 
Hikmet kavramı, açık, kesin ve şüpheleri gi-
deren delil anlamına da kullanılmıştır.7 Daha 
sonraları felsefe anlamına da kullanılan hik-
met kelimesinin Kur’an-ı Kerim’deki bağlam-
ları itibariyle vahiy, Kur’an’ın kendisi, sünnet-i 
müteahhara, nübüvvet ve risalet, hüccet ve 
kati delillere dayalı isabetli söz, ilim, yakînî 
bilgi, olayların hakikatini anlama ve idrak, 
ilimle amel etme gibi anlamlara kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.8 Kavramın hadislerde kul-
lanımı da Kur’an’daki kullanımına paralellik 
arz etmektedir.9 Bütün bu anlamlar dikka-

6 “İnsanları hikmetle, güzel söz ve nasihatle 
Rabbi’nin yoluna davet et, onlara karşı en güzel 
yolla mücadele et…” (Nahl, 16/125).

7 Bk. İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut trz, 
C. XII, s. 140-141; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-
Gayb, I-VII, İstanbul 1308, C. V, s. 536-537; Râgıp 
el-İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Kahire 
1961, s. 127

8 Bk. Bakara, 2/129, 231, 251, 269; Âl-i İmrân, 
3/48; Lokmân, 31/12

9 Örneğin bk. Buhârî, Sahih, İ’tisâm 13; Tirmizî, Sü-
nen, İlim 19; İbn Mâce, Sünen, Zühd 15; Dârimî, 
Sünen, Mukaddime, 24, 28

te alındığında, “Rabbi’nin yoluna hikmetle 
çağır…”10 âyetinden hareketle İslâmi davetin 
hikmetle yapılmasının ne anlama geldiği daha 
iyi kavranabilir. Hikmet, İslâm’ı tebliğ misyo-
nunu yerine getirecek kimselerin peygamberî 
ahlaka sahip olmalarını; yani ilahi vahyin ah-
lak terbiyesinden geçmiş olmalarını, insani 
erdemleri içselleştirmiş olmalarını, ilimleriyle 
amel etmelerini, takvâ sahibi olmalarının ya-
nında olay ve meselelerin inceliklerini idrak 
edebilecek derin bir anlayış ve basirete sahip 
olmalarını gerektirmektedir. İnsanlara yapı-
lacak hitabın ahlâk ve edep dairesi içerisinde 
doğru ve güzel sözle yapılması, yoz ve kaba 
olmaması, muhatapları ikna edecek delillere 
dayanması da hikmetin gereğidir.

Netice itibariyle söyleyecek olursak: Müslü-
man olmayan kimselerin İslâm’a girmeleri 
için şiddete başvurulması, savaş durumunun 
esas alınmasıyla onlarla her zaman ve her 
yerde çatışma içerisine girilmesi vahyin ve di-
nin yanlış anlaşılması ile ilgili bir durumdur. 
İslâm adına hareket ettiği iddiasıyla ortaya 
çıkan birtakım hareketlerde gayrimüslimler-
le ilişkilerde böyle bir kanaat ve yöntemin 
benimsenmiş olması, dinin aslına dâhil bir 
mesele olmayıp, vahyin nüzul asrından sonra 
ortaya çıkıp yaygınlaşan birtakım anlayışlarla 
ilgilidir. Kur’an ve sünnette müminleri barışa, 
cihada ve kıtale davet eden ayet ve hadisler 
olgusal bağlamları ile beraber ele alınıp in-
celendiğinde, İslâm’da barışın sağlanmasının 
öncelikli olduğu, cihadın kıtalden daha geniş 
bir anlam çerçevesine sahip olduğu; savaşın 
meşruiyetinin yeryüzünde inanç ve din öz-
gürlüğünü ortadan kaldırmaya değil, ancak 
zulmü, batılı ve fitneyi ortadan kaldırmaya 
yönelik olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Müslü-
man olmayanların verdikleri silah ve teknolo-
jilerle, onların menfur plan ve senaryolarına 
karşı ne kadar mücadele edilebilir ve ne kadar 
başarı sağlanabilir ki?



10 Nahl, 16/125
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nsanlara en doğru yolu göstermek için 
gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim, yirmi üç 

yıllık bir zaman içerisinde, tarihte eşine rast-
lanmayan büyük bir inkılâp gerçekleştirmiştir.

Kur’an, hiçbir düzen ve hiçbir hukuk tanıma-
yan sorumsuz fertlerden, kıyamete kadar her 
dönemde insanlara örnek olabilecek, derin bir 
hukuk anlayışına sahip bir topluluğun meyda-
na gelmesini sağlamıştır. Bunu da insanlık ta-
rihi açısından yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede 
gerçekleştirmiştir. Bu kadar kısa bir zaman içe-
risinde yapılan bu değişiklikte en büyük âmil, 
şüphesiz ki, Kur’an’ın muhtevası, eşsiz üslu-
bu ve gönüllere nüfuz eden derin manasıdır. 
 

Bunun yanında hak ve hakikati sunuş biçimi 
yani, irşad ve tebliğ metodu da bu inkılâbın 
gerçekleşmesinde büyük rol oynamıştır. Bir ilaç 
ne kadar tesirli olursa olsun, hastaya uygun do-
zajda verilmezse bir faydası görülemez. Bunun 
gibi, Kur’an’ın getirmiş olduğu evrensel esaslar, 
ne kadar yüce ve değerli olursa olsun, insanlara 
münasip bir üslup içinde anlatılmazsa, bundan 
da istenilen fayda sağlanamaz.

İşte Kur’an, bu hususta nasıl bir yol takip et-
miştir ki, az bir zamanda böyle bir başarıyı 
sağlayabilmiştir. Biz, burada Kur’an’ın insanları 
ikna etmede ve hakkı hakikati onlara ulaştır-

İ

İ N C E L E M E
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madaki metodu üzerinde durup âyetler ışı-
ğında Kur’an’ın öngördüğü yöntemleri açık-
lamaya çalışacağız.

Kur’an’ın Tebliğ Metodu

Kur’an, insanları nasıl ikna ederek, onlara 
Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ettirmeye 
çalışmıştır? Yine Yüce Allah, Kur’an’da koy-
muş olduğu prensipleri insanlara benimsetir-
ken nasıl bir yol takip etmiştir? Bu hususta 
ortaya koyduğu deliller nelerdir? İşte bu gibi 
sorulara âyetler ışığında cevap verildiğinde 
Kur’an’ın irşad ve tebliğ metodu da ortaya 
çıkmış olmaktadır. Kur’an’ın irşad metodu-
nun en özlü bir şekilde şu âyette ifade edil-
diğini görmekteyiz: “(Ey 
Muhammed!) Sen, Rabbin 
yoluna hikmet ve güzel öğüt-
le çağır ve onlarla en güzel 
şekilde mücadele et. Çünkü 
Rabbin, kendi yolundan sa-
panları en iyi bilendir ve O, 
hidayete erenleri de en iyi 
bilendir.” (Nahl, 16/125). 

Bu âyetteki “hikmet ve güzel 
öğütle Rabbinin yoluna, yani İslâm dinine çağır” 
ifadesi açık ve kesin bir emirdir. Ama kim-
lerin hikmet ve güzel öğütle Allah’ın yoluna 
çağırılacağı âyette belirtilmemiştir. Müşrikler, 
Kitap Ehli, münafıklar ve Müslümanlar, aca-
ba bunlardan hangisi bu davetin muhatabı-
dır? Âyette mefulün zikredilmemesi, hitabın 
umumî oluşuna işaret etmektedir.1 Kur’an, 
tek bir zümreyi hidayete çağırmak için değil, 
bütün insanları hidayete erdirmek için gön-
derilmiş bir kitaptır. O halde bütün insanlar 
bu kapsama girmektedir.

Allah yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır-
mayı ve en güzel biçimde mücadele etmeyi 

1 Âlûsî, Şihabuddin Mahmud, Rûhu’l-Meânî fi 
Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, Beyrut 
trs, XIV, 254.

emreden bu âyet, İslâm’da tebliğ metodunu 
ortaya koymaktadır. 

Âyetin açık ifadesinden anlaşıldığına göre, 
Kur’an, hitap edilmek istenen insanları üç 
grup halinde değerlendirmekte ve bunların 
her birine ne şekilde hitap edilmesi gerektiği 
belirtilmektedir:

1. Allah yoluna hikmetle çağırmak.

2. Allah yoluna güzel öğütle çağırmak.

3. En güzel bir biçimde mücadele etmek.

1. Allah Yoluna Hikmetle Çağırmak

Allah yoluna hikmetle davet edilecek olanlar, 
gerçeği öğrenmek isteyen, 
anlayışlı ve olgun insan-
lardır. Onlara karşı ancak 

kesin delillerle konuşmak 
doğru olur ki, o kesin de-
lil de hikmettir. Nitekim 
âyette geçen hikmet keli-
mesi başlıca şu manaları 
taşımaktadır:

a) Doyurucu, ikna edici, 
aynı zamanda -karşısında-

ki insanların kültür seviyesine göre- bilimsel 
ölçüde delillerle davet etmek.

b) Gerçeği yansıtır mahiyetteki belgelerle da-
vet etmek.

c) İnsanlara yarar sağlayacak, akıllara ışık tu-
tacak vicdanlarını harekete geçirecek misal-
lerle davet etmek. 

2. Allah Yoluna Güzel Öğütle Çağırmak

Allah yoluna güzel öğütle davet edilecek 
olanlar ise, sağlam karakterli, güzel huylu, iyi 
kalpli, zarif ve duyarlı bir vicdana sahip ve 
öğüt kabul eden insanlardır. Bu tür insanları 
Allah yoluna, güzel, tatlı, çekici ve doyurucu 
öğütlerle davet etmek gerekir. Çünkü bilgisiz, 
hikmetsiz, kaba davetle, taassupla hareket et-
menin bir yararı olmaz. Ancak hikmet, tatlı 

İslâm DAVETÇİSİ 

HERKESTEN ÇOK 

DUYARLI OLARAK 

MUHATAPLARINA KARŞI 

KULLANACAĞI DİLİN 

YUMUŞAK OLMASINA 

İTİNA GÖSTERMELİDİR.
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dil gönülleri etkiler, insanları yumuşatır, yol-
dan çıkanları yola getirir.

3. En Güzel Bir Biçimde Mücadele Etmek

En güzel bir biçimde mücadele etmek, daha 
ziyade dinî eğitimden uzak, yabancı kültürün 
tesiri altında kalıp dine, dindara saygı duyma-
yan; üstelik yıkıcı, bozucu faaliyetlerde bulu-
nan inkârcı veya çok şüpheci inatçılara karşı 
yapılır. Mücadelenin günün şartlarını, sosyal 
yapının özelliklerini, muhatabın tutum ve da-
yanaklarını dikkate alarak sistemli, seviyeli, 
şuurlu bir şekilde yapılması gereklidir.2

Âyette geçen mücadele kelimesi cedel kökün-
den müfâale kalıbından 
mastardır. Aşırı ölçüde tar-
tışma, bir işi sağlam yap-
ma, mücadele eden iki kişi-
den birinin diğerini fikren 
mağlup etmesi, güreşmek 
ve bir insanın arkadaşını 
sert yere düşürmesi gibi 
manalara gelmektedir.3

Münakaşalardan müspet bir netice elde etmek 
oldukça zor bir iştir. Karşılıklı olarak bir ta-
kım fikirlerin çatışması sonucunda, genellikle 
yorgunluktan ve dargınlıktan başka bir şey 
hasıl olmaz.4 Bunun için Kur’an, karşı tarafla 
mutlak olarak mücadele yapmayı pek tavsiye 
etmemiş, ancak ille de mücadele etmek gere-
kirse en güzel şekilde yapılmasını istemiştir.5 
Muhatabı kötüleyerek, onun şahsiyetini ren-
cide ederek değil, ona karşı nazik ve anlayışlı 
davranarak hareket etmeyi, iyi bir netice elde 
edilmesi bakımından önemli saymaktadır. 

2 er-Râzî, Fahruddin, Mefâtihu’l-Gayb, İstanbul 
1308, V, 374; el-Beydâvî, Ebu’l-Hayr Abdullah 
b.Ömer b.Muhammed, Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-
Te’vil, İstanbul 1896, I, 686.

3 Rağıb el-İsfahânî, Müfredat, s. 87.

4 Saka, Şevki, Kur’an-ı Kerim’in Davet Metodu, Seha 
Neşriyat, İstanbul 1991, s. 206.

5 Bkz., Ebu’s-Suud, Mehmed b.Muhyiddin el-İmâdî, 
İrşâdü’l-Akli’s-Selim ila Mezaya’l-Kur’ani’l-Azim, İs-
tanbul 1890, VI, 426.

Bu âyetten başka Kur’an’da, tebliğ metodu-
muzun nasıl olması gerektiğini açıklayan baş-
ka âyetler de vardır. O âyetleri de göz önün-
de bulundurarak Kur’an’ın ön gördüğü diğer 
tebliğ yöntemlerini şöyle açıklayabiliriz: 

4. Şefkat ve Merhametle Davet Etmek

Müslümanların merhametli olması, Kur’an’ın 
emrettiği bir husustur. Davetçi ise, her Müslü-
mandan daha çok merhametli olmak zorun-
dadır. Başkalarına karşı şefkatli ve merhametli 
olmayan bir kişi, onların iyiliğini isteyebilir 
mi? Hâlbuki davetçi, insanların cehennem 
ateşinden kurtulup Allah’ın rızasına kavuş-
ması için gayret sarf eden kimsedir. O kendisi 

için sevdiği bir şeyi baş-
kaları için de sever.6 

Kur’an’da Hz. 
Peygamber’in merha-
metli olması sebebiyle, 
insanların onun etrafına 
toplanmış olduğu, aksi 
halde katı kalpli olmuş 
olsaydı etrafındakilerin 

dağılıp gitmiş olacakları belirtilmektedir.

“(Ey Muhammed!) Sen, Allah’tan bir rahmet ile 
onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı 
yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp 
giderlerdi.” (Al-i İmran, 3/159).

Bu âyet, davetçinin merhametli ve güler yüzlü 
olmasının önemi üzerinde durmaktadır. Soğuk 
ve katı yürekli insanlardan hiç kimsenin hoş-
lanmadığı bir gerçektir. Herkes müsamahakâr 
ve güler yüzlü insanların etrafında toplanır.7 
Güler yüzlü bir çehrenin ve tatlı bir çift sözün 
her insan üzerinde müspet bir tesir bıraktı-
ğını kim inkâr edebilir? Hz. Peygamber’de 
güler yüz, müsamaha ve merhamet o kadar 
engindi ki, O’nun hiçbir kimseye bağırıp ça-

6 Saka, age., s. 78.

7 Geniş bilgi için bkz., Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Ca-
rullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakaikı’t-
Tenzil, Tahran trs, I, 474; er-Râzî, age., III, 81-85.
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ğırdığı görülmemiştir. Enes b. Mâlik bu ko-
nuda şöyle demektedir: “Hz. Peygamber’e on 
sene hizmet ettim, bir kere dahi bana (canı 
sıkılıp) of demedi. Yaptığım bir iş için ‘Niçin 
böyle yaptın veya şöyle yapsaydın’ deme-
di.” (Buhârî, Edeb, 39; Ebu Davud, Vitr, 32; 
Edeb, 1; Tirmizî, Bir, 69; Ahmed b.Hanbel, 
a.g.e., III, 101, 124, 159) İyilik ve müsama-
ha yönünden Hz. Peygamber’in hayatı eşsiz 
örneklerle doludur. Burada bir örnek vermek 
istiyorum:

Bir gün İslâmiyet’e tam ısınmamış bir bedevî, 
Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek O’ndan 
bir şeyler istedi. Rasûlullah da bu fakir ada-
ma yardımda bulundu. Adam kalkıp gider-
ken Hz. Peygamber ona: 
“Seni memnun edebildim 
mi?” dedi. Adam: “Hayır 
memnun değilim, bun-
lar da bir şey mi sanki!” 
diye söylendi. Adamın 
bu nezaketsiz davranışı-
na karşı orada bulunan 
Sahabîler, son derece 
kızdılar ve onun üzerine 
yürümek istediler. Hz. Peygamber, onlara dur-
malarını işaret ederek, evine gidip bu adama 
başka şeyler daha getirip verdi. Tekrar ona: 
“Şimdi seni memnun edebildim mi?” diye 
sordu. Adam da: “Evet yardımda bulundun, 
Allah, ehline ve aşiretine hayır versin.” dedi. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber ona: “Öyleyse 
gel, biraz önce kızdırdığın insanlara bu mem-
nuniyetini açıkla da, sana olan düşmanlıkları 
gitsin.” dedi. Adam içeri girip Müslümanların 
huzurunda Hz. Peygamber’den memnun ol-
duğunu belirtti.8 

İşte Hz. Peygamber’in bu ölçüdeki şefkat ve 
müsamahası insanları İslâmiyet’e çekiyor ve 
onlara İslâmiyet’i benimsetmiş oluyordu. Bü-
tün peygamberler gönderildikleri insanlara 

8 İbn Kesir, Tefsir, II, 404; Bu konuda başka örnek-
ler için bkz., Gazalî, İhya, III, 153-162.

karşı hep böyle merhametli ve müsamahakâr 
davranmışlardır. İşte İslâm’ı insanlara anlatan 
her davetçinin de muhataplarına karşı bu de-
rece şefkatli ve merhametli olması gerekmek-
tedir.

5. Yumuşak Söz Söylemek ve Muhatabı 
Güzellikle Savmak

Fikir ve inançların değiştirilmesinde insa-
nı etkileyen unsurlardan biri de şüphesiz ki 
yumuşak söz ve tatlı dildir. Yumuşak söz ve 
güler yüze karşı insanların büyük zaafı vardır. 
Güler yüzlü ve yumuşak sözlü insanlar, top-
lum içinde her zaman sevilir ve sayılırlar. On-
lara karşı sıcak bir ilgi, yakın bir alaka, hiç ek-

sik olmaz. İslâm davetçisi 
bu noktada da herkesten 
çok duyarlı olarak muha-
taplarına karşı kullanacağı 
dilin yumuşak olmasına 
itina göstermelidir.9 Ni-
tekim Kur’an-ı Kerim, bu 
hususa şöyle işaret etmek-
tedir: “Kullarıma söyle, sö-
zün en güzelini söylesinler. 
Doğrusu şeytan aralarını 

bozmak ister. Şüphesiz şeytan insanın apaçık 
düşmanıdır.” (İsra, 17/53)

Bu âyette de ifade edildiği gibi inkâr eden 
insanlara dahi en güzel şekilde konuşulması 
gerekmektedir. Çünkü güzel söz ve yumuşak 
bir üslup, en katı insanlar üzerinde bile etkili 
olmakta ve onların yumuşamasını sağlamak-
tadır. 

Muhatabı daima yumuşak ve tatlı sözlerle 
irşad etmek lazımdır. Çünkü bir adama bir 
şeyler öğretmekte onun cahil oluşuna işaret 
vardır. Cehaleti çok az kimse kabul eder. Bu-
nun için hiddetli kimseler cehalet ve hataları 
üzerine ikaz edildikleri zaman hemen öfke-
lenirler. Cehaletlerinin ortaya çıkmaması için 
bile bile hakka karşı direnip dururlar. İnsan 

9 Saka, age., s. 174.

ALLAH’IN DİNİNE DAVET 
EDEN TEBLİĞCİLERİN, 

İNSANLARI NEFRET 
ETTİRMEDEN EN GÜZEL 

HİKMETLE, YUMUŞAKLIK VE 
NEZAKETLE DAVETLERİNİ 

YAPMALARI GEREKİR.
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tabiatı hep cehaletini örtmeye meyleder. Çün-
kü cehalet insanda manevî bir çirkinlik ve yüz 
karalığıdır. Sahibi daima kınanır. Bunun için 
cehaletinin meydana çıkmasından insan son 
derece üzüntü duyar. 

Tebliğ ve irşad esnasında kullanılan kaba ve 
sert sözleri şeytan vasıta yaparak insanların 
arasının açılmasına ve birtakım kötülüklerin 
çıkmasına çalışır. Kaba ve sert sözlerin ce-
vapları daha da kaba ve sert olursa, giderek 
tartışma kavgaya dönüşür. Bu yüzden beşerî 
münasebetler iyice bozulmuş olur. İşte yu-
karıdaki âyette “Şeytan 
insanların arasını bozmak 
ister.” ifadesiyle bu husus 
belirtilmiştir. Bunun için 
davetçilerin inkârcılarla 
güzel konuşması, çıkması 
muhtemel olan kötülük-
lerin bertaraf edilmesi için 
lüzumludur. İnkârcılara 
karşı güzel konuşulması-
nı isteyen Kur’an, diğer insanlara karşı güzel 
konuşulmasını öncelikle istemektedir. Tatlı ve 
güzel söz, kalplerdeki yaraları iyileştirir, katı-
lıkları giderir ve onları sevgi ve saygı etrafında 
toplar. Şeytan ise insanların dillerinden yaka-
lamış olduğu kötü sözlerle insanların arasını 
açar ve düşmanlığı körükler. Konuşulan güzel 
sözlerle şeytana bu fırsat verilmemiş olur.10 

Yüce Allah, Hz. Musa ve Harun’u, Firavun’u 
davet etmeye gönderirken onlara şöyle de-
miştir:

“Firavun’a gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. Ona 
tatlı dille konuşun. Belki o, aklını başına alır veya 
korkar.” (Taha, 20/43-44).

Yumuşak söz, karşı tarafın kin ve öfkesini 
tahrik etmez, onların kibir ve gurur hislerini 
uyandırmaz. Aksine kalpleri yatıştırır, düşün-
meyi ve ibret almayı telkin eder. Bunun için 

10 Daha geniş bilgi için bkz., Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-
Kur’an, Mısır trs, XV, 44.

Yüce Allah, Firavun’a söylenecek yumuşak 
sözü de şu şekilde tayin etmiştir: “De ki: (kü-
fürden, azgınlıktan) temizlenmeye senin meylin 
var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki, 
O’ndan korkasın.” (Naziat, 79/18, 19).

Burada görülüyor ki, muhataba gayet yumu-
şak bir tarzda ve her çeşit nezaket kaideleri-
ni içeren bir soru cümlesiyle “Temizlenmeye 
niyetin var mı?” şeklinde hitap edilmektedir. 
Muhatap kim olursa olsun, isterse burada 
olduğu gibi, en azılı din düşmanı bile olsun, 
kullanılacak dilin yumuşak olmasına dikkat 

çekilmiştir.11

6. Müjdeleyerek Davet 
Etmek

Müjdeleme kelimesi Arap-
çada tebşir kavramıyla ifa-
de edilir. Tebşir kelimesi 
ise, Arapçada “sevinçli ha-
ber vermek, birine bir şeyi 
müjdeleyerek sevindirmek” 

gibi anlamlara gelmektedir.12

Kur’an’da tebşîr (müjdelemek) fiili, Allah’a, 
Hz. Peygamber’e ve Kur’an-ı Kerim’e isnat 
edilerek kullanıldığı gibi bunun ism-i faili 
olan mübeşşir de hem geçmiş peygamberler 
hem de Hz. Muhammed için kullanılmıştır. 
Bu kullanım tarzına hadislerde de rastlamak 
mümkündür.13 

Beşir kelimesi, âyetlerde daima nezir kelime-
siyle birlikte kullanılmaktadır. Bu da, birinci-
nin iyi habere, ikincinin ise kötü habere tah-
sisini ifade eder. Buna göre beşir, “mü’minlere 
(veya itaatkâr mü’minlere) özellikle ahiret 
mutluluğunu ve cenneti müjdeleyen” mana-
sına gelir.14  

11 Saka, age., s.176.

12 Rağıb, age., s.125; İbn Manzur, age., I, 414.

13 Bkz., Buhârî, Tefsir, 48/3; Tevhid, 20. 

14 Önkal, Ahmet, “Beşir Maddesi”, İslâm Ansiklopedi-
si, T.D.V.Yay., İstanbul 1992, V, 554,555.

DAVETÇİ, İNSANLARIN 
CEHENNEM ATEŞİNDEN 

KURTULUP ALLAH’IN 
RIZASINA KAVUŞMASI 

İÇİN GAYRET SARF 
EDEN KİMSEDİR.
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Âyetler Işığında Tebliğ 
ve Davet

Beşir sıfatıyla muttasıf olan peygamberler, 
Allah’a iman edip onun hüküm ve emirleri-
ne itaat edenlere verilecek mükâfatları bildirir 
ve mü’minleri cennet nimetiyle müjdelerler. 
Peygamberlik görevini yerine getiren, Allah’ın 
dinine davet eden tebliğcilerin de bu görevi 
yaparlarken insanları nefret ettirmeden en 
güzel hikmetle, yumuşaklık ve nezaketle da-
vetlerini yapmaları gerekir. Çünkü Hz. Pey-
gamber (s) bir hadislerinde “Kolaylaştırınız, 
güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, nefret ettir-
meyiniz.” (Buhârî, Cihad, 164) buyurmuştur.

7. Korkutarak, Sakındırarak ve Uyararak 
Davet Etmek

Korkutma, sakındırma ve uyarma kelimeleri 
Arapçada “inzar” kavramıyla ifade edilir. İnzar 
kelimesi ise, Arapça nezr kökünden if’al kalı-
bında bir mastar olup sözlükte, “bir şeyin sonu-
cundaki tehlikeyi haber verip sakındırmak, uyar-
mak ve dikkatini çekmek” gibi anlamlara gelir.15 
“Sevindirici bir haber vererek müjdelemek” 
anlamındaki “tebşir”in karşıt anlamlısıdır.16 
Nasıl ki tebşir kavramının içinde mutluluk ve 
sevinç mevcutsa, inzar kavramının içinde de 
korkutma mevcuttur.17 Bu korkutma, işin so-
nunda olacak şeyleri haber vermek suretiyle 
uyarıda bulunmak ve bu uyarı ile işin yapıl-
masına engel olmak demektir.

İnzar işini yapan, yani bir tehlikeyi haber ve-
rerek başkasını uyaran kimseye, münzir veya 
nezir denir ve “tehlikenin farkında olmayan 
topluluğa bu tehlike hakkında bilgi veren 
kimse” diye de tanımlanmaktadır. Nitekim 
kabile çatışmalarının yoğun olduğu cahiliye 
döneminde, baskına gelen düşmanları göre-
rek kabilesini bundan haberdar eden kimseye 
“nezîr” denmiş; hatta “Ben çıplak uyarıcıyım” 

15 İbn Manzur, age., XIV, 100,1001; Firuzabâdî, age., 
s.434; Ragıb, age., s.797.

16 Bkz., İbn Manzur, age., XIV, 100, 101; Ragıb, age., 
s.797.

17 Ragıb, age., s.797.

sözü, o zamandan beri Araplar arasında bir 
darbımesel hâline gelmiştir.18

Dinî bir kavram olarak “inzâr”; Yüce Allah’ın 
peygamberleri aracılığıyla kullarını uyarması, 
onları kötü akıbetten sakındırmasıdır. İnzar 
görevini yerine getirmeleri sebebiyle peygam-
berlere de “nezîr-münzîr” denir.

İnzar kavramı, Kur’an’da peygamberlerin bir 
vasfı olarak zikredilmektedir. İnzar kelimesi, 
fiil olarak Kur’an’da 45 yerde geçmekte ve 
bu âyetlerde peygamberlerin uyarıcı yönleri 
hatırlatılmakta ve bunun bir görev olduğu 
açıklanmaktadır.19 

Yüce Allah, Fatiha Sûresi’nde kendisini 
“âlemlerin rabbi” olarak nitelendirmektedir. 
Çünkü her şeyi yoktan var eden O’dur. Elbet-
te kullarını en iyi tanıyan ve onlara nasıl hi-
tap edilmesi gerektiğini en iyi bilen Allah’tır. 
İnsanlık tarihi boyunca, hak yoldan saparak 
şirk ve inkâr bataklığına saplanan kavim-
leri uyarmaları için zaman zaman nezirler/
peygamberler göndermiştir. Peygamberlerin 
uyarılarına kulak asmayanları, kendilerinden 
sonrakilerin ibret alacakları şekilde cezalan-
dırmıştır. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulur: 
“Kendinden önce ve sonra uyarıcılar gelmiş olan 
Ad kavminin kardeşini (Hud’u) hatırla. Hani 
Ahkaf’taki kavmini; ‘Allah’tan başkasına kulluk 
etmeyin. Ben sizin, büyük bir günün azabına uğ-
ramanızdan korkuyorum.’ diye uyarmıştı.” (Ah-
kaf, 46/21).

Rasûlullah’ın İslâm’ı tebliğ görevine ilk defa 
inzarla başladığını Yüce Allah’ın “Ey örtüye 
bürünen, kalk, inzar et.” (Müddessir, 74/12) 
buyruğundan öğreniyoruz. Yine Hz. Peygam-
ber, “Sen ilk olarak en yakın hısımlarını inzar 
et.” (Şuarâ, 26/214) ilâhî emri gereğince önce 
yakın akrabalarını uyararak bu inzar görevini 
sürdürmüştür. Rasûlullah, böylece hayatının 

18 İbn Manzur, age., XIV, 100, 101.

19 Bkz., Müddessir, 74/2; Şu’arâ, 26/14; Yasin, 36/6; 
Nuh, 71/2; Hicr, 15/89; Ahkaf, 46/9.
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sonuna kadar, inzar görevini eksiksiz bir şe-
kilde yerine getirmiştir. Bir yandan müşrikleri 
hak yola davet ederek inanmayanları ahiret 
azabıyla inzar etmiş, diğer yandan kendisine 
inananları, her türlü günaha karşı uyarmış-
tır. Bu türlü inzarlar Kur’an’da büyük bir yer 
tutmaktadır.20

O halde inzar da, tebşir gibi dine davet yön-
temlerinden biridir. İslâm, iyilik yapıp kö-
tülükten kaçınmayı ve Allah’a teslim olarak 
bütün davranışlarda ilâhî emirlere uymayı 
amaçlayan bir dindir. İman, vasıtasız olarak 
yaşanan ve derin bir iç tecrübeye dayanan ba-
ğımsız bir yöneliştir. Bu bakımdan insanlara 
inanmaları için baskı yapılamaz. “Dinde zorla-
ma yoktur.” (Bakara, 2/256) âyeti de bu esası 
açıkça dile getirmektedir.

İslâm’ı tebliğ ederken, ne yalnız cehennem ile 
korkutmak ne de yalnız cennet ile müjdele-
mek; korku ile ümit arasında dengeli bir hava 
oluşturup ruh ve vicdanları serinletmeyi ih-
mal etmemek bu davetin bir parçasını oluş-
turmaktadır.

Nitekim Peygamber Efendimiz de inzarı ve 
tebşiri yerine göre hikmetle kullanmıştır. 
İnzar ile suç işleyen ve işlediği suçlarından 
dolayı pişmanlık duyan insanı umutsuzluğa 
düşürmemek için hemen tebşirlerle onları 
gelecekten ümitlendirmiştir. Allah’ın pişman-
lık duyan kullarına af ve mağfiret ile mua-
melede bulunacağını, suçlarına samimiyetle 
tövbe edenlerin tövbelerini kabul edeceğini 
müjdelemiştir. Bu suretle suçlardan kurtulup 
salih amel işleyenlere; yaptıkları her iyiliğin 
mükâfatı, kat kat karşılığının verileceğini teb-
şir buyurmuşlardır. Böylece inzarı da tebşiri 
de hikmetle yerinde kullanarak bütün ömür-
lerini fenalıkta geçirmiş olan insanları, kısa 
bir zaman içerisinde, iyiliğe yöneltmiştir. On-
lar da kıyamete kadar gelecek insanlara örnek 

20 Bkz., Maide, 5/19; Fussılet, 41/13; Nebe, 78/40; 
Bakara, 2/6; Yunus, 10/101; En’am, 6/51; Tahrim, 
66/6; Enfal, 8/25; Bakara, 2/48.

olarak canları ve mallarıyla Allah yolunda hiz-
mete koşmuşlardır.

Netice olarak diyebiliriz ki, Yüce Allah, 
Ümmet-i Muhammed’i, insanlar içerisinden 
çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak nitelendir-
mektedir. En hayırlı ümmet olmanın sebebini 
ise; iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, 
Allah’a ve ahiret gününe inanmak olduğunu 
belirtmektedir.

İnsanları güzele, doğruya yönlendirirken kul-
lanacağımız tebliğ ve irşad metodu çok önem-
lidir. Hz. Muhammed (s) bugüne göre ilim ve 
tekniğin yok denecek seviyede düşük olduğu 
bir devirde ve çok zor şartlarda İslâm’ı insan-
lara tebliğ etmiştir. İnsanları karanlıktan nura 
çıkarmış ve insanlık tarihinde eşine rastlan-
mayan büyük bir inkılâp gerçekleştirmiştir. 
Bu başarıya da ancak Kur’an’ın ön gördüğü 
tebliğ yöntemini kullanarak ulaşmıştır. Bizler 
de O’nun gibi başarılı olmak istiyorsak, bu 
metotları en iyi bir şekilde öğrenip, yaptığımız 
tebliğ ve irşatta bu metotları kullanmalıyız.
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Tebliğ 
Sorumluluğumuz

ebliğ, vahyi insanlara ulaştırma eylemidir. “Be-
lağa” fiilinden türetilmiştir. Belağat, güzel söz 

söyleme sanatıdır. En güzel söz ise, Allah’ın sözüdür. 
Tebliğden amaç bir hedefe ulaşmaktır. 

Sözlük manası olarak tebliğ, haber verme, bildirme, 
bildiri gibi manalara gelir. Tebligat da aynı köktendir. 
Tebliği 3 türlü olarak düşünebiliriz.  

Allah’ın meleklere ve peygamberlerine tebliği.1- 
Peygamberlerin insanlara tebliği.2- 
Mü’min insanın insana tebliği. 3- 

Kur’an-ı Kerim’de Maide Sûresi 92. âyette; “Öyleyse 
Allah’a itaat edin, Elçisi’ne de itaat edin ve (kötülükle-
re karşı) her zaman hazırlıklı olun. Eğer yüz çevirirse-
niz, bilin ki Bizim Elçimiz’in görevi, (kendisine ema-
net edilen) mesajı apaçık tebliğ etmekten ibarettir.” 
denilmektedir.  Kaf Sûresi 2. âyette; “Onlar içlerinden 
bir uyarıcının/tebliğcinin kendilerine gelmesine şaş-
tılar.”, Nuh Sûresi 8-9. âyetlerinde ise; “Doğrusu ben 
onları çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. 
Ayrıca özel olarak da gizli olarak da onlara tebliğde 
bulundum.”, Yunus Sûresi 95. âyette “Ey insanoğlu! 
Allah’ın sana tebliğ ettiği âyetleri yalanlayan kimse-
lerden olma ki, kaybedenlerden olmayasın.”,  Nasr ve 
Asr Sûreleri’nde de, “Bir yer fethedilse bile insanlara 
olan hakkı tebliğ etme işi sabır ile yapılmaya devam 
edilecektir.” denilmektedir.  

Sünnete göre tebliğde ise peygamberin hayatına ve 
onun bu konuda söylediği sözlerine bakmak gerekir. 
Hayatı Yürüyen Kur’an olan Hz. Muhammed(s), ken-
disine gelen vahyi diğer peygamberlerin yaptığı gibi, 
“Size Rabbimin ilahi mesajını tebliğ ediyorum.” (Araf-
62) diyerek işe başladı. Bunun için yine Kur’an-ı 
Kerim’in metodu ile ilk önce yakın olanlara tebliğ 
edildi. Bunun neticesinde Hz. Hatice validemiz, azatlı 
köle Zeyd ve Hz.Ali (r), daha sonra Ebubekir-i Sıd-

D E N E M E

Tebliğ Sorumluluğumuz

TEBLİĞDEN AMAÇ; 
İNSANLARIN SADECE 

İMAN ETMESİNİ 
SAĞLAMAK DEĞİL, 

ONLARIN GÜNAHLARA 
DÜŞMESİNİ 

ENGELLEMEK DE 
OLMALIDIR.

Mehmet ÇAKIL
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dık… derken, tebliğ yaygın bir şekilde yapıl-
maya başlandı.

Yine tebliğ metodunun bir parçası olarak 
Kur’an-ı Kerim’in ilk âyetleri ile peygamber 
şahsiyeti ve onun hareket metodu da inşa 
edildi. İlk âyet “Oku!” emri ile başlarken, pe-
şinden gelen âyetlerde “Kalk ve korkut!” ile 
tebliğe devam edildi. İşte bu metot, bugün de 
en geçerli tebliğ metodumuz olmalıdır. Önce 
kendimizi yetiştirmek sonra da cehennemin 
dehşetini insanlara anlatarak, oraya düşme-
meleri için tebliğ yapılmalıdır. Pratikte bunun 
en etkili tebliğ metodu ol-
duğu da görülecektir. Teb-
liğ uygulamasında bize 
moral desteği sağlayacak 
aşağıdaki hadisler, bu işin 
önemini belirtmektedir.  

Bir kimsenin sizin • 
aracılığınızla (tebliğinizle) 
hidayete kavuşması, ovalar 
dolusu kırmızı koyun ve 
deveden daha hayırlıdır. 

Bir kimsenin hidayetine vesile olma-• 
nız sizin için dünya ve içindeki her şeyden 
daha hayırlıdır. 

Her kim birisinin hidayetine ve-• 
sile olur ise, o kimsenin amel defteri-
ne kıyamete kadar sevap işleyecekle-
rin sevapları kadar sevaplar yazılır, on-
ların sevaplarından da bir şey eksilmez.   

Uygulamalı tebliğ çalışması: 

(Aşağıdaki maddeler gençlerle yapılan semi-
nerler sonucunda, onların katkısı da alınarak, 
pratikte faydalı olunacağı düşünülüp, oluştu-
rulmuştur. Düzeltmeler veya ilaveler yapıla-
bilir.)

Tebliğ tüm peygamberlerin ana işiydi. 1. 
Bizim de ana işimiz olmalıdır. 

Tebliğ yaparken abdestli olmaya çalışıl-2. 
malıdır. Sesli veya sesiz “Besmele” ile işe 

başlanılmalıdır. Besmele, Allah ile bağ-
lantı kurmak ve işe Allah’ın (c) desteğini 
katmaktır. 

Tebliğ yaparken yaptığımız işin dünya-3. 
nın en önemli işi olduğu bilinci ile hare-
ket edilmelidir. 

Tebliğden amaç; insanların sadece iman 4. 
etmesini sağlamak değil, onların günah-
lara düşmesini de engellemek olmalıdır. 

“İnsanları dine davet edin. Müjdeleyin. 5. 
Nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın. Zorlaş-

tırmayın. Uyumlu olun. 
Geçimsiz olmayın...” gibi 
peygamberimizin sözleri 

daima aklımızda olmalı-
dır. 

Tebliğ ettiğimiz ve 6. 
olmasını istediğimiz dav-
ranışların bizde de olma-
sına özellikle dikkat edil-
melidir. Yoksa sözlerimi-
zin tesirsiz olduğu ortaya 

çıkabilir. 

Tebliğ edene Allah yardım eder. Maide 7. 
67’de şöyle buyurulmaktadır: “Ey Pey-
gamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ 
et, eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini 
yapmamış olursun. Allah seni insanlar-
dan korur. Doğrusu Allah kâfirlere yol 
göstermez.”

Tebliğde bazen muhatabımızı etkilemiyor 8. 
isek şu âyeti de aklımıza getirelim: “Siz 
özünüzde bulunanları değiştirmedikçe 
Allah da sizi değiştirmez.” (Ra’d 11). Yani 
muhatabımızın talebi de önemlidir.

Tebliğ işi bizim için bir anlık değil, bir 9. 
ömür süresince devam etmelidir. 

Tebliğde insan ayrımı yoktur. En zalim-10. 
den en mazluma, en fakirden en zengine, 
her renk ve her dilde olanlar tebliğcinin 
muhataplarıdır.  

TEBLİĞ 
SORUMLULUĞUNU 
TAŞIYANLAR, ANA 

KAYNAKLARI KUR’AN 
VE PEYGAMBER 
HAYATINI İYİ 
BİLMELİDİR. 
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MEHMET 
ÇAKIL

Tebliğ 
Sorumluluğumuz

Tebliğ bir mücadele tarzıdır. Bir hayat 11. 
tarzıdır. 

Tebliğde yılgınlık, usanma, korkma, tem-12. 
bellik ve kaçmak yoktur. 

Tebliğci bazen sertliklere bazen eziyetlere 13. 
maruz kalabilir. 

Tebliğci vazifesini yapıyorsa başarı her 14. 
zaman % 100’dür. Ancak muhatap için 
değişebilir. 

Tebliğde hedef ve çaba; tüm günahkâr in-15. 
sanlara ulaşmaktır. 

Muhatapların bazen tebliğciye sıkıntı 16. 
verdiği de olacaktır. 

Tebliğ sürecinde 17. 
hayatına kastedilen 
peygamberlerin de ol-
duğunu unutmamak 
gerekir. 

Tebliğe engel olan ma-18. 
niler varsa kaldırılmaya çalışılmalıdır. 

Tebliğ için modern teknolojiden istifade 19. 
edilmesinde sakınca yoktur; fayda var-
dır. 

Tebliğ işi en zor şartlarda bile yapılır. Ya-20. 
pılmalıdır. 

Davranış ile tebliğ olduğu gibi, bazen 21. 
konuşarak tebliğ bazen de susarak tebliğ 
yapılabilir. 

Tebliğ sadece dışımızdaki insanlara değil, 22. 
çevremizdeki dostlara da yapılabilir. 

Tebliğ çalışması kişiyi diri tutar. 23. 

Tebliğ sorumluluğunu taşıyanlar, ana 24. 
kaynakları Kur’an ve Peygamber hayatı-
nı iyi bilmelidir. Mümkünse yılda en az 
farklı bir müfessirin meal veya tefsiri ile 
Peygamberimizin(s) hayatı farklı farklı 
yazarlardan okunmalıdır. 

Tebliğ için Kur’an-ı Kerim’in bütün 25. 
âyetleri yardımcımızdır. 

Davet ile Tebliğ az farkla aynı şeylerdir. 26. 

Tebliğci girdiği ortamda gündemi kendisi 27. 
oluşturur.   

Tebliğci kararlıdır. Konusunu bilir ve 28. 
tekrar etmekten yorulmaz. 

Tebliğci muhatabını sonuna kadar ve 29. 
dikkatlice dinler. Peygamber de öyle ya-
pardı. 

Tebliğci sempatiktir. İnsanlara karşı şef-30. 
kat ve merhametlidir. 

Tebliğci mükâfatını yalnızca Allah’tan 31. 
bekler. 

Tebliğ yaptığınız bir 32. 
fert mi, yoksa bir toplu-

luk mu? Aylık notlar tutu-
labilir. 

Tebliğde muhatabı-33. 
mıza kitap hediye etmek 
uygun bir metottur. 

Tebliğ edeceğimiz insanlara yemek ikram 34. 
edilerek de işimizi kolaylaştırabiliriz.  

Tebliğ bir sanattır. Bunu en güzel şe-35. 
kilde yapılması gerekir. (Misyonerler 
Afrika’daki kiliselerin avlusuna su kuyu-
su açarak su almaya gelen insanlarla ileti-
şim kurmaktadır.)

Her meslek sahibi kendi konusunun bir 36. 
bölümünü tebliğ amacıyla da kullanabi-
lir.

Tebliğcinin muhatabına sevgi ve merha-37. 
met ile yaklaşması, hayırlı sonuç getirir. 

Muhataba üstün çıkmak için tebliğ yapıl-38. 
dığında, işin bereketi kaçabilir. 

“Tebliğ ettiğimiz her insan bir mümin 39. 
adayıdır.” diye düşünerek hareket etme-
miz gerekir.

Tebliğde kişinin hem manevi hem de 40. 
maddi boyutuna ihtiyaç vardır. 

TEBLİĞDE YILGINLIK, 

USANMA, KORKMA, 

TEMBELLİK VE 

KAÇMAK YOKTUR. 
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Tebliğ için mekân değiştirilebilir veya se-41. 
fere çıkılabilir. 

Tebliğde daima denge olmalı. Ne muha-42. 
tabı çok sıkmak ne de eksik bilgi olmalı.

Tebliğ için lisan öğrenmek, belki de bu 43. 
dönem için en güzel amellerden biridir.

Tebliğcinin yaşı yoktur. Her yaştaki insan 44. 
tebliğ edebilir ve etmelidir.

Size iyilikte bulunan her insana daha 45. 
kolay tebliğ etme şansınız ve borcunuz 
vardır.

Tebliğ metodu için sahabe hayatı da 46. 
okunmalıdır. 

Tebliğ için diğer cemaatlerin metotların-47. 
dan da istifade edilmelidir.

Tebliğci bir konuda muhatabının dikka-48. 
tini dağıldığını fark ettiği an soru sorarak 
muhatabının dikkatini toplamasına yar-
dımcı olabilir.

Tebliğ bol dua ve gece ibadetleri ile des-49. 
teklenmelidir.

Tebliğ sözleri mümkün olduğu kadar 50. 
kısa ve özlü sözlerden seçilmelidir.

Tebliği maksat edinerek başka insanlara 51. 
karşı daima güzel davranış sergilenmeli-
dir.

Tebliğ etmek kendi kendine Müslüman 52. 
olmamaktır.

Muhataba mektup yazmak, etkili bir teb-53. 
liğdir. Çünkü mektuplar yıllarca sakla-
nır. 

Tebliğ edeceğimiz ortama güzel ve temiz 54. 
giyinerek gitmek, güzel kokular sürmek 
iyidir.

Örnek bir Müslüman aile olmak, çevreye 55. 
etkili bir tebliğdir.

Bir iş yerini açarken bedava veya ucuz 56. 
satış ve yanında bir küçük tebliğ broşürü 
veya Kur’an dağıtılabilir.

Tebliğ amacıyla hacc ve umreden gelin-57. 
diğinde, ziyarete gelenlere hediye olarak 
Kur’an-ı Kerim veya Peygamberimizin 
hayatını anlatan kitaplar verilebilir.

Tebliğ konusunda kendine güvenen bir 58. 
aile, 4-5 kişilik bir erkek grubu veya ka-
dın gurubu ya da karma bir grup iş yer-
lerini ve evleri ziyaret ederek tebliğ ede-
bilir. Ziyaret yerine kitap, broşür, yiyecek 
türü bir şey vb. küçük bir hediye ile iş 
kolaylaştırılabilir.

Yoğun bir tebliğ eğitimi almak veya tebliğ 59. 
etmek için cami ve mescitler seçilebilir.

Tebliğin tesiri ve can damarı 60. derin bir 
sorumluluk ahlakına sahip olmakta yat-
maktadır.

Yurtdışından gelen Müslüman kardeşle-61. 
rimizi hoşnut tutmak, onların yurt dışın-
daki tebliğ çalışmalarına her türlü desteği 
vermek gerekir.

Piknikler tebliğ için büyük fırsattır.62. 

Düğün, nişan gibi ortamlarda, kısa bir 63. 
konuşma izni alınarak dualı tebliğ yapı-
labilir.   

Sonuç: Kur’an-ı Kerim’den haberdar olan 
bizler, vahyin ulaşamadığı insanların da me-
suliyetini taşıyoruz. Vahyi onlara götürmek, 
onları ikna etmek, dinimizi sevdirmek, yeni 
mü’min insanlar kazanmak ve beraber cenne-
te yürümek ana hedefimiz olmalıdır. Unutma-
mak gerekir ki peygamberimiz iyi bir insandı; 
ancak sadece kendine iyi değildi. O diğer in-
sanların iyiliği için de çalışan aktif bir iyi idi. 
O’nun misyonunu çağlara taşıyacak olanlar 
da aktif iyilerden olmalıdır.
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Davet Bir İyilik İşidir

Ulüvv-i pâyene ‘ümmi’ demektir, en celî isbat

Beşer tedrise kudret mi bulurdu zatını heyhat

Yine kadrin kadr-i âlâ ta’allüm ettiğin âyât

Senin üstâdın Allah-ı azîmüşşandır ancak

Anınçün hâce-i kevn ü mekânsın ya Resulallah”

(Makbule Leman Hanım)

Davetçi olmak için şu üç şeyin bir arada bu-
lunması gereklidir:

Davet edilecek bir dava1. 
Davetin anlatılacağı muhatap 2. 
Davetçi (onun için gerekli bilgi, birikim, 3. 

terbiye ve öncülük vasfı)

Bir dava ne kadar mükemmel olursa olsun ve 
bir muhatap hak ve hakikati dinleyip anlama-
ya ne kadar hazır olursa olsun, eğer kendisini 
davet(çi kabul) eden kişi, gereken niteliklere 
sahip olmazsa, onun yaptıkları faydadan çok 
zarara sebep olur. Her ne yaparsa tıpkı “Mer-
kebe cilve yap demişler, tutmuş çifte atmış.” 
atasözünün somutlaşmış halini yaşatır. Bu 
halin yaşanmaması için bilinmesi ve dikkat 
edilmesi gerekli bazı hususlar şunlardır: 

Her toplumun bilgi ve bilinç seviyesi yük-
sek bireylerinin, toplumları bozulursa 
düzeltme, eğrilirse doğrultma görev ve 
sorumlulukları vardır. Onların bu görev-
lerini yerine getirmemeleri, uygun olmayan-

D E N E M E

Davet Bir İyilik İşidir

Büyük adam denilenlerden 

bazılarının sadece makam 

ve servetleri büyüktür.

AYTEN DURMUŞ

www.aytendurmus.com 

“
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ların bu görevi yapmalarına zemin hazırlar. 
Bu da o toplumun dağılmasına ve o devletin 
yıkılmasına sebep olur. Ehil insanların işleri 
üstlenmediği bir toplumda, fitne ve fesat 
derhal yaygınlaşır. Tebliğ işini yapabilecek 
kapasitesi olanlar, bu işi üstlenmelidirler.

Öncüsüzlük bir topluluğun felaketi olur. Da-
vetçi, güzel olan ne varsa, onun hem öncüsü 
hem örneği olmalıdır. Güzel işlerin öncüleri, 
sabrı ve fedakârlığı gerektiren bir hayat ya-
şadıklarından takipçilerine göre konumları 
farklıdır. İnsanların önderleri elbette insan 
olacaktır. Bu esnada dikkat edilmesi gereken 
iki önemli husus vardır: “Ne öncüler ‘O da 
bizim gibi bir insan’ diyerek küçümsenmeli 
ne de öncülere insanüstü 
özellikler yükleyerek on-
ları farklı görmeye meyle-
dilmelidir.” Evet, insandır; 
ancak ağır bir sorumluluk 
yüklenmiştir. Evet, ağır bir 
sorumluluk yüklenmiştir; 
ancak yine de insandır. 

Bir şeyler yapılacak vakit-
lerde, sürekli bahaneler üretip ne kendisi bir 
şey yapan ne de bir şey yapabilecek insanla-
rın önünden çekilme bilgeliğini göstermeyen 
insanlar, topluma faydalı olamazlar. Yorulan-
ların, bilgelik postuna oturmaları ve güçlü 
olanlara yolu ve yönü işaret görevini yapma-
ları gerekir. Yorulan ve güçsüzleşenlerin hep 
“Beni takip edin.” diyerek kendilerinin takip 
edilmesindeki ısrarları, güç ve enerji sahibi 
insanlara yapılmış zulüm olur. Her davetçi 
kendi konumunu bu açıdan da iyi değerlen-
dirmelidir. 

Her önder, mevcut durumdan hoşnut olan 
güçlü azınlık tarafından ağır sözler ve iftira 
bombardımanına tabi tutulmuştur. Önemli 
insanlar için ortalığa yayılan sözlerin ne ol-
duğuna, kimin söylediğine, kime söylediğine, 

neden söylediğine, bu sözlerin gayesinin ne 
olduğuna da dikkat edilmelidir. 

Büyük adam denilenlerden bazılarının sade-
ce makam ve servetleri büyüktür. Onlar top-
lumu yozlaştırmada ve ifsat etmede en usta 
hilekârlardır. Davetçiler, onları tespit etmede 
titiz davranmalı, onlara karşı dikkatli olmalı, 
kendilerini olduğu gibi toplumlarını da onla-
rın peşlerine düşmekten korumalıdır.

Hakkında ileri geri konuşulmamış hiçbir doğ-
ru düşünce ve insan yoktur. Destek bulmamış, 
savunulmamış hiçbir yanlış söz, düşünce ve 
insan da yoktur. Bir düşüncenin geçerliliğini 
mensup olanların çokluğu ile ispatlamaya ça-
lışmak, yapılabilecek en büyük yanlışlardan 

biridir. Çünkü her doğru 
hareket bir kişi ile başla-

mıştır. Davetçi bu anlamda 
bilinçli olmalıdır. 

İnsanlar içerisinden yal-
nızca az veya ortalama bil-
giye sahip kişilerin değil, 
hakkı ve gerçeği bilenle-
rin ve toplumların önüne 

düşen öncü ve önderlerin de sapabilecekleri 
unutulmamalıdır. 

Âlemlerin Rabbinin hükümlerinin yaşanma-
sını, kendi izinlerine tabi kılanlar -toplumla-
rının önünde bir öncü ve rehber durumunda 
olsalar da- Rablerine karşı ilahlık taslayan 
birer zalim ve zorbadırlar. Davetçi, bunların 
yanında ve hizmetinde değil, âdil olanların 
yani Rabbinin razı olduğu safta yer almakta 
da öncü olmalıdır. Çünkü bunlar eylemleriy-
le kesin ve ebedi bir yenilgiyi hak etmişlerdir. 
Yenilmesi kesin olan zorbaların yanında bu-
lunmak akıllı insanların işi olmamalıdır.

Toplumun önderleri, mutlaka kendi arala-
rından ve onların değerleriyle değerlenmiş 
olanlardan olmalıdır. Toplum içinde ihtilaf 
oluştuğunda, bu durum doğru ölçü ve yön-

FELAKETLER NASIL 
GENELİN DURUMUNA 

BAĞLI OLARAK 
GELİRSE, KURTULUŞ DA 
GENELİN DURUMUNA 
BAĞLI OLARAK GELİR.
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temle giderilmelidir. Toplumunun iyiliğini 
isteyenler, sıkıntı anında münafıklar gibi dav-
ranmamaya dikkat etmelidirler. Münafıklar 
sıkıntı vaktinde yüz çevirirler, zarara uğrar-
larsa ilgili herkesi hesaba çekmek isterler; 
faydalanırlarsa sevinirler, sorumluluk teklif 
edilirse bahane üretirler. Yüreklerinde gizle-
dikleri korkularla bir önderin takipçisi olan 
kitlenin önderi, tek başına bir millet olmak 
zorundadır. Pek çok önder bunu yaşamıştır, 
davetçi bunu bilmelidir. Olmaları gereken yo-
lun yolcusu olmak için ilk olmayı ve hatta tek 
olmayı bile göze alamayanların önder olması 
mümkün değildir. Ancak böyle bir yalnızlığı 
göze alan, yalnız kalsa bile, bildiği doğrudan 
şaşmayan ve bildiği doğruların hizmetkârı ol-
mayı şeref bilen insanların ardından kitleler 
harekete geçer. 

Kurtuluşunu bir tek in-
sanın veya küçük bir top-
luluğun yapıp ettiklerine 
bağlı gören bir topluluk 
veya millet asla kurtula-
maz. Felaketler nasıl gene-
lin durumuna bağlı olarak 
gelirse, kurtuluş da genelin durumuna bağlı 
olarak gelir. Davetçi, yakın geleceği, toplu-
mun şu andaki genel durumunu değerlendi-
rerek tahmin etmeli ve buna göre çalışmalar 
yapmalıdır. 

Davetin “söz ve hal” olmak üzere iki yöntemi 
vardır. Giyimleri hoşa giden, fizikleri beğeni-
len, güzel konuşan nice insan vardır ki, ger-
çekte hiçbir değerleri yoktur. Çünkü bunlar 
da önemli olmakla birlikte, insanı asıl değerli 
kılan şey, fiziği, giyimi ve konuşması değil; 
ancak samimice yaptığı güzel eylemlerdir. 
Tatlı söz ile acı söz, tatlı su ile tuzlu su gibidir. 
İçimi kolay ve faydalı olanı tatlı sudur. Davet-
çinin sözleri, tatlı su gibi olmalıdır. Sözü hoş, 
güzel, anlamlı ve değerli kılan ancak peşinden 
gelen ve söyleneni onaylayan güzel eylemler-

dir. Eylemi olmayan söz, içi boş elbise gibi-
dir, gayesine varamaz. Davetçi, eylemleriyle; 
sözlerini anlamlı, değerli, güzel ve hoş hale 
getirmelidir. 

Davetçi, bilmediği konularda fikir beyan et-
memeli ve akıldanelik de yapmamalıdır. 
Gündeme gelen konuyu bilmiyorsa bilmedi-
ğini söylemeli ve mümkünse bilen kişiye veya 
öğrenilecek kaynağa yönlendirmelidir. Delil 
olmayan konularda kesin konuşmamalıdır. 
Delil ve mesnedini bilmediği hiçbir görüşe 
kendini ve çevresini davet etmemelidir. Ayrı-
ca davetçi kendisinin iyi bilmediği veya hiç 
bilmediği bir konuda, o konunun uzmanları-
nın söylediklerini tartışma konusu haline ge-
tirmemelidir. Akidenin konusu olmayan hu-

suslarda insanların farklı 
düşünebilmelerinin her 
zaman mümkün olduğu-

nu da davranışıyla göster-
melidir.

İnsan fıtratında mücade-
lecilik ve münakaşacılık 
vardır. Davetçi bu özelliği-

ni gerekli yerlere kanalize ederek kullanmalı 
ve gereksiz yerden çekmelidir. Gayesiz tartış-
malardan, gereksiz soru ve sorgulamalardan, 
doğruyu bulmak ve kabul etmek gayesinden 
uzak söz düellosundan ve her türlü lafazan-
lıktan kesinlikle uzak durmalı ve çevresini de 
uzak tutmaya çalışmalıdır. Bunlar yerine, in-
sanlar gündeme getirmeseler bile, onların ih-
tiyacı olduğunu fark ettiği gerçekleri, onlara 
edep ve nezaketle ifade etmelidir. Bu esnada, 
sorular yoluyla muhataba kendi durumunu 
fark ettirmelidir. İnsanların noksanlarını ta-
mamlamaya, yanlışlarını düzeltmeye, hatala-
rını gidermeye çalışmalı; ancak bunu kusur-
ları örterek yapmalı, ilan ederek değil.

Konuşurken sesini düzenli kullanmalıdır. Ba-
ğırarak söylenen şeylerin kimse tarafından ka-

DAVETİN ÖNCÜSÜ, 
SÖYLEDİKLERİYLE 

KENDİSİNİ 
BAĞLADIĞINI 

UNUTMAMALIDIR.
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bul edilmediği açıktır. Gür sesin güzel olduğu 
birkaç yer vardır: Marş söylerken, kahraman-
lık olayları anlatılırken ve galeyana getirmeyi 
hedefleyen konuşmalarda. Bunların dışında 
dengeli ve sakin bir ses kullanılmalıdır. 

Güzel konuşmak için gerekenleri öğrenmeye 
çalışmalı çünkü bu da pek çok nitelik gibi 
çalışmayla öğrenilebilecek yetenektir. Güzel 
sözler ve tatlı konuşma, her saniye bereket-
lenen güzel rızıklar gibidir, insanlar onlara 
doymazlar. Davetçi lisanını, en güzel sözler-
le tezyin etmelidir. Çirkin sözlerse her sani-
ye çoğalan zehirli yiyecekler gibidir. İnsanlar 
bunlardan her zaman 
muzdariptirler, davetçi 
bu türlü sözleri lisanından 
temizlemelidir. Nice sözler 
vardır ki insanın beyninde, 
kalbinde, gönlünde kur-
şundan beter yaralar açar 
ve bu yaraları tedavi için 
sabır ve zamandan başka 
da bir merhem bulunmaz. 
Davetçi; güzeli, güzelce ve 
güzellikle anlatma konu-
sunda sabırlı olmalıdır. 

Çirkinlikler alenileştiğinde, davetçi de bun-
larla mücadelesini en açık şekilde yapmalı, bu 
yapılanların yanlış şeyler olduğunu, yapılan-
ları onaylamadığını, bu çirkin işleri yapanla-
rın karşısında olduğunu, en açık şekilde ilan 
ve ifade etmelidir. 

“Vuracak oğul ataya danışmaz” denir. Bu söz, 
yapılması gereken bir şeyi gerçekten yapmak 
isteyen birisinin o şeyi yapmak için izin iste-
meyeceğini ifade eder. Çok ve gayesiz soruyu 
genellikle gerekeni yapmamak için bahane 
arayan insanlar sorar. Davetin öncüsü, üzeri-
ne düştüğünü düşündüğü işler için gereksiz 
soruları terk ederek, gerekli gördüğü eylem-
leri yapmaya başlamalıdır. Yanına birilerinin 

toplanmasını ve destek vermesini bekleyenler 
davetçi olamazlar; çünkü davetçilik ilk olma-
nın zorluğunu kabul etmeyi gerektirir. Ancak 
görülmüştür ki, çoğu zaman hakikati doğru 
bir şekilde anlatanların çevresine toplananlar 
ve destek verenler olmuştur. 

Davetin öncüsü, her zaman ve durumda dos-
doğru olmaya çalışmalıdır. Kendisine verilmiş 
sırları saklamalı, verdiği sözleri mutlaka tut-
malı, tutmama ihtimali varsa söz vermemeli, 
verdiği sözü tutamama ihtimali ortaya çıkarsa 
söz verdiklerine durumu vaktinde ve yeterli 
şekilde izah etmelidir. Verdiği hiçbir sözden, 

söz verdiği kişinin de iti-
raz edemeyeceği geçerli 

bir sebep olmadan dönme-
melidir. 

Davetin öncüsü, söyledik-
leriyle kendisini bağladı-
ğını unutmamalıdır. Söy-
lediklerini, önce kendisi 
yapmalıdır, öbür türlüsü 
yanlıştır. Yani hem söyledi-
ğini yapmamak yanlış hem 

de inandığı ve yaşadığı doğruları -geçerli hiç-
bir sebep olmadığı halde- gizlemek yanlıştır. 
Davetçi, yanlış eylemlere varlığıyla yahut ses-
siz kalmakla destek olmamalıdır. 

En doğru sözden bile, kalbini ve beynini doğ-
rulara karşı kilitleyenlerin etkilenmesi müm-
kün değildir. Güzel ve doğrular ancak onu 
arayan düşünce gezginleri için yüksek anlam 
ifade eder; ancak onlar için dünyanın hazine-
lerine karşılık olarak bile kaybedilemeyecek 
şeylerdir. Davetçi, emek ve zaman israfına 
hakkının olmadığı bir dönemi yaşamakta ol-
duğundan, sözle açılması muhtemel gönülle-
rin ve düşünen beyinlerin kapısını tıklatmayı 
öncelemelidir.

Davetçi, konuşurken yumuşak bir üslubu 
benimsemelidir. Sözleri kılıç-kalkan oyunu 

BİR İNSANIN DOĞRU 
BİLDİKLERİNİ 
İNSANLARA 
ANLATMASI, 

BİLDİKLERİNİN 
DOĞRU OLDUĞUNA 

DAİR SAMİMİYETİNİN 
GÖSTERGESİDİR.
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Davet Bir İyilik İşidir

haline gelmemelidir. Yumuşak, güzel ve tatlı 
konuşmalar, davetçinin sevilmesine, başkala-
rıyla arasında sorun çıkmamasına, sorun çık-
mışsa bunların kolaylıkla halline sebep olur. 
Güzel ve hikmetli sözlerle verilen öğütler her 
zaman etkili olmuştur. Davetçi, başkalarına 
bu şekilde öğütler vermeye çalışmalı ve ehil 
insanların kendisine verdikleri öğütleri ve 
uyarıları da dikkate almalıdır. 

Kişinin başkalarına yaptığı bir iyilik, kendi-
sine yaptığı bir iyilik olduğu gibi; başkaları-
na verdiği öğütler ve yaptığı tavsiyelerde de 
kendisine ait yanlar vardır. Bilinçli insanlar, 
insanlara iyi ve güzelin tavsiyesini yapmaktan 
hiçbir zaman geri kalmamalı çünkü anlatan 
insan da kendisini duy-
maktadır ve herkes gibi 
o da öğüt ve tavsiyeye 
muhtaçtır. Bu sebeple da-
vetçi, ilk muhatabın ken-
disi olduğunun farkında 
olmalıdır.  

Dinlemek özelliği de tıpkı 
güzel konuşmak özelliği gibi çalışılarak ka-
zanılacak bir özelliktir. İyi bir dinleyici, işit-
tiklerini duyar, kavrar, özümser. Konuşulan 
konuyla ilgili en güzel ve yerinde soruyu, en 
iyi dinleyen sorar. Davetçi aynı zamanda iyi 
bir dinleyici olmalı, sözün güzeline kulak ver-
meyi prensip haline getirmelidir. Çünkü bu 
vasıf onun iyi bir tebliğci olmasına da hizmet 
edecektir.

Davetçi, konunun uzmanı olmayan şahıslarla, 
onların hiç bilmedikleri veya çok az bildikleri 
konuları tartışma konusu haline getirmemeli-
dir. Bu tür insanların çoğu, davulun kasnağı-
na vurarak her sesi bastırmak ister. Gayeleri, 
bilmedikleri bir konuyu öğrenerek hayatları-
na uygulamak değildir. Asıl gaye, tartışma çı-
kararak kenardan seyretmektir. Davetçi, teb-
liğ sürecinde buna ortam hazırlamamalıdır. 

Gerekli olan hususları uzmanıyla konuşmak 
ve istişare etmek, davetçinin vazgeçmeyeceği 
bir nitelik olmalıdır.  

Davetçi, kişiliğini yakından tanıyıp güven-
mediği insanların söz ve haberlerine hemen 
inanmamalı, önce araştırıp sormalı, gereki-
yorsa bundan sonra bir karara varmalıdır. İn-
sanları en çok üzen sözler, aslı astarı olmayan 
sözlerdir. İstisnasız her peygamber hakkında 
bile yalan söylendiğini hatırda tutmalı, yalanı 
alışkanlık haline getiren kişilerin bulunduğu 
unutulmamalıdır. Çok ve kolayca yemin 
edenler, yalanı veya boş sözleri çok söyleyen 
insanlardır. Dosdoğru olanların yemine ihti-
yaçları yoktur.

Bir insanın doğru bildik-
lerini insanlara anlatması, 
bildiklerinin doğru oldu-

ğuna dair samimiyetinin 
göstergesidir. İnsanların 
mutluluğunu isteyenle-
rin bunu yapması gerekir. 
Bildiği doğruları, çıkarları 

sebebiyle bile bile ret ve inkâr etmek insana 
yakışmaz. İyi bir insan, bildiği ve yaşamaya 
çalıştığı doğrular, öğrenilmek ve yaşanmak 
için sorulduğunda, dilini eğip bükmeden an-
latmalıdır.  

Davetçi, süslü ve yaldızlı sözlerle pohpohla-
narak yüceltilenlerden uzak durmalıdır. Ne 
kendisine böyle bir şey yapılmasına izin ver-
meli ne de kendisi böyle bir şeyi başkalarına 
yapmalıdır. Çünkü insan kolayca gururlana-
cak, kibirlenecek bir nefse sahiptir. Kibir her 
güzelliği yakacak kezzap gibidir, ne kullanıl-
malı ne de kullandırılmalıdır. Gurur, her in-
sanda iltifatla açılan, kilidi olmayan bir kapı-
dır. Davetçiyi işgal için başka kapı bulamayan 
her düşman, bu kapıdan girmeye çalışacaktır. 
Davetçi bunun bilincinde olarak kendisi için 
bu kapıyı sıkı kapatmalıdır. Sık sık “var oluşu, 
neden var olduğu, nasıl var olduğu ve ölümü” 

DAVETÇİ, GÜZEL OLAN 

NE VARSA, ONUN 

HEM ÖNCÜSÜ HEM 

ÖRNEĞİ OLMALIDIR.
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üzerinde düşünmelidir.  Bu onu kibir çölle-
rinden tevazu vahalarına çekecektir. 

Eğitim faaliyetlerinin her çeşidinde kıssalar-
dan faydalanılmalıdır. Bir insana kendi duru-
munu anlatmanın en kolay yolu, onun yaşa-
dıklarının benzerinin yaşandığı bir kıssa ile 
durumunu izah etmektir. Bu ihtiyaç sebebiyle 
davetçinin güzel hikâyeler ve hikmetli kıssa-
lar öğrenmesi faydalı olur. İyi anlaşılmasını 
istediği bir konuyu, uygun bir örnekle örnek-
lendirerek anlatmak an-
latımı kolaylaştırır; ancak 
unutulmamalıdır: “Sözün 
tamamı ahmağa söyle-
nir.” denir. Sözün tamamı 
söylense bile anlamama-
ya kararlı olanlar yine de 
bulunacaktır. Davetçi, bu 
kişiler karşısında tıkandı-
ğında, o çıkmazdan dön-
melidir. Çünkü davetçi 
ancak bir uyarandır; kendi gibi olmayanların 
kurtarıcısı olduğunu sanma yanılgısını yaşa-
mamalıdır. 

Davetçi, insanlarla arasını onlarla selamlaşıp 
hatır soracak kadar iyi tutmalı, kendisini sık 
sık karşısındaki insanların yerine koyarak on-
ları anlamaya çalışmalıdır. Muhatapları için 
söylemesi gerekenleri vaktinde söylemeli ve 
yapması gerekenleri vaktinde yapmalıdır. 
Arada irtibat bulunmaması veya aranın kötü 
olması sebebiyle, iş işten geçtikten sonra söy-
lenen sözde ve yapılan işte hayır yoktur. 

Bir davetçi, kendisine karşı unutularak veya 
bilmeden yapılan hataları bağışlamalıdır ki 
bağışlansın. Bilerek yapılan ve pişman olu-
nanları da bağışlamalıdır ki bağışlansın. Bi-
lerek yapılan ve pişman olunmayanları dahi 
-güçlü olduğu sürece- bağışlamalıdır ki, on-
lar pişman oldukları zaman dönecekleri bir 
kapıları olsun ve tebliğci, erdemin yüksek 

basamaklarına doğru çıkabilsin. Güçlü iken 
yapılan bağışlama ve hoş görme, gerçek affın 
ta kendisidir. 

Davetçi şu konularda titizlenmelidir: “Büyük 
günahlardan hiçbirini işlememek, hatalarını 
alenileştirmemek, insanları affetmek, çok töv-
be ve sürekli dua etmek.”

“Önemli olan tek bir vakit vardır, o da için-
de bulunduğumuz vakittir. Çünkü ancak o 
zaman elimizden bir şey gelebilir. En önemli 

kişi şu an yanımızda olan 
kişidir. Çünkü hiç kimse 
bir gün başkasına işinin 

düşüp düşmeyeceğini bi-
lemez. Ve en önemli iş de 
ona iyilik etmektir. Çünkü 
insanın dünyaya gönderil-
mesinin tek sebebi budur.” 
(Tolstoy, Masallar). 

Davet başlı başına bir iyilik 
işidir.



KURTULUŞUNU BİR TEK 
İNSANIN VEYA KÜÇÜK 

BİR TOPLULUĞUN 
YAPIP ETTİKLERİNE 
BAĞLI GÖREN BİR 

TOPLULUK VEYA MİLLET 
ASLA KURTULAMAZ.
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Borcun Güzel Hali

ağın titremesi gibiydi adamın ağlarken titre-
mesi. Bir kadının yanında ağlamak zorunda 

kalması sahneyi daha trajik, adamı daha bir zavallı 
yapıyordu kadının gözünde.

Bir dağın yıkılışına şahit oluyordu kadın. Bir erke-
ğin utancına, utancından ağlayışına, beceremediği 
dik duruşuna, kaybetmemeye çalıştığı vakarına.

İçi merhametle, ızdırapla, “üzülme bu da geçer”le, 
“gelen mala gelsin çalışır kazanırsın”la doldu. 

Hiçbirini diyemedi, sustu. Ağzını açıp konuşsa 
adamın dışına yansıyan heyelanın, iç dünyasında 
daha büyük yıkımlara yol açacağını hissediyordu. 
Teskin etmek için değil, sadece konuşmuş olmak 
için, tepkisiz kalmamış olmak için “üzülme” dedi 
zor bela. 

Adam sanki “üzül, ağla” talimatı almış gibi daha 
bir içten ağlamaya başladı. Annesini görünce ağ-
lamasının şiddetini arttıran bir çocuk gibiydi o 
anda. Tek bir farkla: Bu çocuk utanıyordu. 

Borcunu ödeyememiş, evine haciz gelmişti.  Öde-
yemediği borcuna karşılık evindeki televizyonu-
nu, buzdolabını; aldığında karısının çok sevindiği 
çamaşır makinesini; oğluyla üzerinde güreştiği ha-
lısını; yaşama sebebim dediği onurunu, haysiye-
tini, erkeklik gururunu ve oğlunun kendine olan 
sarsılmaz güvenini haczedeceklerdi biraz sonra. 
Biraz sonra karısının verdiği evimin direği payesi-
ni, oğlunun gururla verdiği kahramanlık payesini 
haczedeceklerdi. 

Kadın ne yapabilirim diye düşündü. Zengin olma-
yı istedi o anda. Zaman zaman isterdi zengin biri 
olmayı. Ama Allah’ın kendisinden razı olması için 
öncelikle kendisinin Allah’tan razı olması gerektiği 
koşulu aklına geldikçe “elhamdulillah” der, şükre-
derdi haline her seferinde. Bu kez demedi. Çok da 
samimi olmadıkları, çok da tanımadıkları komşu-
sunu bu zor durumdan kurtarmak için keşke iste-
dikleri para kadar param olsaydı diye düşündü. 

Kolundaki bilezikleri fark etti. 

Adam son kalan gurur kırıntılarına dayanarak “ha-
yır” dedi, “bir yolunu bulurum ben” dedi, umut-
suz bir şekilde. Bir yolunu bulma cümlesini öyle 

karanlık bir gözle söyledi ki, kadın bir yolunu bu-
lamayacağına adı gibi emin oldu o anda. 

“Vermemelisin” dedi en yakın arkadaşı, yakın bir 
apartmanda oturan arkadaşı, beraber Kur’an oku-
yup öğrendikleri ders arkadaşı olan kadın. 

“Vermemelisin çünkü bu adamı doğru dürüst ta-
nımıyorsunuz bile. Geri gelmez üstelik.” dedi. Se-
viyordu arkadaşını. Hiç yere bin zorlukla edindiği 
iki bileziğini kaybetmesini istemiyordu.

Kötü bir araba için biriktirilen bu bilezikler bir 
türlü birikmediği için bir arabaya dönüşmüyor,  
hasta olan oğlunu her seferinde olmadık zaman-
larda bin zorlukla hastaneye götürüp getiriyorlar-
dı. Arkadaşı tüm bunları çok iyi bildiği için, arka-
daşının bileziklerini verme fikrinden caydırmaya 
çalışıyordu. Ama kadın o sırada yıllardır devam 
ettiği Kur’an derslerinden öğrendiği infak ve yar-
dımlaşma ile ilgili âyetleri düşünüyordu bir bir. 

Arkadaşına baktı. Arkadaşının içine bakar gibiy-
di bakışları. “Biz yıllardır öğrendiğimiz onca âyeti 
işte bu gün için öğrendik.” dedi kararlılıkla. Arka-
daşı aptallık etme ile sana gıpta ediyorum arasında 
tereddütte kalan bir bakışla baktı kadına. Kadın 
hala infak âyetlerinin önünde diz çökmüş onları 
okuyor gibiydi.

Odanın uzak bir köşesinde kanepenin en ucunda 
oturan kadının oğlu konuşanları izliyordu, konu-
şulanları dinliyordu meraklı gözlerle.

Annesinin biraz zorla eline tutuşturduğu bir kitap-
ta karşılaştığı karz-ı hasen/Allah’a güzel borç ver-
me kavramını sormuştu bir gün annesine. Kutsal 
kitaplarında Allah rızası için yoksullara yapılan 
yardımların bizzat Allah’a borç verme olarak de-
ğerlendirildiğini anlatmıştı annesi.

Oğlu bunu hatırladı. 

“Anne sen şimdi Allah’a güzel bir borç mu ver-
din?” diye sordu.

Kadının gözlerinin içi güldü oğluna bakarken. Bir 
Meryem masumiyeti, bir Hacer teslimiyeti vardı o 
bakışlarda. 

“Ne büyük şeref değil mi? Umarım öyledir.” dedi 
oğlunun başını okşarken. 

H İ K Â Y E

Borcun Güzel Hali
Yunus YAĞIZ yunusyagiz@gmail.com

D
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sayısında (s.106-114), ikinci bölümü Mayıs-
Haziran 2012 tarihli 24. sayısında (s.75-85), 
üçüncü bölümü Eylül-Ekim 2012 tarihli 26. 
sayısında (s.103-111)  yayımlanmıştır. 

8. “İmam Azam Ebû Hanife 
Hakkındaki Hadisler”

İnsan doğuştan zaaflar taşımaktadır. Düşkün-
lüğü ve tarafgirlik duygusu bu zaaflarından-
dır. Bunları iyiye ve doğruya yöneltebilirse 
ona fayda verir; aksi durumda sadece zarar 
getirmektedir. 

Bazen bu zaafların bir sonucu olarak ortaya 
çıkan aşırı tarafgirlik, grupçuluk zihniyeti, 
bazı kimselerde dinî bilinci yok ederek, onun 
yerine geçebilmektedir. Bu hırs, tarihte ba-
zılarını Hz. Peygamber’e (s) iftira edebilecek 
kadar seviyesiz yapmıştır. Uydurma hadisle-
rin ortaya çıkış sebeplerinin bir kısmı da bu 
bozuk zihniyettir.

Fıkıh alanında mezheplerin oluşmaya başla-
masıyla birlikte zamanla mezheplerine körü 
körüne bağlanan müntesipler arasında da ta-
rafgirlik çekişmeleri ve üstünlük iddiaları baş 
göstermiştir. Bu rekabet, özellikle Hanefî ve 
Şafiî mezheplerinin cahil ve cüretkâr münte-
sipleri arasında daha fazla görülmüştür. Bu 
kör taassupla cahil ve cüretkâr bazıları, kendi 
mezheplerini ve imamlarını üstün göstermek, 
diğer mezhebi ve imamını kötülemek maksa-

dıyla birçok hadis uydurmuşlardır. Temelde 
kendi mezhebine daha fazla taraftar toplama 
maksadıyla başlatılan hadis uydurma girişi-
mi, özellikle İmam Azam Ebû Hanife (ö.150) 
zamanında korkunç derecede yaygın bir hâl 
almıştır. Sonuçta İmam Azam Ebû Hanife’yi 
ve İmam Şafiî’yi öven veya kötüleyen asılsız 
rivayetler her tarafa yayılmıştır. 

Mezhep taassubunun sonucunda uydurul-
muş olan bu yalan rivayetler, Müslümanlar 
arasında ayrılıkları körüklemiş ve hatta za-
man zaman onları birbirlerine düşman etmiş-
tir.1

***

Uydurma hadisleri tanımanın yöntem ve yol-
larına dair açıklamalar yapan hadis âlimleri 
genel kural olarak, gerek doğrudan gerek-
se dolaylı olarak Ebû Hanife’yi veya İmam 
Şafiî’yi öven yahut bunları kötüleyen hadis-
lerin tamamının yalan ve uydurma olduğunu 
bildirmişlerdir.2 

İmam Azam Ebû Hanife’yi öven bu uydurma 
hadislerden bazıları ve hadis âlimlerinin onlar 
hakkındaki değerlendirmeleri özetle şöyledir:

وَ ةَ هُ يفَ نِ تُهُ أَبُو حَ انُ وَكُنْيَ مَ هُ النُّعْ مُ ال اسْ تِي رَجُ  إِنَّ فِي أُمَّ
تِي رَاجُ أُمَّ  ,Ümmetimin içinde  adı Numan“ سِ
künyesi Ebû Hanife olan bir adam vardır; 
o ümmetimin ışığıdır.” 

Sahabeden Ebû Hüreyre tarikiyle Hz. 
Peygamber’den rivayet edilen bu hadisi ra-
vilerinden Muhammed b. Said el-Burkî’ uy-
durmuştur.3 Ulaşabildiğimiz kadarıyla onun 
hakkında konuşan ve uydurma olduğunu 
bildiren ilk kişi, büyük hadis âlimi Hatîb 
el-Bağdâdî’dir. Onun uydurduğu hadis bu-

1 Hadis uydurma girişiminde mezhep sevgisi ve 
aşırı tarafgirlik hırsının etkisi için bk.:  M. Yaşar 
Kandemir, Mevzû Hadisler, s.38-45.

2 Bkz. Mevsılî, el-Muğnî, s.26; İbn Kayyim, el-
Menâr, s.116, rakam: 249-250/terc. S.294; Ali 
Kârî, el-Esrâru’l-merfûa, s.455, rakam: 29; Enbiyâ 
Yıldırım, Hadis Problemleri, s.227, rakam: 121. 

3 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49; İbn Arrâk, 
Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9; Şevkânî, el-
Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

nunla sınırlı değildir, o sayılamayacak kadar 
çok hadis uydurmuştur.4 Bu kimsenin riva-
yet ettiği bütün hadislerin uydurma olduğu 
âlimler tarafından bildirilmiştir.5

el-Burkî hakkında el-Mizan’da şöyle denilmiştir: 
“el-Burkî, hadis uyduran kimselerden olup, hicri 
üçüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır.”6

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu asılsız 
sözü hadis diye uydurup yayan kişi hak-
kında ilk açıklama, Hâkim Ebû Abdullah 
en-Neysâbûrî’ye (ö. 405) aittir. O, Târîhu 
Neysâbur adlı kitabında şöyle demiştir: 

“Muhammed b. Saîd b. Muhammed el-Mervezî 
Ebû Abdullah el-Burkî, Neysâbur’da kimlikleri 
bilinmeyen kişilerden münker hadisler rivayet 
etmiştir, hocalarımızdan bazıları da ondan na-
killerde bulunmuştur. Bu kişi, rivayetleri makbul 
(sika) ravilerden sayılamayacak kadar çok hadis 
uydurmuştur. Uydurduğu rivayetlerin en fenası 
da ‘Ümmetimin içinde adı Numan, künyesi Ebû 
Hanife olan bir adam vardır; o ümmetimin ışı-
ğıdır’ sözüdür. Bu kişi, hadis diye uydurduğu bu 
yalan sözü, önce Horasan’da sonra da Irak’ta 
hadis diye kendi senediyle rivayet etmiş, bu met-
ne ayrıca bazı ilavelerde de bulunmuştur… Her 
kim bu sözü hadis diye naklederse, o kişi, Hz. 
Peygamberin, haklarında “Kim yalan olduğunu 
bildiği halde benden bir sözü hadis diye nakle-
derse, o kişi, iki yalancıdan biridir.”7

Hâkim’in yukarıdaki açıklamasına Târihu 
Bağdâd adlı kitabında yer veren Hatib el-
Bağdâdî (ö.463), el-Burkî’nin ölüm tarihini 
hicri 318 olarak tespit etmiştir.8 Bu tarihi dik-
kate aldığımızda bu sözün hicri 318 tarihin-
den önce uydurulduğu ve önce Horasan’da 
ardından Irak’ta hadis diye nakledildiği so-
nucuna ulaşıyoruz. Hâkim’in de hicri 463 
yılında vefat ettiği bilindiğine göre, sözün 

4 Zehebî, Telhîsu Kitâbi’l-mevzûât li-İbni’l-Cevzî, 
s.160, rakam: 349.

5 Ebu’l-Kâsım Hamza b. Yusuf es-Sehmî, Suâlâtu 
Hamza li’d-Dârekutnî, s.268, rakam: 391.

6 Suyûtî, el-Leâliü’l-masnûa, I, 417.

7 Hâkim en-Neysâbûrî, Tarihu Neysabur, I, 55.

8 Hatîb el-Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, II, 379.
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sayısında (s.106-114), ikinci bölümü Mayıs-
Haziran 2012 tarihli 24. sayısında (s.75-85), 
üçüncü bölümü Eylül-Ekim 2012 tarihli 26. 
sayısında (s.103-111)  yayımlanmıştır. 

8. “İmam Azam Ebû Hanife 
Hakkındaki Hadisler”

İnsan doğuştan zaaflar taşımaktadır. Düşkün-
lüğü ve tarafgirlik duygusu bu zaaflarından-
dır. Bunları iyiye ve doğruya yöneltebilirse 
ona fayda verir; aksi durumda sadece zarar 
getirmektedir. 

Bazen bu zaafların bir sonucu olarak ortaya 
çıkan aşırı tarafgirlik, grupçuluk zihniyeti, 
bazı kimselerde dinî bilinci yok ederek, onun 
yerine geçebilmektedir. Bu hırs, tarihte ba-
zılarını Hz. Peygamber’e (s) iftira edebilecek 
kadar seviyesiz yapmıştır. Uydurma hadisle-
rin ortaya çıkış sebeplerinin bir kısmı da bu 
bozuk zihniyettir.

Fıkıh alanında mezheplerin oluşmaya başla-
masıyla birlikte zamanla mezheplerine körü 
körüne bağlanan müntesipler arasında da ta-
rafgirlik çekişmeleri ve üstünlük iddiaları baş 
göstermiştir. Bu rekabet, özellikle Hanefî ve 
Şafiî mezheplerinin cahil ve cüretkâr münte-
sipleri arasında daha fazla görülmüştür. Bu 
kör taassupla cahil ve cüretkâr bazıları, kendi 
mezheplerini ve imamlarını üstün göstermek, 
diğer mezhebi ve imamını kötülemek maksa-

dıyla birçok hadis uydurmuşlardır. Temelde 
kendi mezhebine daha fazla taraftar toplama 
maksadıyla başlatılan hadis uydurma girişi-
mi, özellikle İmam Azam Ebû Hanife (ö.150) 
zamanında korkunç derecede yaygın bir hâl 
almıştır. Sonuçta İmam Azam Ebû Hanife’yi 
ve İmam Şafiî’yi öven veya kötüleyen asılsız 
rivayetler her tarafa yayılmıştır. 

Mezhep taassubunun sonucunda uydurul-
muş olan bu yalan rivayetler, Müslümanlar 
arasında ayrılıkları körüklemiş ve hatta za-
man zaman onları birbirlerine düşman etmiş-
tir.1

***

Uydurma hadisleri tanımanın yöntem ve yol-
larına dair açıklamalar yapan hadis âlimleri 
genel kural olarak, gerek doğrudan gerek-
se dolaylı olarak Ebû Hanife’yi veya İmam 
Şafiî’yi öven yahut bunları kötüleyen hadis-
lerin tamamının yalan ve uydurma olduğunu 
bildirmişlerdir.2 

İmam Azam Ebû Hanife’yi öven bu uydurma 
hadislerden bazıları ve hadis âlimlerinin onlar 
hakkındaki değerlendirmeleri özetle şöyledir:

وَ ةَ هُ يفَ نِ تُهُ أَبُو حَ انُ وَكُنْيَ مَ هُ النُّعْ مُ ال اسْ تِي رَجُ  إِنَّ فِي أُمَّ
تِي رَاجُ أُمَّ  ,Ümmetimin içinde  adı Numan“ سِ
künyesi Ebû Hanife olan bir adam vardır; 
o ümmetimin ışığıdır.” 

Sahabeden Ebû Hüreyre tarikiyle Hz. 
Peygamber’den rivayet edilen bu hadisi ra-
vilerinden Muhammed b. Said el-Burkî’ uy-
durmuştur.3 Ulaşabildiğimiz kadarıyla onun 
hakkında konuşan ve uydurma olduğunu 
bildiren ilk kişi, büyük hadis âlimi Hatîb 
el-Bağdâdî’dir. Onun uydurduğu hadis bu-

1 Hadis uydurma girişiminde mezhep sevgisi ve 
aşırı tarafgirlik hırsının etkisi için bk.:  M. Yaşar 
Kandemir, Mevzû Hadisler, s.38-45.

2 Bkz. Mevsılî, el-Muğnî, s.26; İbn Kayyim, el-
Menâr, s.116, rakam: 249-250/terc. S.294; Ali 
Kârî, el-Esrâru’l-merfûa, s.455, rakam: 29; Enbiyâ 
Yıldırım, Hadis Problemleri, s.227, rakam: 121. 

3 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49; İbn Arrâk, 
Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9; Şevkânî, el-
Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

nunla sınırlı değildir, o sayılamayacak kadar 
çok hadis uydurmuştur.4 Bu kimsenin riva-
yet ettiği bütün hadislerin uydurma olduğu 
âlimler tarafından bildirilmiştir.5

el-Burkî hakkında el-Mizan’da şöyle denilmiştir: 
“el-Burkî, hadis uyduran kimselerden olup, hicri 
üçüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır.”6

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu asılsız 
sözü hadis diye uydurup yayan kişi hak-
kında ilk açıklama, Hâkim Ebû Abdullah 
en-Neysâbûrî’ye (ö. 405) aittir. O, Târîhu 
Neysâbur adlı kitabında şöyle demiştir: 

“Muhammed b. Saîd b. Muhammed el-Mervezî 
Ebû Abdullah el-Burkî, Neysâbur’da kimlikleri 
bilinmeyen kişilerden münker hadisler rivayet 
etmiştir, hocalarımızdan bazıları da ondan na-
killerde bulunmuştur. Bu kişi, rivayetleri makbul 
(sika) ravilerden sayılamayacak kadar çok hadis 
uydurmuştur. Uydurduğu rivayetlerin en fenası 
da ‘Ümmetimin içinde adı Numan, künyesi Ebû 
Hanife olan bir adam vardır; o ümmetimin ışı-
ğıdır’ sözüdür. Bu kişi, hadis diye uydurduğu bu 
yalan sözü, önce Horasan’da sonra da Irak’ta 
hadis diye kendi senediyle rivayet etmiş, bu met-
ne ayrıca bazı ilavelerde de bulunmuştur… Her 
kim bu sözü hadis diye naklederse, o kişi, Hz. 
Peygamberin, haklarında “Kim yalan olduğunu 
bildiği halde benden bir sözü hadis diye nakle-
derse, o kişi, iki yalancıdan biridir.”7

Hâkim’in yukarıdaki açıklamasına Târihu 
Bağdâd adlı kitabında yer veren Hatib el-
Bağdâdî (ö.463), el-Burkî’nin ölüm tarihini 
hicri 318 olarak tespit etmiştir.8 Bu tarihi dik-
kate aldığımızda bu sözün hicri 318 tarihin-
den önce uydurulduğu ve önce Horasan’da 
ardından Irak’ta hadis diye nakledildiği so-
nucuna ulaşıyoruz. Hâkim’in de hicri 463 
yılında vefat ettiği bilindiğine göre, sözün 

4 Zehebî, Telhîsu Kitâbi’l-mevzûât li-İbni’l-Cevzî, 
s.160, rakam: 349.

5 Ebu’l-Kâsım Hamza b. Yusuf es-Sehmî, Suâlâtu 
Hamza li’d-Dârekutnî, s.268, rakam: 391.

6 Suyûtî, el-Leâliü’l-masnûa, I, 417.

7 Hâkim en-Neysâbûrî, Tarihu Neysabur, I, 55.

8 Hatîb el-Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, II, 379.
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uydurulmasından en geç 150 sene gibi bir za-
man sonra onun hakkında gerçeklerin âlimler 
tarafından ifşa edildiğini görüyoruz. “En geç” 
kaydını koymamızın sebebi; Hâkim’den önce, 
daha erken bir dönemde başkaları tarafından 
bu sözün tenkid ve red edilmiş; fakat bu bil-
gilerin kaybolup bize kadar ulaşmamış olabi-
leceği ihtimalidir. Bu ihtimal, daha derin ve 
kapsamlı araştırmalarla kesinlik kazanabilir; 
ancak şu an bizim için kesin olan bilgi, onun 
tenkid edilip uydurma olduğunun en geç hic-
ri 460’lı yıllarda ortaya konmuş olmasıdır.

Hâkim ve Hatîb’den sonra gelen pek çok 
âlim onların bu konudaki açıklamalarını 
dikkate almış ve kitaplarında yer vermişler-
dir. İbnü’l-Cevzî (ö.597)9, Zehebî (ö.748)10, 
İbn Arrâk (ö.963)11, el-Makdisî (ö.1033)12, 
Şevkânî (ö.1250)13 ve Kâvukcî (ö. 1305)14  bu 
âlimlerden bazılarıdır.     

***

Bu uydurma hadis الُ لَهُ أَبُو لٌ يُقَ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
تِي رَاجُ أُمَّ وَ سِ ، هُ ةُ يفَ نِ  Ümmetimin içinde Ebû“ حَ
Hanife denen bir adam çıkar; o ümmetimin 
ışığıdır” biçiminde de rivayet edilmiştir.

Bu söz ve onu uydurup hadis diye yayan kişi 
hakkındaki tenkitler erken bir zamanda ya-
pılmış olup, ulaşabildiğimiz ilk açıklama İbn 
Hıbbân’a (ö.354) aittir. O el-Mecrûhîn adlı 
kitabında şöyle demiştir: “Ahmed b. Abdullah, 
Abdullah b. Ma’dân el-Ezdî’den, o da Enes’ten, o 
da Hz. Peygamber’den şöyle dediğini rivayet etti: 
”…” Her kim bu hadisleri veya bunların bir bölü-
mü hadis diye naklederse, o kimse âlim sayılmaz. 
Benim bu rivayetlere kitabımda yer vermemin 
sebebi ise Horasan’da onun bu rivayetlerini ha-
dis diye kitaplara yazılıyor olmasıdır. Ben bunu 

9 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49.

10 Zehebî, Telhîsu Kitâbi’l-mevzûât li-İbni’l-Cevzî, s. 
160, rakam: 349.

11 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9.

12 Mer’î b. Yusuf el-Makdisî, el-Fevâidul’-mevzûa, 
s.141, rakam: 203.

13 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

14 Kâvukcî, el-Lü’lü’ü’l-mersû, s.130, rakam: 365.

kitabıma alarak onun uydurulmuş, düzmece bir 
hadis olduğunu, âlimlere iftira edilmek suretiyle 
dayandırıldığını açıklamak istedim. Bu rivaye-
tin, benden el-Mecrûhîn adlı kitabımın dışında 
hiçbir açıklamada bulunulmaksızın nakledilme-
si nakleden kişinin güvenirliğini zedeleyecek bir 
kusurdur.”15

Hâkim (ö.405) de bu söz hakkında şöyle 
demiştir: “Me’mun b. Ahmed es-Sülemî, hadis 
uyduran iğrenç biridir. Makbul (sika) ravilerden 
hadisler uydururdu. Cüveybârlı hadis uydurucu-
sunun ortaya attıklarından biri de bu hadistir.”16 
Hâkim’in verdiği şu bilgi rivayetin mezhep 
taassubu ve mezhebî üstünlük sebebiyle uy-
durulduğunu göstermektedir: “Me’mun b. 
Ahmed el-Herevî’ye, “Şafiî’yi ve Horasan’da ona 
tâbi olanları görmez misin?’ dendi. Bunun üze-
rine o derhal, ‘Bize Ahmed b. Abdullah, ona da 
Abdullah b. Ma’dân el-Ezdî, ona da Enes rivayet 
edip dedi ki…’ diyerek bu hadisi düzüp nakletti.17

Hâkim’in (ö.405) bu değerlendirmesini ye-
rinde ve isabetli bularak kitaplarında yer ve-
ren İbnü’l-Kayserânî  (ö.507) ayrıca şu bilgi-
leri kaydetmiştir: “Ravilerden Me’mun, hadis 
uyduran bir deccaldır.18-19“. “Ahmed b. Abdullah 
el-Herevî de hadis uyduran bir deccaldır.”20 

Cûzekânî’nin (ö.543) bu uydurma hadis 
hakkında açıklaması ise şöyle olmuştur: “Bu, 
hadis diye uydurulmuş, bâtıl, yalan bir sözdür. 
Hadis olarak aslı yoktur. Ne Enes b. Mâlik ne de 
Abdullah b. Ma’dân bunu rivayet etmiştir. Bunu 
Ahmed b. Abdullah el-Cuveybârî yahut Me’mun 

15 İbn Hıbbân, el-Mecrûhîn, III, 46.

16 Hâkim, el-Medhal iles-Sahîh, s.206.

17 Hâkim, el-Medhal ilâ kitâbi’l-İklÎl, s.56. 

18 Deccâl: Hadis ilminde cerh lafızlarındandır. En 
ağır cerhi ifade eder. Cerhin altıncı mertebesinde 
yer alır. Bu ifade,  yalan söylediği kesinlik kazan-
mış ravileri cerhetmekte kullanılır. Bu lafızla cer-
hedilmiş ravinin hadisi yalan ve uydurma kabul 
edilir ve hiçbir şekilde itibar edilmez. Bk. Mücteba 
Uğur, age., “Deccâlun” mad. 

19 İbnu’l-Kayserânî, Tezkiratü’l-huffâz, s.404, rakam: 
1045.

20 İbnu’l-Kayserânî, Marifetü’t-Tezkira, s.404, rakam: 
1045.

b. Ahmed es-Sülemî uydurmuştur. Ahmed ve 
Me’mun hadis uyduran iki iğrenç kişidir.”21

İbnü’l-Cevzî (ö.597) daha fazla bilgi içeren 
bir açıklama yaparak şöyle demiştir: “Bu, ha-
dis diye uydurulmuş bir sözdür. Allah onu uy-
durana lanet etsin. Bu lanet, hem Me’mun hem 
de el-Cuveybâri’yedir. İkisi de hadis uydurmuş, 
dinsiz, hayırsız kişilerdir. İbn Hıbbân şöyle de-
miştir: ‘Hadisin ravilerinden Me’mun, görmediği 
kişilerden, ondan hadis dinlemiş gibi, hadis riva-
yet ediyordu. el-Cuveybâri de ravilerden, rivayet 
etmedikleri hadisleri uydurarak nakleden, dec-
calın biriydi. Bunların rivayetleri ancak eleştiril-
mek amacıyla nakledilebilir, bunun dışında nak-
letmek caiz olmaz...”22

Onlardan sonra Zehebî (ö.748)23, Suyûtî 
(ö.911)24, İbn Arrâk (ö.963)25,  Münâvî 
(1031)26, Aclûnî (ö.1162)27 ve Şevkânî 
(ö.1250)28  başka hadis âlimleri de aynı riva-
yete kitaplarında yer vermişler ve yukarıdaki 
açıklamalara benzer açıklama ve değerlendir-
meleri yapmışlardır.  

M. Nâsıruddin Elbânî (ö.1420) de Silsiletü’l-
ehâdîsi’z-zaîfe ve’l-mevzûa adlı kitabında 
bu rivayet hakkında “uydurma” demiş ve 
âlimlerin yukarıda aktardığımız açıklamaları-
nı aktarmıştır.29

***

Kimi eserlerde bu rivayet daha kısa bir metin-
le تِي رَاجُ أُمَّ ةَ سِ يفَ نِ -Ebû Hanife ümmeti“ أَبُو حَ
min ışığıdır” biçiminde yer almıştır.

21 Cûzekânî, el-Ebâtîl ve’l-menâkîr, I, 445, rakam: 
266.

22 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49.

23 Zehebî, Ehâdîs muhtâra, s.112, rakam: 80 (54); 
Telhîs, s.159-160, rakam: 348.

24 Suyûtî, el-Leâliu’l-masnûa, I, 417.

25 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9-10.

26 Münâvî, el-Yavâkît ve’d-dürer (Şerhu Nühbeti’l-fiker 
li İbn Hacer), II, 40-41.

27 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41. 

28 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

29 Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’z-zaîfe ve’l-mevzûa, II, 42, 
rakam: 570.

Sağânî (ö.650) el-Mevzûât adlı kitabında şöyle 
demiştir: “Hadis diye uydurulan sözlerden biri 
de, ‘Ömer cennet ehlinin ışığı, Ebû Hanife de üm-
metimin ışığıdır.’ hadisidir.”30

Ali Kârî (ö.1014) bu hadis hakkında, “Ha-
dis diye uydurulmuş sözlerden olduğunda hadis 
âlimlerinin ittifakı vardır”31 diyerek bu meşhur 
sözün uydurma olduğunu bildirmiştir.

Aclûnî (ö.1162) de Ali Kârî’nin (ö.1014) yu-
karıdaki açıklamasını kitabına alarak bu riva-
yetin uydurma ve düzmece olduğu görüşüne 
ona katılmıştır.”32

Kâvukcî (ö.1305) ise hadis olduğu sanılan bu 
söz hakkında şöyle demiştir: “Hadis âlimleri, 
“Ebû Hanife ümmetimin ışığıdır” rivayetinin çe-
şitli maksatlarla uydurulmuş, düzmece bir hadis 
olduğunda ittifak etmişlerdir.33

***

İmam Azam Ebû Hanife hakkında uydurul-
muş olan hadislerden biri de şöyledir:

، وَيُكْنَى ْنُ ثَابِتٍ انُ ب مَ هُ النُّعْ مُ لٌ اسْ دِي رَجُ نْ بَعْ ْتِي مِ أ يَ  سَ
ْهِ لَى يَدَي نَّتِي عَ ِ وَسُ َّ دِينَ اهللاَّ نيَ يِ ، لَيُحْ ةَ يفَ نِ َبَا حَ -Ben“ .أ
den sonra Numan b. Sâbit adında, künyesi 
Ebû Hanife olan bir adam gelecek; kesin-
likle Allah’ın dinini ve benim sünnetimi 
ihya edecektir.”

İbn Adî  (ö. 365) hadisin ravilerinden Mu-
hammed b. Yezid hakkında şöyle demiştir: 
“Muhammed b. Yezid, hadis hırsızlığı yapar34, 
ona ilavelerde bulunur, hadis uydururdu.”35 

30 Sağânî, el-Mevzûât, s.46, rakam: 60

31 Ali Kârî, el-Esrâru’l-merfûa (el-Mevzûâtu’l-kübrâ), 
2. 76, rakam: 4.

32 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 40, rakam: 53.

33 Kâvukcî, el-Lü’lü’ü’l-mersû, s.30, rakam: 7.

34 “Hadis hırsızlığı yapmak”, raviden öğrenip almadığı 
hadisi ondan almış gibi rivayet eden ravi hakkın-
da kullanılır.  Kısaca hadis hırsızlığı, bir ravinin, 
kendi rivayet etmediği bir hadisi çeşitli şekillerde 
kendisine mal ederek rivayet etmesinden ibaret-
tir. Metrûk ravilere delâlet eder. Cerhin üçüncü 
mertebesindeki raviler için kullanılır. Bkz. Ahmet 
Yücel, Hadis usulü, s.115. Mücteba Uğur, age., 
“Sirkatü’l-Hadis” ve “Yesriku'l-Hadîs”  maddeleri.

35 İbn Adî, el-Kâmil, VII, 539.
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Hadis Olarak Bilinen 
Asılsız Sözler

uydurulmasından en geç 150 sene gibi bir za-
man sonra onun hakkında gerçeklerin âlimler 
tarafından ifşa edildiğini görüyoruz. “En geç” 
kaydını koymamızın sebebi; Hâkim’den önce, 
daha erken bir dönemde başkaları tarafından 
bu sözün tenkid ve red edilmiş; fakat bu bil-
gilerin kaybolup bize kadar ulaşmamış olabi-
leceği ihtimalidir. Bu ihtimal, daha derin ve 
kapsamlı araştırmalarla kesinlik kazanabilir; 
ancak şu an bizim için kesin olan bilgi, onun 
tenkid edilip uydurma olduğunun en geç hic-
ri 460’lı yıllarda ortaya konmuş olmasıdır.

Hâkim ve Hatîb’den sonra gelen pek çok 
âlim onların bu konudaki açıklamalarını 
dikkate almış ve kitaplarında yer vermişler-
dir. İbnü’l-Cevzî (ö.597)9, Zehebî (ö.748)10, 
İbn Arrâk (ö.963)11, el-Makdisî (ö.1033)12, 
Şevkânî (ö.1250)13 ve Kâvukcî (ö. 1305)14  bu 
âlimlerden bazılarıdır.     

***

Bu uydurma hadis الُ لَهُ أَبُو لٌ يُقَ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
تِي رَاجُ أُمَّ وَ سِ ، هُ ةُ يفَ نِ  Ümmetimin içinde Ebû“ حَ
Hanife denen bir adam çıkar; o ümmetimin 
ışığıdır” biçiminde de rivayet edilmiştir.

Bu söz ve onu uydurup hadis diye yayan kişi 
hakkındaki tenkitler erken bir zamanda ya-
pılmış olup, ulaşabildiğimiz ilk açıklama İbn 
Hıbbân’a (ö.354) aittir. O el-Mecrûhîn adlı 
kitabında şöyle demiştir: “Ahmed b. Abdullah, 
Abdullah b. Ma’dân el-Ezdî’den, o da Enes’ten, o 
da Hz. Peygamber’den şöyle dediğini rivayet etti: 
”…” Her kim bu hadisleri veya bunların bir bölü-
mü hadis diye naklederse, o kimse âlim sayılmaz. 
Benim bu rivayetlere kitabımda yer vermemin 
sebebi ise Horasan’da onun bu rivayetlerini ha-
dis diye kitaplara yazılıyor olmasıdır. Ben bunu 

9 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49.

10 Zehebî, Telhîsu Kitâbi’l-mevzûât li-İbni’l-Cevzî, s. 
160, rakam: 349.

11 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9.

12 Mer’î b. Yusuf el-Makdisî, el-Fevâidul’-mevzûa, 
s.141, rakam: 203.

13 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

14 Kâvukcî, el-Lü’lü’ü’l-mersû, s.130, rakam: 365.

kitabıma alarak onun uydurulmuş, düzmece bir 
hadis olduğunu, âlimlere iftira edilmek suretiyle 
dayandırıldığını açıklamak istedim. Bu rivaye-
tin, benden el-Mecrûhîn adlı kitabımın dışında 
hiçbir açıklamada bulunulmaksızın nakledilme-
si nakleden kişinin güvenirliğini zedeleyecek bir 
kusurdur.”15

Hâkim (ö.405) de bu söz hakkında şöyle 
demiştir: “Me’mun b. Ahmed es-Sülemî, hadis 
uyduran iğrenç biridir. Makbul (sika) ravilerden 
hadisler uydururdu. Cüveybârlı hadis uydurucu-
sunun ortaya attıklarından biri de bu hadistir.”16 
Hâkim’in verdiği şu bilgi rivayetin mezhep 
taassubu ve mezhebî üstünlük sebebiyle uy-
durulduğunu göstermektedir: “Me’mun b. 
Ahmed el-Herevî’ye, “Şafiî’yi ve Horasan’da ona 
tâbi olanları görmez misin?’ dendi. Bunun üze-
rine o derhal, ‘Bize Ahmed b. Abdullah, ona da 
Abdullah b. Ma’dân el-Ezdî, ona da Enes rivayet 
edip dedi ki…’ diyerek bu hadisi düzüp nakletti.17

Hâkim’in (ö.405) bu değerlendirmesini ye-
rinde ve isabetli bularak kitaplarında yer ve-
ren İbnü’l-Kayserânî  (ö.507) ayrıca şu bilgi-
leri kaydetmiştir: “Ravilerden Me’mun, hadis 
uyduran bir deccaldır.18-19“. “Ahmed b. Abdullah 
el-Herevî de hadis uyduran bir deccaldır.”20 

Cûzekânî’nin (ö.543) bu uydurma hadis 
hakkında açıklaması ise şöyle olmuştur: “Bu, 
hadis diye uydurulmuş, bâtıl, yalan bir sözdür. 
Hadis olarak aslı yoktur. Ne Enes b. Mâlik ne de 
Abdullah b. Ma’dân bunu rivayet etmiştir. Bunu 
Ahmed b. Abdullah el-Cuveybârî yahut Me’mun 

15 İbn Hıbbân, el-Mecrûhîn, III, 46.

16 Hâkim, el-Medhal iles-Sahîh, s.206.

17 Hâkim, el-Medhal ilâ kitâbi’l-İklÎl, s.56. 

18 Deccâl: Hadis ilminde cerh lafızlarındandır. En 
ağır cerhi ifade eder. Cerhin altıncı mertebesinde 
yer alır. Bu ifade,  yalan söylediği kesinlik kazan-
mış ravileri cerhetmekte kullanılır. Bu lafızla cer-
hedilmiş ravinin hadisi yalan ve uydurma kabul 
edilir ve hiçbir şekilde itibar edilmez. Bk. Mücteba 
Uğur, age., “Deccâlun” mad. 

19 İbnu’l-Kayserânî, Tezkiratü’l-huffâz, s.404, rakam: 
1045.

20 İbnu’l-Kayserânî, Marifetü’t-Tezkira, s.404, rakam: 
1045.

b. Ahmed es-Sülemî uydurmuştur. Ahmed ve 
Me’mun hadis uyduran iki iğrenç kişidir.”21

İbnü’l-Cevzî (ö.597) daha fazla bilgi içeren 
bir açıklama yaparak şöyle demiştir: “Bu, ha-
dis diye uydurulmuş bir sözdür. Allah onu uy-
durana lanet etsin. Bu lanet, hem Me’mun hem 
de el-Cuveybâri’yedir. İkisi de hadis uydurmuş, 
dinsiz, hayırsız kişilerdir. İbn Hıbbân şöyle de-
miştir: ‘Hadisin ravilerinden Me’mun, görmediği 
kişilerden, ondan hadis dinlemiş gibi, hadis riva-
yet ediyordu. el-Cuveybâri de ravilerden, rivayet 
etmedikleri hadisleri uydurarak nakleden, dec-
calın biriydi. Bunların rivayetleri ancak eleştiril-
mek amacıyla nakledilebilir, bunun dışında nak-
letmek caiz olmaz...”22

Onlardan sonra Zehebî (ö.748)23, Suyûtî 
(ö.911)24, İbn Arrâk (ö.963)25,  Münâvî 
(1031)26, Aclûnî (ö.1162)27 ve Şevkânî 
(ö.1250)28  başka hadis âlimleri de aynı riva-
yete kitaplarında yer vermişler ve yukarıdaki 
açıklamalara benzer açıklama ve değerlendir-
meleri yapmışlardır.  

M. Nâsıruddin Elbânî (ö.1420) de Silsiletü’l-
ehâdîsi’z-zaîfe ve’l-mevzûa adlı kitabında 
bu rivayet hakkında “uydurma” demiş ve 
âlimlerin yukarıda aktardığımız açıklamaları-
nı aktarmıştır.29

***

Kimi eserlerde bu rivayet daha kısa bir metin-
le تِي رَاجُ أُمَّ ةَ سِ يفَ نِ -Ebû Hanife ümmeti“ أَبُو حَ
min ışığıdır” biçiminde yer almıştır.

21 Cûzekânî, el-Ebâtîl ve’l-menâkîr, I, 445, rakam: 
266.

22 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49.

23 Zehebî, Ehâdîs muhtâra, s.112, rakam: 80 (54); 
Telhîs, s.159-160, rakam: 348.

24 Suyûtî, el-Leâliu’l-masnûa, I, 417.

25 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9-10.

26 Münâvî, el-Yavâkît ve’d-dürer (Şerhu Nühbeti’l-fiker 
li İbn Hacer), II, 40-41.

27 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41. 

28 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

29 Elbânî, Silsiletü’l-ehâdîsi’z-zaîfe ve’l-mevzûa, II, 42, 
rakam: 570.

Sağânî (ö.650) el-Mevzûât adlı kitabında şöyle 
demiştir: “Hadis diye uydurulan sözlerden biri 
de, ‘Ömer cennet ehlinin ışığı, Ebû Hanife de üm-
metimin ışığıdır.’ hadisidir.”30

Ali Kârî (ö.1014) bu hadis hakkında, “Ha-
dis diye uydurulmuş sözlerden olduğunda hadis 
âlimlerinin ittifakı vardır”31 diyerek bu meşhur 
sözün uydurma olduğunu bildirmiştir.

Aclûnî (ö.1162) de Ali Kârî’nin (ö.1014) yu-
karıdaki açıklamasını kitabına alarak bu riva-
yetin uydurma ve düzmece olduğu görüşüne 
ona katılmıştır.”32

Kâvukcî (ö.1305) ise hadis olduğu sanılan bu 
söz hakkında şöyle demiştir: “Hadis âlimleri, 
“Ebû Hanife ümmetimin ışığıdır” rivayetinin çe-
şitli maksatlarla uydurulmuş, düzmece bir hadis 
olduğunda ittifak etmişlerdir.33

***

İmam Azam Ebû Hanife hakkında uydurul-
muş olan hadislerden biri de şöyledir:

، وَيُكْنَى ْنُ ثَابِتٍ انُ ب مَ هُ النُّعْ مُ لٌ اسْ دِي رَجُ نْ بَعْ ْتِي مِ أ يَ  سَ
ْهِ لَى يَدَي نَّتِي عَ ِ وَسُ َّ دِينَ اهللاَّ نيَ يِ ، لَيُحْ ةَ يفَ نِ َبَا حَ -Ben“ .أ
den sonra Numan b. Sâbit adında, künyesi 
Ebû Hanife olan bir adam gelecek; kesin-
likle Allah’ın dinini ve benim sünnetimi 
ihya edecektir.”

İbn Adî  (ö. 365) hadisin ravilerinden Mu-
hammed b. Yezid hakkında şöyle demiştir: 
“Muhammed b. Yezid, hadis hırsızlığı yapar34, 
ona ilavelerde bulunur, hadis uydururdu.”35 

30 Sağânî, el-Mevzûât, s.46, rakam: 60

31 Ali Kârî, el-Esrâru’l-merfûa (el-Mevzûâtu’l-kübrâ), 
2. 76, rakam: 4.

32 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 40, rakam: 53.

33 Kâvukcî, el-Lü’lü’ü’l-mersû, s.30, rakam: 7.

34 “Hadis hırsızlığı yapmak”, raviden öğrenip almadığı 
hadisi ondan almış gibi rivayet eden ravi hakkın-
da kullanılır.  Kısaca hadis hırsızlığı, bir ravinin, 
kendi rivayet etmediği bir hadisi çeşitli şekillerde 
kendisine mal ederek rivayet etmesinden ibaret-
tir. Metrûk ravilere delâlet eder. Cerhin üçüncü 
mertebesindeki raviler için kullanılır. Bkz. Ahmet 
Yücel, Hadis usulü, s.115. Mücteba Uğur, age., 
“Sirkatü’l-Hadis” ve “Yesriku'l-Hadîs”  maddeleri.

35 İbn Adî, el-Kâmil, VII, 539.
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Hatîb el-Bağdâdî (ö. 405) de söz konusu ri-
vayet ve ravisi hakkında şu değerlendirmeyi 
yapmıştır: “Bunu ancak bu lafızla biliyoruz. Bu, 
hadis diye uydurulmuş, bâtıl sözlerden biridir. 
Ravilerinden Muhammed b. Yezid, hadisleri 
terk edilmiş (metrukü’l-hadis)36 biridir. Diğer iki 
ravisi Süleyman b. Kays ve Ebû Ya’lâ’nın kim 
oldukları ve hadis ilminde güvenilirlik durum-
ları bilinmemektedir (mechûl).’37 Eban  b. Ayâş 
isimli ravi ise hadis uydurmakla itham edilmiş 
biridir.”38 

Onlardan sonra gelen İbnü’l-Cevzî (ö.597)39, 
Zehebî (ö.748)40 Suyûtî (ö.911)41 İbn Arrâk 
(ö.963)42 ve el-Makdisî (ö.1033) 43, İbn Adî  
ve Hatîb el-Bağdâdî’nin bu asılsız rivayet ve 
ravisi hakkındaki açıklamalarına kitapların-
da yer vermişlerdir. Aksine bir açıklamada 
bulunmamış olmaları, söz konusu rivayet ve 
ravisi hakkında bu âlimlerle aynı görüşte ol-
duklarını göstermektedir.

***

Hadis şu metinle de rivayet edilmiştir:

ثَابِت    بْن  ان  مَ النُّعْ لَهُ  ال  يُقَ لٌ  رَجُ تِي  أُمَّ فِي   يَكُونُ 
ديني ْهِ  يَدَي على  اهللاَّ  يَى  يَحْ ةَ  يفَ نِ حَ َبَا  أ  يكنى 
 Ümmetimin içinde  Numan b. Sâbit“وسنتي
denilen, künyesi Ebû Hanife olan bir 
adam çıkacak; Allah, onun vasıtasıyla be-
nim dinimi ve sünnetimi ihya edecektir.” 

36 Hadisleri terkedilmiş (metrûku’l-hadis): Kısaca 
“metrûk=terkedilmiş” de denir. Her ikisi de ağır 
cerh sözlerindendir. Cerhin beşinci mertebesinde 
yer alan raviler için kullanılır. Bu şekilde ta'n edi-
len ravinin hadisi ne yazılır; ne i'tibar için dikka-
te alınır; ne de istişhadda kullanılır. Onun hadisi 
makbul olmadığı gibi kendisi de terk edilir. Bkz. 
Mücteba Uğur, age., “Metrûk” mad. 

37 “Mechûl” için bkz. Mücteba Uğur, age., “Mechûl” 
mad.

38 Hatîb el-Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, II, 287.

39 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49.

40 Zehebî, Telhîs, s.160, rakam: 350.

41 Suyûtî, el-Leâliü’l-masnûa, I, 417-418.

42 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 10.

43 Mer’î b. Yusuf el-Makdisî, el-Fevâidu’l-mevzûa, 
s.141, rakam: 204.

İbnü’l-Cevzî (ö.597) bu metni kitabında nak-
letmiş ve sonra şöyle demiştir: Hadisin ravile-
rinden Süleyman, hadis uydurmakla itham edil-
miştir. Ebû Hâtim b. Hibban onun hakkında “Ha-
dis uyduran, yalancı biriydi.” ve İbn Adî de “Hadis 
uyduruyordu.” demişlerdir.44

Aclûnî (ö.1162) de hadis hakkında açıklama 
yapmış, şu bilgileri sunmuştur: “Hadis diye uy-
durulan sözlerden biri de ‘Benden sonra Numan b. 
Sâbit adında, künyesi Ebû Hanife olan bir adam 
gelecek; kesinlikle Allah’ın dinini ve benim sünne-
timi ihya edecektir.’ hadisidir.”45

***

Aynı hadisin bir diğer metni ise şudur:

َبَا أ ثَابِت يكنى  بْن  ان  مَ لَهُ النُّعْ ال  لٌ يُقَ رَجُ تِي  أُمَّ  يَكُونُ فِي 
ْهِ يَدَي على  سنتي  اهللاَّ  يجدد  ةَ  يفَ نِ  Ümmetimin“ حَ
içinde  Numan b. Sâbit denilen, künyesi 
Ebû Hanife olan bir adam çıkacak; Allah, 
onun vasıtasıyla sünnetimi yenileyecektir.”

İbnü’l-Cevzî (ö.597) bunu uydurup rivayet 
eden ravisi hakkında şu değerlendirmeyi yap-
mıştır: “Hadisin ravilerinden el-Cuveybâri, ya-
lancı, hadis uyduran biridir.”46

Suyûtî’nin (ö.911) bu uydurma hadis hakkın-
daki değerlendirmesi de şöyledir: “Hadis diye 
uydurulmuş sözlerdendir. Bu rivayetin felâketi, el-
Cuveybârî’dir.”47

***

Ebû Hanife hakkında uydurulmuş olan hadis-
lerden bir diğeri de şudur:

وَ ، وَهُ ةٍ يفَ نِ حَ َبِي  رُ بِأ أَفْتَخِ َنَا  رُ بِي، وَأ خَ ْبِياءِ تَفْ َن ائِرَ األْ  إِنَّ سَ
نْ َّهُ نَبِيٌّ مِ َن ، وَكَأ لْمِ نَ الْعِ بَلٌ مِ َنُّهُ جَ َبِّي، وَكَأ نْدَ ر يٌّ عِ لٌ تَقِ  رَجُ
هُ ضَ نْ أَبْغَ ي، وَمَ بَّنِ دْ أَحَ قَ بَّهُ فَ نْ أَحَ مَ , فَ رَائِيلَ ي إِسْ اءِ بَنِ ْبِيَ َن  أ
نِي ضَ دْ أَبْغَ قَ فَ
“Diğer peygamberler benimle övünür, ben 
de Ebû Hanife ile övünürüm. O, Rabbimin 
katında muttaki bir adamdır. Sanki bir ilim 

44 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 41.

45 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 40, rakam: 53.

46 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 49.

47 Suyûtî, el-Leâliü’l-masnûa, I, 418.

dağıdır. İsrailoğulları peygamberlerinden 
bir peygamber gibidir. Onu seven beni sev-
miş, onu kızdıran da beni kızdırmıştır.”

Aclûnî (ö.1162) bu rivayeti kitabına almış ve 
hakkında şöyle demiştir: “İbnü’l-Cevzî (ö.597) 
‘Hadis diye uydurulmuş yalan söz.’ demiştir.”48

***

Şu hadis de Ebû Hanife hakkında uydurul-
muş hadislerden biridir: 
َا ملَ ةٍ  يفَ نِ حَ أَبِي  ثْلَ  مِ ى  يسَ وَعِ ى  وسَ مُ ةِ  أُمَّ فِي  كَانَ   لَوْ 
رُوا َا تَنَصَّ وَّدُوا, وَملَ تَهَ
“Şayet, Musa ve İsa’nın ümmetlerinde Ebû 
Hanife gibi biri olsaydı, onlar asla Yahudi 
ve Hıristiyan olmazlardı.”

Aclûnî (ö.1162) bu rivayet hakkında açıkla-
ma yaparak onun uydurma olduğunu şu söz-
lerle bildirmiştir: Hadis diye uydurulmuş söz-
lerden biri de şu hadistir: “Şayet, Musa ve İsa’nın 
ümmetlerinde Ebû Hanife gibi biri olsaydı, onlar 
asla Yahudi ve Hıristiyan olmazlardı.” Cürcânî 
bunu Menâkıb’ında Sehl b. Tüsterî tarikiyle ri-
vayet etmiştir.”49

***

Ahmed b. Abdullah el-Cuveybârî yahut 
Me’mun b. Ahmed es-Sülemî uydurdukları 
تِي“ رَاجُ أُمَّ وَ سِ ، هُ ةُ يفَ نِ الُ لَهُ أَبُو حَ لٌ يُقَ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
“Ümmetimin içinde Ebû Hanife denen bir 
adam çıkar; o ümmetimin ışığıdır.” hadisi-
ni bazen başında bir fazlalık metinle de riva-
yet etmişlerdir. Bu fazlalık bize hadisin hangi 
amaçla uydurulduğu, o günün sosyo-kültürel 
durumu hakkında da ipucu olacak bilgiler 
vermektedir. Genellikle uydurma hadisin baş 
tarafında yer alan bu fazlalıkla şöyledir:

لَى َّ عَ ر ، أَضَ ْنُ إِدْرِيسَ دُ ب مَّ حَ : مُ الُ ، يُقَ لٌ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
ْلِيسَ نْ إِب تِي مِ -Ümmetimin içinde Muham“  أُمَّ

med b. İdris adında bir adam çıkar; o üm-
metime İblis’ten daha zararlıdır.”

İbnü’l-Kayserânî (ö.507) bu fazlalık hakkın-
da şöyle demiştir: “Hadisin ravilerinden Ah-

48 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41.

49 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41. 

med b. Abdullah el-Herevî hadis uyduran bir 
deccaldır.”50

Cûzekânî’nin (ö.543) hadis diye uydurulmuş 
bu söz hakkındaki açıklaması şöyledir: “Bu, 
hadis diye uydurulmuş, bâtıl, yalan bir sözdür. 
Hadis olarak aslı yoktur. Ne Enes b. Mâlik ne de 
Abdullah b. Ma’dân bunu rivayet etmiştir. Bunu 
Ahmed b. Abdullah el-Cuveybârî yahut Me’mun 
b. Ahmed es-Sülemî uydurmuştur. Ahmed ve 
Me’mun hadis uyduran iki iğrenç kişidir.”51

Zehebî (ö.748) şöyle demiştir: “Hem Me’mun 
hem de (kendisinden hadisi aldığı) hocası (el-
Cuveybârî), her ikisi de deccaldır.”52 

Suyûtî (ö.911) de bu rivayeti kitabına almış 
ve hakkında şöyle demiştir: “Bunu Me’mun 
ya da el-Cuveybâri uydurmuştur.” Hâkim, el-
Medhal adlı kitabında şöyle demiştir: “Me’mun’a, 
“Şafiî’yi ve ona tâbi olanları görmez misin?” 
dendi. Bunun üzerine “Bize Ahmed rivayet edip 
dedi ki…” diyerek sonuna kadar hadisi nakletti. 
Böylece hadisi uyduranın o olduğu da anlaşılmış 
oldu.53 

İbn Arrâk (ö.963) da hadisin ravileri ve ha-
disin nasıl uydurulduğuna dair açıklamada 
bulunarak şöyle demiştir: “Hz. Enes tarikiyle 
Hz. Peygamber’den rivayet edilmiştir. Ravileri 
arasında Ahmed el-Cuveybârî vardır. Ondan da 
Me’mun es-Sülemî rivayet etmiştir. Bu uydurma 
hadisi, bu ikisinden biri uydurmuştur.” Hâkim el-
Medhal adlı kitabında şöyle demiştir: “Me’mun’a, 
“Şafiî’yi ve Horasan’da ona tâbi olanları görmez 
misin? dendi. Bunun üzerine ‘Bize, Ahmed riva-
yet edip dedi ki…’ diyerek hadisi nakletti. Böy-
lece hadisi uyduranın o olduğu da anlaşılmış 
olmaktadır. Allah ona hak ettiği cezayı versin.”54

Aclûnî (ö.1162) bu rivayetin nasıl uyduruldu-
ğuna ilişkin şu bilgiyi vermiştir: “Bu konudaki 

50 İbnu’l-Kayserânî, Marifetü’t-Tezkira, s.257, rakam: 
1022.

51 Cûzekânî, el-Ebâtîl ve’l-menâkîr, I, 445, rakam: 
266.

52 Zehebî, Ehâdîs muhtâra, s.112, rakam: 80 (54).

53 Suyûtî, el-Leâliu’l-masnûa, I, 417.

54 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9.
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Kur’ani Hayat
KASIM’12
SAYI 27

OSMAN 
ARPAÇUKURU

Hadis Olarak Bilinen 
Asılsız Sözler

Hatîb el-Bağdâdî (ö. 405) de söz konusu ri-
vayet ve ravisi hakkında şu değerlendirmeyi 
yapmıştır: “Bunu ancak bu lafızla biliyoruz. Bu, 
hadis diye uydurulmuş, bâtıl sözlerden biridir. 
Ravilerinden Muhammed b. Yezid, hadisleri 
terk edilmiş (metrukü’l-hadis)36 biridir. Diğer iki 
ravisi Süleyman b. Kays ve Ebû Ya’lâ’nın kim 
oldukları ve hadis ilminde güvenilirlik durum-
ları bilinmemektedir (mechûl).’37 Eban  b. Ayâş 
isimli ravi ise hadis uydurmakla itham edilmiş 
biridir.”38 

Onlardan sonra gelen İbnü’l-Cevzî (ö.597)39, 
Zehebî (ö.748)40 Suyûtî (ö.911)41 İbn Arrâk 
(ö.963)42 ve el-Makdisî (ö.1033) 43, İbn Adî  
ve Hatîb el-Bağdâdî’nin bu asılsız rivayet ve 
ravisi hakkındaki açıklamalarına kitapların-
da yer vermişlerdir. Aksine bir açıklamada 
bulunmamış olmaları, söz konusu rivayet ve 
ravisi hakkında bu âlimlerle aynı görüşte ol-
duklarını göstermektedir.

***

Hadis şu metinle de rivayet edilmiştir:

ثَابِت    بْن  ان  مَ النُّعْ لَهُ  ال  يُقَ لٌ  رَجُ تِي  أُمَّ فِي   يَكُونُ 
ديني ْهِ  يَدَي على  اهللاَّ  يَى  يَحْ ةَ  يفَ نِ حَ َبَا  أ  يكنى 
 Ümmetimin içinde  Numan b. Sâbit“وسنتي
denilen, künyesi Ebû Hanife olan bir 
adam çıkacak; Allah, onun vasıtasıyla be-
nim dinimi ve sünnetimi ihya edecektir.” 

36 Hadisleri terkedilmiş (metrûku’l-hadis): Kısaca 
“metrûk=terkedilmiş” de denir. Her ikisi de ağır 
cerh sözlerindendir. Cerhin beşinci mertebesinde 
yer alan raviler için kullanılır. Bu şekilde ta'n edi-
len ravinin hadisi ne yazılır; ne i'tibar için dikka-
te alınır; ne de istişhadda kullanılır. Onun hadisi 
makbul olmadığı gibi kendisi de terk edilir. Bkz. 
Mücteba Uğur, age., “Metrûk” mad. 

37 “Mechûl” için bkz. Mücteba Uğur, age., “Mechûl” 
mad.

38 Hatîb el-Bağdâdî, Tarihu Bağdâd, II, 287.

39 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 48-49.

40 Zehebî, Telhîs, s.160, rakam: 350.

41 Suyûtî, el-Leâliü’l-masnûa, I, 417-418.

42 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 10.

43 Mer’î b. Yusuf el-Makdisî, el-Fevâidu’l-mevzûa, 
s.141, rakam: 204.

İbnü’l-Cevzî (ö.597) bu metni kitabında nak-
letmiş ve sonra şöyle demiştir: Hadisin ravile-
rinden Süleyman, hadis uydurmakla itham edil-
miştir. Ebû Hâtim b. Hibban onun hakkında “Ha-
dis uyduran, yalancı biriydi.” ve İbn Adî de “Hadis 
uyduruyordu.” demişlerdir.44

Aclûnî (ö.1162) de hadis hakkında açıklama 
yapmış, şu bilgileri sunmuştur: “Hadis diye uy-
durulan sözlerden biri de ‘Benden sonra Numan b. 
Sâbit adında, künyesi Ebû Hanife olan bir adam 
gelecek; kesinlikle Allah’ın dinini ve benim sünne-
timi ihya edecektir.’ hadisidir.”45

***

Aynı hadisin bir diğer metni ise şudur:

َبَا أ ثَابِت يكنى  بْن  ان  مَ لَهُ النُّعْ ال  لٌ يُقَ رَجُ تِي  أُمَّ  يَكُونُ فِي 
ْهِ يَدَي على  سنتي  اهللاَّ  يجدد  ةَ  يفَ نِ  Ümmetimin“ حَ
içinde  Numan b. Sâbit denilen, künyesi 
Ebû Hanife olan bir adam çıkacak; Allah, 
onun vasıtasıyla sünnetimi yenileyecektir.”

İbnü’l-Cevzî (ö.597) bunu uydurup rivayet 
eden ravisi hakkında şu değerlendirmeyi yap-
mıştır: “Hadisin ravilerinden el-Cuveybâri, ya-
lancı, hadis uyduran biridir.”46

Suyûtî’nin (ö.911) bu uydurma hadis hakkın-
daki değerlendirmesi de şöyledir: “Hadis diye 
uydurulmuş sözlerdendir. Bu rivayetin felâketi, el-
Cuveybârî’dir.”47

***

Ebû Hanife hakkında uydurulmuş olan hadis-
lerden bir diğeri de şudur:

وَ ، وَهُ ةٍ يفَ نِ حَ َبِي  رُ بِأ أَفْتَخِ َنَا  رُ بِي، وَأ خَ ْبِياءِ تَفْ َن ائِرَ األْ  إِنَّ سَ
نْ َّهُ نَبِيٌّ مِ َن ، وَكَأ لْمِ نَ الْعِ بَلٌ مِ َنُّهُ جَ َبِّي، وَكَأ نْدَ ر يٌّ عِ لٌ تَقِ  رَجُ
هُ ضَ نْ أَبْغَ ي، وَمَ بَّنِ دْ أَحَ قَ بَّهُ فَ نْ أَحَ مَ , فَ رَائِيلَ ي إِسْ اءِ بَنِ ْبِيَ َن  أ
نِي ضَ دْ أَبْغَ قَ فَ
“Diğer peygamberler benimle övünür, ben 
de Ebû Hanife ile övünürüm. O, Rabbimin 
katında muttaki bir adamdır. Sanki bir ilim 

44 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 41.

45 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 40, rakam: 53.

46 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 49.

47 Suyûtî, el-Leâliü’l-masnûa, I, 418.

dağıdır. İsrailoğulları peygamberlerinden 
bir peygamber gibidir. Onu seven beni sev-
miş, onu kızdıran da beni kızdırmıştır.”

Aclûnî (ö.1162) bu rivayeti kitabına almış ve 
hakkında şöyle demiştir: “İbnü’l-Cevzî (ö.597) 
‘Hadis diye uydurulmuş yalan söz.’ demiştir.”48

***

Şu hadis de Ebû Hanife hakkında uydurul-
muş hadislerden biridir: 
َا ملَ ةٍ  يفَ نِ حَ أَبِي  ثْلَ  مِ ى  يسَ وَعِ ى  وسَ مُ ةِ  أُمَّ فِي  كَانَ   لَوْ 
رُوا َا تَنَصَّ وَّدُوا, وَملَ تَهَ
“Şayet, Musa ve İsa’nın ümmetlerinde Ebû 
Hanife gibi biri olsaydı, onlar asla Yahudi 
ve Hıristiyan olmazlardı.”

Aclûnî (ö.1162) bu rivayet hakkında açıkla-
ma yaparak onun uydurma olduğunu şu söz-
lerle bildirmiştir: Hadis diye uydurulmuş söz-
lerden biri de şu hadistir: “Şayet, Musa ve İsa’nın 
ümmetlerinde Ebû Hanife gibi biri olsaydı, onlar 
asla Yahudi ve Hıristiyan olmazlardı.” Cürcânî 
bunu Menâkıb’ında Sehl b. Tüsterî tarikiyle ri-
vayet etmiştir.”49

***

Ahmed b. Abdullah el-Cuveybârî yahut 
Me’mun b. Ahmed es-Sülemî uydurdukları 
تِي“ رَاجُ أُمَّ وَ سِ ، هُ ةُ يفَ نِ الُ لَهُ أَبُو حَ لٌ يُقَ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
“Ümmetimin içinde Ebû Hanife denen bir 
adam çıkar; o ümmetimin ışığıdır.” hadisi-
ni bazen başında bir fazlalık metinle de riva-
yet etmişlerdir. Bu fazlalık bize hadisin hangi 
amaçla uydurulduğu, o günün sosyo-kültürel 
durumu hakkında da ipucu olacak bilgiler 
vermektedir. Genellikle uydurma hadisin baş 
tarafında yer alan bu fazlalıkla şöyledir:

لَى َّ عَ ر ، أَضَ ْنُ إِدْرِيسَ دُ ب مَّ حَ : مُ الُ ، يُقَ لٌ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
ْلِيسَ نْ إِب تِي مِ -Ümmetimin içinde Muham“  أُمَّ

med b. İdris adında bir adam çıkar; o üm-
metime İblis’ten daha zararlıdır.”

İbnü’l-Kayserânî (ö.507) bu fazlalık hakkın-
da şöyle demiştir: “Hadisin ravilerinden Ah-

48 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41.

49 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41. 

med b. Abdullah el-Herevî hadis uyduran bir 
deccaldır.”50

Cûzekânî’nin (ö.543) hadis diye uydurulmuş 
bu söz hakkındaki açıklaması şöyledir: “Bu, 
hadis diye uydurulmuş, bâtıl, yalan bir sözdür. 
Hadis olarak aslı yoktur. Ne Enes b. Mâlik ne de 
Abdullah b. Ma’dân bunu rivayet etmiştir. Bunu 
Ahmed b. Abdullah el-Cuveybârî yahut Me’mun 
b. Ahmed es-Sülemî uydurmuştur. Ahmed ve 
Me’mun hadis uyduran iki iğrenç kişidir.”51

Zehebî (ö.748) şöyle demiştir: “Hem Me’mun 
hem de (kendisinden hadisi aldığı) hocası (el-
Cuveybârî), her ikisi de deccaldır.”52 

Suyûtî (ö.911) de bu rivayeti kitabına almış 
ve hakkında şöyle demiştir: “Bunu Me’mun 
ya da el-Cuveybâri uydurmuştur.” Hâkim, el-
Medhal adlı kitabında şöyle demiştir: “Me’mun’a, 
“Şafiî’yi ve ona tâbi olanları görmez misin?” 
dendi. Bunun üzerine “Bize Ahmed rivayet edip 
dedi ki…” diyerek sonuna kadar hadisi nakletti. 
Böylece hadisi uyduranın o olduğu da anlaşılmış 
oldu.53 

İbn Arrâk (ö.963) da hadisin ravileri ve ha-
disin nasıl uydurulduğuna dair açıklamada 
bulunarak şöyle demiştir: “Hz. Enes tarikiyle 
Hz. Peygamber’den rivayet edilmiştir. Ravileri 
arasında Ahmed el-Cuveybârî vardır. Ondan da 
Me’mun es-Sülemî rivayet etmiştir. Bu uydurma 
hadisi, bu ikisinden biri uydurmuştur.” Hâkim el-
Medhal adlı kitabında şöyle demiştir: “Me’mun’a, 
“Şafiî’yi ve Horasan’da ona tâbi olanları görmez 
misin? dendi. Bunun üzerine ‘Bize, Ahmed riva-
yet edip dedi ki…’ diyerek hadisi nakletti. Böy-
lece hadisi uyduranın o olduğu da anlaşılmış 
olmaktadır. Allah ona hak ettiği cezayı versin.”54

Aclûnî (ö.1162) bu rivayetin nasıl uyduruldu-
ğuna ilişkin şu bilgiyi vermiştir: “Bu konudaki 

50 İbnu’l-Kayserânî, Marifetü’t-Tezkira, s.257, rakam: 
1022.

51 Cûzekânî, el-Ebâtîl ve’l-menâkîr, I, 445, rakam: 
266.

52 Zehebî, Ehâdîs muhtâra, s.112, rakam: 80 (54).

53 Suyûtî, el-Leâliu’l-masnûa, I, 417.

54 İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-şerîa, II, 30, rakam: 9.
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bir başka uydurma da Ahmed b. Me’mun’un uy-
durduğu hadistir. Ona, ‘Şafiî’yi ve Horasan’da 
ona tâbi olanları görmez misin?’ denilmiş. Bunun 
üzerine ‘Bize Ahmed b. Abdullah rivayet edip 
dedi ki, bize Abdullah b. Ma’dân el-Ezd’i riva-
yet edip dedi ki…’ diyerek hadisini Hz. Enes (ra) 
tarikiyle Hz. Peygamber’den (sa) uydurup nak-
letmiştir. Münâvî bunu İbn Hacer’in Nühbetü’l-
fiker kitabına yaptığı Şerh’te nakletmiştir.”55

Şevkânî (ö.1250) de hadisi uyduran kişi hak-
kında açıklamada bulunarak şöyle demiştir: 
“Hadis diye uydurulmuş sözlerdendir. Senedinde 
hadis uyduran iki ravi vardır. Bunlar, Me’mun 
b. Ahmed es-Sülemî ile Ahmed b. Abdullah el-
Cuveybârî’dir. Bu hadisi uyduran da bu ikisinden 
biridir.”56

Bazen baş taraftaki bu fazlalık şu metinle de 
rivayet edilmiştir:

، فِتْنَتُهُ  ْنُ إِدْرِيسَ دُ ب مَّ حَ الُ لَهُ مُ لٌ يُقَ َجُ تِي ر يَكُونُ فِي أُمَّ  وَسَ
ْلِيسَ نْ إِب رُّ مِ أَضَ تِي  أُمَّ لَى   Ümmetimin içinde“ .عَ

Muhammed b. İdris adında bir adam çıka-
cak; onun ümmetime fitnesi İblis’ten daha 
zararlı olacaktır.”

İbnü’l-Cevzî (ö.597) bu fazlalık hakkında şu 
açıklamayı yapmıştır: Hatîb şöyle demiştir: 
“Bu, hadis diye uydurulmuş bir sözdür. Sadece 
el-Burkî tarafından rivayet edilmiştir.” Hakim 
Ebû Abdullah’ın onun hakkında şöyle dedi-
ği bildirilmiştir: “Ebû Abdullah el-Burkî, sika/
makbul ravilerden pek çok hadis uydurmuştur. 
En çirkini de ‘Ümmetimin içinde adı Numan, 
künyesi Ebû Hanife olan bir adam vardır; o üm-
metimin ışığıdır.’ uydurmasıdır.” Bu kişi, hadis 
diye uydurduğu bu yalan sözü, önce Horasan’da 
sonra da Irak’ta hadis diye rivayet etmiştir. Ba-
zen bu hadise şu sözleri de ekliyordu: “Ümmeti-
min içinde Muhammed b. İdris adında bir adam 
çıkacak; onun ümmetime fitnesi İblis’ten daha 
zararlı olacaktır.”57

Şevkânî (ö.1250) de bunun hadis diye uydu-
rulmuş sözlerden olduğunun çok açık oldu-

55 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41.

56 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

57 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 49.

ğunu bildirerek, “Bu iftiranın uydurma olduğu 
izahtan varestedir.”58 demiştir.

***

Bu hadis şu metinle de rivayet edilmiştir:
تِي لَى أُمَّ رُّ عَ ْنُ إِدْرِيس، أَضَ : اب ال لَهُ لٌ يُقَ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
ْلِيس نْ إِب مِ
“Ümmetimin içinde İbn İdris adında bir 
adam çıkar; ümmetime İblis’ten daha za-
rarlıdır.”

Zehebî (ö.748) bu uydurma hadis hakkında 
şöyle demiştir: “Hadisin ravilerinden Ahmed 
b. Abdullah el-Cuveybârî hadis uyduran biri 
olup, bunu da ondan, kendisi gibi hadis uyduran 
Me’mun b. Ahmed rivayet etmiştir.”59 

***

Söz konusu uydurma hadislerde dikkatimizi 
çeken hususlardan biri, hadisi uyduran kişi-
lerin bu hadisleri yaymak için Horasan bölge-
sini ve Irak’ı seçmeleridir. Bu rastgele yapıl-
mış bir tercih değildir. 

Hanefi mezhebi Irak’ta doğmuş ve süratle 
özellikle doğuya doğru yayılarak Horasan ve 
Mâverâunnehir’de büyük yayılma göstermiş-
tir. Aynı dönemde İmam Şafiî’nin görüş ve 
düşünceleri (Şafiî mezhebi) de bu bölgelerde 
yayılmaya başlayınca bunu çekemeyen bazı 
cahil, bağnaz Hanefî mezhebi müntesipleri 
veya onlardandan görünen bazı menfaatçi 
kimseler yukarıdaki hadisleri uydurmuşlar-
dır. Abbasi Devleti’nin kendine resmi mezhep 
olarak Hanefî mezhebi seçmiş olması da bu 
rivayetlerin uydurulma ve yayılmasını kolay-
laştırıcı rol oynamış olması da mümkündür. 

Diğer bir husus, bu rivayetlerle İmam Azam 
yüceltilirken İmam Şafiî’nin olabildiğince 
alçaltılmış olmasıdır. Hâlbuki her ikisi de 
İslam’ın şerefli âlimleridir. 

Bu asılsız rivayetlerin Müslümanların birlik 
ve beraberliğini bozmadaki etkisi az olma-
mıştır. Bu iki mezhep müntesipleri arasındaki 

58 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

59 Zehebî, Telhîs, s.159-160, rakam: 348.

husumet ve düşmanlık, birbirinin ardında na-
maz kılmama, birbirlerine kız alıp vermeme 
vb. uygulamalarla günümüze kadar devam et-
miştir. Bugün Müslümanlara düşen; Allah’ın 
emrini önceleyerek, Hanefî, Şafiî, Türk, Kürt 
veya başka mezhep ve ırktan bütün Müslü-
manların kardeş olduklarının farkına varmak, 
birlik ve beraberliklerini sağlamak, sağlam-
laştırmak ve dayanışmaktır. Yüce Allah bütün 
mü’minlere şöyle buyurmaktadır: 

“Mü’minler ancak kardeştirler.”60 ve “Hep 
birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı 
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.”61

***

Bununla birlikte şu hakkı da sahibine teslim 
etmek gerekiyor: İmam Azam hakkındaki 
uydurma hadisleri reddederken onun kadrü 
kıymetini de korumak bir vefa borcudur. O, 
hayatının bir bölümü Emevilerin, bir bölümü 
Abbâsilerin hâkimiyetinde geçirmiş örnek bir 
İslam âlimidir. Her iki dönemde de siyasal ik-
tidara karşı olmuştur. Her iki siyasal iktidar 
da onu kendi taraflarına çekmek, halk nez-
dindeki saygınlığından ve nüfuzundan yarar-
lanmak için kendisine kadılık görevini teklif 
etmişlerse de o, bütün zorlamalara rağmen 
saltanat sahiplerine boyun eğmemiş ve sistem 
adamı olmamıştır. Ancak Abbasi Devleti’nin 
ikinci halifesi Ebu Cafer Mansur’un davranış 
ve yönetim anlayışına fetva vermediğinden 
Ebu Hanife’yi hapsettirip işkence ettirmiş ve 
zehirleterek öldürtmüştür. Allah ona rahmet 
etsin.

***

Allah Resûlü (s) şöyle buyurmuştur: 

“Kesinlikle benim ağzımdan yalan uydurmak, 
herhangi birinin ağzından yalan uydurmaya 
benzemez.”62 

60 Hucurât, 10.

61 Âl-i İmran, 103.

62 Buhârî, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddime 4 (4).

“Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uy-
durursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”63 

“Her kim de bile bile, benim ağzımdan uydu-
rulmuş, bana ait olmayan bir sözü ben söy-
lemişim gibi anlatır ve aktarırsa o da o sözü 
uyduran iki kişiden biridir.”64

***

Okuyucularıma teşekkür…

Bu sayıyla Kur’ani Hayat dergisinin ilk ya-
yın dönemini tamamlaması nedeniyle sevgili 
Kur’ani Hayat’a ve Kur’ani Hayat okurlarına 
teşekkür ediyorum…  

Kur’ani Hayat yayımlandığı süre içinde saygın 
bir dergi olmayı başardı. O saygınlıktan elbet-
te ben de nasibimi aldım ve orada yazmaktan 
onur ve kıvanç duydum. Derginin saygınlığı-
na katkıda bulunmak için titizlikle çalıştım. 
Yazılarımı özenle kaleme aldım, üslup seviye-
sini hiçbir zaman düşürmedim. 

Okurlarıma şunu söylemek isterim: Sizi her 
zaman ciddiye aldım, saygı duydum. Yazıla-
rımı daima özenle, araştırarak, bilimsellik te-
melinde yazma dürüstlüğüyle kaleme aldım.

Kur’ani Hayat’a, yazılarıma hiçbir şekilde mü-
dahale etmeyen ve sansür uygulamayan genel 
yayın yönetmeni sayın Dr. Fethi GÜNGÖR 
Bey başta olmak üzere bütün yöneticilerine, 
yayın kuruluna ve okurlara bana bu fırsa-
tı verdikleri için teşekkür ediyorum. Allah’a 
ısmarladık...

63 Buhârî, İlim 38, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddi-
me 2, 3, 4. Ayrıca bkz. Ebû Davud, İlim 4; İbn 
Mâce, Mukaddime 4; Tirmizî, İlim 8; Menâkıb 20; 
Dârimî, Mukaddime 25, 50.

64 Müslim, Mukaddime 8, 19; Tirmizî, İlim 9; İbn 
Mâce, Mukaddime 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
IV, 255; V, 14, 19, 20.
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Hadis Olarak Bilinen 
Asılsız Sözler

bir başka uydurma da Ahmed b. Me’mun’un uy-
durduğu hadistir. Ona, ‘Şafiî’yi ve Horasan’da 
ona tâbi olanları görmez misin?’ denilmiş. Bunun 
üzerine ‘Bize Ahmed b. Abdullah rivayet edip 
dedi ki, bize Abdullah b. Ma’dân el-Ezd’i riva-
yet edip dedi ki…’ diyerek hadisini Hz. Enes (ra) 
tarikiyle Hz. Peygamber’den (sa) uydurup nak-
letmiştir. Münâvî bunu İbn Hacer’in Nühbetü’l-
fiker kitabına yaptığı Şerh’te nakletmiştir.”55

Şevkânî (ö.1250) de hadisi uyduran kişi hak-
kında açıklamada bulunarak şöyle demiştir: 
“Hadis diye uydurulmuş sözlerdendir. Senedinde 
hadis uyduran iki ravi vardır. Bunlar, Me’mun 
b. Ahmed es-Sülemî ile Ahmed b. Abdullah el-
Cuveybârî’dir. Bu hadisi uyduran da bu ikisinden 
biridir.”56

Bazen baş taraftaki bu fazlalık şu metinle de 
rivayet edilmiştir:

، فِتْنَتُهُ  ْنُ إِدْرِيسَ دُ ب مَّ حَ الُ لَهُ مُ لٌ يُقَ َجُ تِي ر يَكُونُ فِي أُمَّ  وَسَ
ْلِيسَ نْ إِب رُّ مِ أَضَ تِي  أُمَّ لَى   Ümmetimin içinde“ .عَ

Muhammed b. İdris adında bir adam çıka-
cak; onun ümmetime fitnesi İblis’ten daha 
zararlı olacaktır.”

İbnü’l-Cevzî (ö.597) bu fazlalık hakkında şu 
açıklamayı yapmıştır: Hatîb şöyle demiştir: 
“Bu, hadis diye uydurulmuş bir sözdür. Sadece 
el-Burkî tarafından rivayet edilmiştir.” Hakim 
Ebû Abdullah’ın onun hakkında şöyle dedi-
ği bildirilmiştir: “Ebû Abdullah el-Burkî, sika/
makbul ravilerden pek çok hadis uydurmuştur. 
En çirkini de ‘Ümmetimin içinde adı Numan, 
künyesi Ebû Hanife olan bir adam vardır; o üm-
metimin ışığıdır.’ uydurmasıdır.” Bu kişi, hadis 
diye uydurduğu bu yalan sözü, önce Horasan’da 
sonra da Irak’ta hadis diye rivayet etmiştir. Ba-
zen bu hadise şu sözleri de ekliyordu: “Ümmeti-
min içinde Muhammed b. İdris adında bir adam 
çıkacak; onun ümmetime fitnesi İblis’ten daha 
zararlı olacaktır.”57

Şevkânî (ö.1250) de bunun hadis diye uydu-
rulmuş sözlerden olduğunun çok açık oldu-

55 Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 41.

56 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

57 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, II, 49.

ğunu bildirerek, “Bu iftiranın uydurma olduğu 
izahtan varestedir.”58 demiştir.

***

Bu hadis şu metinle de rivayet edilmiştir:
تِي لَى أُمَّ رُّ عَ ْنُ إِدْرِيس، أَضَ : اب ال لَهُ لٌ يُقَ تِي رَجُ  يَكُونُ فِي أُمَّ
ْلِيس نْ إِب مِ
“Ümmetimin içinde İbn İdris adında bir 
adam çıkar; ümmetime İblis’ten daha za-
rarlıdır.”

Zehebî (ö.748) bu uydurma hadis hakkında 
şöyle demiştir: “Hadisin ravilerinden Ahmed 
b. Abdullah el-Cuveybârî hadis uyduran biri 
olup, bunu da ondan, kendisi gibi hadis uyduran 
Me’mun b. Ahmed rivayet etmiştir.”59 

***

Söz konusu uydurma hadislerde dikkatimizi 
çeken hususlardan biri, hadisi uyduran kişi-
lerin bu hadisleri yaymak için Horasan bölge-
sini ve Irak’ı seçmeleridir. Bu rastgele yapıl-
mış bir tercih değildir. 

Hanefi mezhebi Irak’ta doğmuş ve süratle 
özellikle doğuya doğru yayılarak Horasan ve 
Mâverâunnehir’de büyük yayılma göstermiş-
tir. Aynı dönemde İmam Şafiî’nin görüş ve 
düşünceleri (Şafiî mezhebi) de bu bölgelerde 
yayılmaya başlayınca bunu çekemeyen bazı 
cahil, bağnaz Hanefî mezhebi müntesipleri 
veya onlardandan görünen bazı menfaatçi 
kimseler yukarıdaki hadisleri uydurmuşlar-
dır. Abbasi Devleti’nin kendine resmi mezhep 
olarak Hanefî mezhebi seçmiş olması da bu 
rivayetlerin uydurulma ve yayılmasını kolay-
laştırıcı rol oynamış olması da mümkündür. 

Diğer bir husus, bu rivayetlerle İmam Azam 
yüceltilirken İmam Şafiî’nin olabildiğince 
alçaltılmış olmasıdır. Hâlbuki her ikisi de 
İslam’ın şerefli âlimleridir. 

Bu asılsız rivayetlerin Müslümanların birlik 
ve beraberliğini bozmadaki etkisi az olma-
mıştır. Bu iki mezhep müntesipleri arasındaki 

58 Şevkânî, el-Fevâidu’l-mecmûa, s.420, rakam: 190.

59 Zehebî, Telhîs, s.159-160, rakam: 348.

husumet ve düşmanlık, birbirinin ardında na-
maz kılmama, birbirlerine kız alıp vermeme 
vb. uygulamalarla günümüze kadar devam et-
miştir. Bugün Müslümanlara düşen; Allah’ın 
emrini önceleyerek, Hanefî, Şafiî, Türk, Kürt 
veya başka mezhep ve ırktan bütün Müslü-
manların kardeş olduklarının farkına varmak, 
birlik ve beraberliklerini sağlamak, sağlam-
laştırmak ve dayanışmaktır. Yüce Allah bütün 
mü’minlere şöyle buyurmaktadır: 

“Mü’minler ancak kardeştirler.”60 ve “Hep 
birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı 
sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.”61

***

Bununla birlikte şu hakkı da sahibine teslim 
etmek gerekiyor: İmam Azam hakkındaki 
uydurma hadisleri reddederken onun kadrü 
kıymetini de korumak bir vefa borcudur. O, 
hayatının bir bölümü Emevilerin, bir bölümü 
Abbâsilerin hâkimiyetinde geçirmiş örnek bir 
İslam âlimidir. Her iki dönemde de siyasal ik-
tidara karşı olmuştur. Her iki siyasal iktidar 
da onu kendi taraflarına çekmek, halk nez-
dindeki saygınlığından ve nüfuzundan yarar-
lanmak için kendisine kadılık görevini teklif 
etmişlerse de o, bütün zorlamalara rağmen 
saltanat sahiplerine boyun eğmemiş ve sistem 
adamı olmamıştır. Ancak Abbasi Devleti’nin 
ikinci halifesi Ebu Cafer Mansur’un davranış 
ve yönetim anlayışına fetva vermediğinden 
Ebu Hanife’yi hapsettirip işkence ettirmiş ve 
zehirleterek öldürtmüştür. Allah ona rahmet 
etsin.

***

Allah Resûlü (s) şöyle buyurmuştur: 

“Kesinlikle benim ağzımdan yalan uydurmak, 
herhangi birinin ağzından yalan uydurmaya 
benzemez.”62 

60 Hucurât, 10.

61 Âl-i İmran, 103.

62 Buhârî, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddime 4 (4).

“Her kim bile bile benim ağzımdan yalan uy-
durursa, cehennemdeki yerine hazırlansın.”63 

“Her kim de bile bile, benim ağzımdan uydu-
rulmuş, bana ait olmayan bir sözü ben söy-
lemişim gibi anlatır ve aktarırsa o da o sözü 
uyduran iki kişiden biridir.”64

***

Okuyucularıma teşekkür…

Bu sayıyla Kur’ani Hayat dergisinin ilk ya-
yın dönemini tamamlaması nedeniyle sevgili 
Kur’ani Hayat’a ve Kur’ani Hayat okurlarına 
teşekkür ediyorum…  

Kur’ani Hayat yayımlandığı süre içinde saygın 
bir dergi olmayı başardı. O saygınlıktan elbet-
te ben de nasibimi aldım ve orada yazmaktan 
onur ve kıvanç duydum. Derginin saygınlığı-
na katkıda bulunmak için titizlikle çalıştım. 
Yazılarımı özenle kaleme aldım, üslup seviye-
sini hiçbir zaman düşürmedim. 

Okurlarıma şunu söylemek isterim: Sizi her 
zaman ciddiye aldım, saygı duydum. Yazıla-
rımı daima özenle, araştırarak, bilimsellik te-
melinde yazma dürüstlüğüyle kaleme aldım.

Kur’ani Hayat’a, yazılarıma hiçbir şekilde mü-
dahale etmeyen ve sansür uygulamayan genel 
yayın yönetmeni sayın Dr. Fethi GÜNGÖR 
Bey başta olmak üzere bütün yöneticilerine, 
yayın kuruluna ve okurlara bana bu fırsa-
tı verdikleri için teşekkür ediyorum. Allah’a 
ısmarladık...

63 Buhârî, İlim 38, Cenâiz 33; Müslim, Mukaddi-
me 2, 3, 4. Ayrıca bkz. Ebû Davud, İlim 4; İbn 
Mâce, Mukaddime 4; Tirmizî, İlim 8; Menâkıb 20; 
Dârimî, Mukaddime 25, 50.

64 Müslim, Mukaddime 8, 19; Tirmizî, İlim 9; İbn 
Mâce, Mukaddime 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
IV, 255; V, 14, 19, 20.
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ur’an’ın altıncı sûresinin başlığı olan En’âm, 
Arapçada “sığırlar” anlamına gelmektedir. 

Daha önce ikinci sûre olan “Bakara”nın “inek” 
anlamına geldiğini belirtmiştik. Hayvan isim-
lerinin Kur’an’da sûrelere isim olması, sadece 
bu iki sûreyle sınırlı değildir. Daha birçok sûre, 
herhangi bir hayvan ismiyle isimlendirilmiş-
tir. Sözgelimi Nahl (Arı), Ankebut (Örümcek), 
Neml (Karınca) ve Fîl (Fil) gibi hayvanlar Kur’an 
sûrelerine isim olmuştur. Ayrıca sûrelerin içe-
rikleri de analiz edildiğinde hayvan isimlerinin 
Kur’an’da bolca geçtiği görülecektir.

Hayvan adlarının Kur’an’da bolca geçmesinin 
sebepleri vardır; ama bunları dört noktada 
özetlemek mümkündür:

İlk olarak Kur’an, ortaya çıktığı tarihsel, 1) 
toplumsal ve coğrafi koşulları ve bu koşul-
lar içindeki nesneleri yansıtmaktadır. Bu ba-
kımdan Kur’an’da, daha çok Arap yarımada-
sına özgü olan ve Arapların aşina oldukları 
hayvanları belirtmesi şaşırtıcı değildir.

İkinci olarak Kur’an’da tüm yaratılış âlemi 2) 
ve içindeki nesneler gibi hayvanlar da “âyet” 
olarak telakki edilmektedir.

Üçüncü olarak hayvanlar, insanlar için 3) 
önemli bir geçinme vasıtası olduğu için 
onlarla ilgili kurallar; yani haram ve helal-
ler, dinî sistemin önemli bir parçası olarak 
Kur’an’da ele alınır.

Dördüncü ve sonuncu olarak hayvanlar, 4) 
birçok toplumda çeşitli algı ve inançların 
konusudur. Kur’an, geçmiş toplumların 

K

İ R F A N

“En’âm”: “Sunu” Simgesi

Kur’an’a göre yaratılmış her 

şey, yaratıcıya işaret eden 

bir âyet ya da göstergedir.

Kadir CANATAN
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hayvanlara yönelik ilgi, bilgi ve inançlarını 
ele alır; yanlış noktaları düzeltir ve onlara 
tevhid inancına uygun bir kozmoloji gö-
rüşü sunar.

Kur’an’da geçen hayvanlar arasında en fazla 
deve ve sığır cinsi ile kuş, at, eşek ve köpek 
anılmaktadır. Evcil hayvanların başında gelen 
sığır, koyun, at ve deve cinsi, Kur’an’ın ilk 
muhataplarını yakından ilgilendirmektedir. 
Bu hayvanlar ya ticaret metaı ya da taşıma ve 
koruma aracı olarak bölgede ekonomik ve iş-
levsel bir değere sahiptir. Kur’an’da hayvanla-
rın işlevselliklerine dikkat çeken birçok âyet 
vardır: “Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin 
için bir ısınma ve birçok 
faydalar vardır. Hem de 
onlardan yersiniz. Onla-
rı akşamleyin getirirken, 
sabahleyin salıverirken 
de sizin için bir güzellik 
(ve zevk) vardır. Onlar 
ağırlıklarınızı, sizin ancak 
zorlukla varabileceğiniz 
beldelere taşırlar. Şüphesiz 
Rabbiniz çok esirgeyicidir, 
çok merhametlidir. Hem 
binesiniz diye hem de süs olarak atları, ka-
tırları ve merkepleri yarattı. Bilemeyeceğiniz 
daha nice şeyleri de yaratır.” (Nahl, 16:5-8). 
Bu veriler, ilk noktayı destekleyen verilerdir. 

İkinci olarak Kur’an’da hayvanlar ve bitkiler, 
sadece insan yaşamında işlevsel oldukları için 
değil, insanlara yol gösteren birer “âyet” ol-
dukları için de anılır. Kur’an’a göre yaratılmış 
her şey, Yaratıcıya işaret eden bir âyet ya da 
göstergedir. Bu gerçeği ifade eden Kur’an’da 
oldukça fazla âyet bulunmaktadır: “Bu insan-
lar, devenin nasıl yaratıldığına bir bakmazlar 
mı?” (Gaşiye, 88:17) Allah, bu bakımdan bir 
sivrisineği bile örnek vermekten çekinmez 
(Bakara, 2:26)

En’âm Sûresi’nde hayvanların gündeme gel-
mesi, daha çok son iki sebeple olmuştur. Yani 

bir taraftan Kur’an, Arapların helal-haram sis-
temini, diğer yandan da bununla sıkı sıkıya 
alakalı olan Tanrı inançlarını ve onunla olan 
ilişkilerini tartışmaya açmakta ve düzeltmeye 
çalışmaktadır. En’âm Sûresi’nin 136. ve deva-
mındaki âyetler bu konuyla yakından alaka-
lıdır. Nitekim bu sûrenin adının da buradan 
geldiği açıktır. Sûre, ayrıca “delil, belge” anla-
mına gelen “Huccet” adıyla da anılmıştır. Bu-
nun sebebi, nübüvvet delillerinden bazıları-
nın bu sûrede anılmış olmasıdır. Söz konusu 
âyetleri ve bu sûrenin simgesel değerini tam 
olarak anlayabilmek için, sadece bu sûrenin 
nüzul yeri ve zamanını bilmek yetmez. Aynı 

zamanda eleştiriye konu 
olan Arap toplumunun 
Tanrı algısı, Tanrı-insan 

ilişkileri, bu ilişkilerde 
rol oynayan din adamları, 
putlar ve bunlar yoluyla 
Tanrı’ya sunulan kurban 
fikrini de bilmek gerekir.

Sûre, Mekke döneminin 
sonlarında, muhtemelen 
10 ve 11. yılda bir bütün 
olarak tek celsede inmiş-

tir. Sûrenin içeriği tevhid fikri etrafında dö-
nüp dolaşmaktadır. Bu nedenle bazı çağdaş 
yazarlar, bu sûrenin adının “Tevhid Sûresi” 
olarak da anılabileceğinden bahsetmektedir. 
Daha ilk âyette tevhide vurgu, şirke reddiye 
söz konusudur: “ Hamd, gökleri ve yeri yara-
tan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a 
mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka 
şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.” (En’âm, 
6:1). Sûrede ele alınan başlıca konular tevhid, 
adalet, peygamberlik, ahiret, bazı temel ahlak 
kuralları ve nihayet Arap toplumunun batıl 
inançlarıdır.

Batıl inançların başında şüphesiz ki şirk inan-
cı gelmektedir. Şirk, salt politeizm (çoktan-
rıcılık) demek değildir. İslâmiyet’in geldiği 
dönemlerde Araplar, politeizmin çok özel bir 

ŞİRK İNANCINA DAYALI 

DİNİ PRATİKLERDE EN 

FAZLA DİKKAT ÇEKEN 

HUSUS, TANRILAR İLE 

İNSANLAR ARASINA BİR 

ARACILAR SINIFININ 

GİRMİŞ OLMASIDIR.
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şekline geçiş evresinde bulunuyorlardı. Baş-
ka bir deyişle birbirine eşit ve benzer pek çok 
tanrıya inanmak yerine, tek bir Allah’ın var-
lığına inanmakla birlikte ona birçok şeyi eş 
koşuyorlardı. Dini düşünce, henüz tam tev-
hid fikrine ulaşmamış, çoktanrıcılık ile tehvid 
fikri arasında bir geçiş aşamasındaydı.

Şirk inancına dayalı dini pratiklerde en fazla 
dikkat çeken husus, tanrılar ile insanlar ara-
sına bir aracılar sınıfının girmiş olmasıdır. 
Aracılar, çok uzakta duran soyut tanrılar ile 
insanlar arasındaki ilişkileri sağlayan esaslı 
bir unsur olarak işlev görmektedir. Bunlar, 
bazen din adamları, bazen putlar bazen de 
başka türden kutsanmış 
nesneler olarak karşımı-
za çıkar. Bunlara başvur-
manın nedeni, kendileri 
yoluyla Tanrı’ya yakınlaş-
maktır. Tanrıya sunulan 
şeyler, kurban ve adaklar; 
işte bu yakınlaşma süre-
cinde önemli bir dini ritü-
eli oluşturmaktadır. Zaten 
kurban, sözlükte “yaklaş-
mak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey” 
demektir.

En’âm Sûresi’nin 136. âyetinden itibaren, 
Arapların dini inanç ve pratiklerinde sığırla-
rın nasıl bir rol oynadığı gündeme gelmekte-
dir. Burada ilk olarak Arapların çeşitli hayvan 
ve ürünlerin taksimine ilişkin inançları ele 
alınmaktadır: “Allah’ın yarattığı ekinlerden ve 
hayvanlardan O’na bir pay ayırdılar ve akılla-
rınca, ‘Şu, Allah için, şu da bizim ortaklarımız 
(putlarımız) için’ dediler. Ortakları için olan 
Allah’ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise 
ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmedi-
yorlar!” (6:136). 

Araplar, hem şükrün ifadesi hem de yakın-
laşmak amacıyla sahip oldukları hayvan ve 
ürünleri ikiye ayırıyor, bir kısmını Allah’a, 
diğer kısmını ise ortaklarına (aile ve kabile 

tanrıları olan putlara ve din adamlarına) pay-
laştırıyorlardı. Pratikte bu paylaştırmanın an-
lamı şuydu: Allah’a ayrılanlar yoksullara, di-
lencilere, yetimlere ve düşkünlere dağıtılıyor; 
ortaklara ayrılanlar ise, putlara ve din adam-
larına takdim ediliyordu. Din adamları, şefaat 
etme yetkisine sahip kimselerdi. Dolayısıyla 
hem kurban pratiği, hem de şefaat düşüncesi 
Tanrı’ya yakınlaşmak ve günahlardan kurtul-
maya vesile olan şeylerdi.

Kur’an, hayvan ve ürünlerin ikili taksimi-
ne ve bu taksimin gerisinde yatan şirk dü-
şüncesine karşı çıkmakla kalmıyor, kendi 
düşüncelerinde bile tutarsız olan Arapların 

bu hükmünü “Ne kötü 
hükmediyorlar!” diyerek 

şiddetle eleştiriyor. Buna 
göre Araplar Allah’a ayır-
dıklarını, yani yoksullara 
ve zayıf kesimlere vermek 
üzere ayırdıkları hayvan 
ve ürünleri, haksızca ve 
keyfice “Allah zengindir, 
onun ihtiyacı yoktur.” di-
yerek ortaklar için ayrılan-

lara ekliyorlardı. Aslında yoksullara vermeleri 
gerekenleri onlara vermekten kaçınıp, ortak-
lara veriyorlardı. Kur’an’da “şüraka” olarak 
ifade edilen ortaklar, hem putları hem de 
putlar üzerinden kendine vazife çıkaran din 
adamlarını içermektedir. Çünkü pratikte put-
lar adına din adamları, onlara ayrılan hayvan 
ve ürünlere el koyuyor ve böylece batıl dini 
sistem üzerinde bir sömürü düzenini meşru-
laştırmış oluyorlardı. Dolayısıyla Kur’an’ın bu 
sistemi eleştirmesi sadece soyut anlamda şirk 
inancının eleştirisi değildir, aynı zamanda bu 
inanç sistemi yoluyla yürütülen bir pratiğin 
de mahkûm edilmesidir.  

Bu batıl taksimat düşüncesinin hemen ardın-
dan eleştiriye konu olan ikinci mesele, çocuk-
ların öldürülmesinin meşru gösterilmesidir. 
Ardı ardına iki kez bu konu gündeme getiril-
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mektedir. İlk âyet, “Yine bunun gibi, Allah’a 
ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, 
çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; 
onları helâke sürüklesinler ve dinlerini karış-
tırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi, 
bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydur-
dukları ile baş başa bırak.” (6:137) derken, 
ikinci âyet, “Beyinsizlikleri yüzünden bilgisiz-
ce çocuklarını öldürenler, Allah’ın kendileri-
ne verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram 
sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçek-
ten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da 
değillerdir.” (6:140) demektedir.

İlk etapta ikili taksimat düşüncesiyle çocuk-
ların öldürülmesi arasın-
da nasıl bir ilişki olduğu 
belirsiz olsa da üzerinde 
düşünüldüğü ve bazı Arap 
adetleri incelendiği zaman, 
bu iki olgu arasında ciddi 
bir ilişki olduğu görüle-
cektir. İzzet Derveze, Arap 
tarihinde çocukların Tanrılara kurban olarak 
adanma düşünce ve âdetinin olduğuna dikkat 
çekerek, yukarıdaki âyetleri bu konuyla bağ-
lantılı olarak ele almaktadır. Bu inanca göre 
bir kimse bir çıkmaza girdiğinde ya da çok 
önemli bir işinin olmasını istediğinde Tanrıya 
kurban adar ve bu mesele çözüldüğünde bir 
çocuk kurban ederdi.

Fakat iyi düşünülürse ikili taksimat fikrinin 
de pekâlâ çocuk katline yol açabileceği tah-
min edilebilir. Arapların sadece kurban ada-
ma nedeniyle değil, yoksulluk ve şereflerinin 
lekelenmesi nedeniyle de çocuklarını (özel-
likle de kız çocuklarını) öldürdükleri bilin-
mektedir. Özellikle savaş ve kıtlık durumla-
rında bu yola başvurmaktan kaçınmıyorlardı. 
Anlaşılan o ki, söz konusu durumlarda ortak-
lara ayrılan sunular azalmakta ve sunularla 
yaşamaya alışmış olan din adamları, yeterin-
ce hayvan ve ürün elde etmek için insanlara 
çocuklarını öldürmeyi hoş göstermektedir. 

Kur’an’da ifade edilen şekliyle “bu işi hoş ve 
süslü göstermek”ten kasıt, meşrulaştırmadır. 
Din ve din adamları, meşruiyet otoritesidir. 
Eğer onlar bir işi meşru gösterirlerse halk da 
bunu yapmaktan kaçınmaz.

Din adamlarının daha fazla mal hırsı ya da 
kıtlık zamanlarında ihtiyaç duydukları mal 
ve ürünleri alabilmeleri için, insanların ihti-
yaçlarından daha fazla hayvan ve ürüne sahip 
olması gerekmektedir. Bu ne zaman mümkün 
olmazsa, o zaman din adamları ilkel doğum 
kontrolü uygulayarak artı değer elde etme yo-
luna gitmektedir. 

Devamla, En’âm Sûresi’nin ele aldığı ve eleş-
tirdiği üçüncü mesele, 
nesneleri haram ve helal 
kılma konusundaki yetki-

nin kime ait olduğu mese-
lesidir: “Bir de (asılsız iddi-
alarda bulunarak) dediler 
ki: ‘Bunlar yasaklanmış 

hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dile-
diklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da) 
sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram 
edilmiş hayvanlardır.’ Bir kısım hayvanları da 
keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. 
(Bütün bunları) Allah’a iftira ederek yaparlar. 
Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandı-
racaktır.” (6:138). Bu âyetlerden, ortakların 
haram ve helal kılma yetkisini kendi ellerinde 
bulundurdukları ve bu yetki dolayısıyla bazı 
hayvan ve ürünleri yasakladıkları anlaşıl-
maktadır. Yasaklanan şeyleri ise dilediklerine 
mahsus kılmışlardır. Onların haricinde olan-
lar, bu yasaklanmış hayvan ve ürünlerden ya-
rarlanamamaktadır. 

Oysa Kur’an bu yetkinin sadece ve sadece 
Allah’a ait olduğunu ve gelişi güzel bazı şeyle-
ri haram kılmanın ona ait bir yetkiyi gasp et-
mek anlamına geldiğini bildirmektedir. Allah, 
hayvanlar ve ürünler konusunda gayet cömert 
davranmakta ve helal olan şeyleri insanlara 
haram kılmanın yersiz olduğunu ilan etmek-
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tedir. “O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, 
ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, 
zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve 
(her biri) birbirinden farklı biçimde yaratan-
dır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yi-
yin. Hasat günü de hakkını (öşrünü) verin, fa-
kat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sev-
mez. Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var 
edendir. Allah’ın size rızık olarak verdiğinden 
yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü 
o, sizin için apaçık bir düşmandır.” (6:141-
142). Tüm bu ürünlerden yararlanmak helal-
dir, fakat israf etmek haramdır. Çünkü israf, 
bir şeyi gereğinden fazla tüketmektir. 

Son olarak ortaklar, bazı 
şeyleri haram kılmakla 
yetinmeyip, bu konuda 
cinsiyet temelli bir ayrım-
cılığı da hayata geçirmişler-
dir: “Bir de dediler ki: ‘Şu 
hayvanların karınlarındaki 
yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. 
Karılarımıza ise haramdır.’ Eğer ölü olursa, o 
vakit onda hepsi ortaktır. Allah, onların bu 
tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüp-
hesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla 
bilendir.” (6:139). Bu ifadelerden anlaşılacağı 
üzere, Arap toplumuna cinsiyet ayrımcılığını 
ortaklar dikte etmişlerdir. Canlı doğan hay-
van yavrularını erkeklere, ölü doğanları ise 
kadınlara mahsus kılmışlardır. Burada kadın-
lar aleyhine bir haksızlık yapıldığı açıktır. 

Öyleyse bu haram ve helal kılma eylemini or-
taklar nasıl meşrulaştırmaktadır? 

En’âm Sûresi’nde bu soruya cevap olacak bazı 
ipuçları bulunmaktadır. Bu ipuçlarından bi-
risi, Yahudi geleneğine başvurmaktır. İlgili 
âyetler bu gerekçeyi reddetmektedir: “Yahu-
dilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıl-
dık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya 
bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine 
karışanlar dışındaki içyağlarını (yine) onlara 
haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebe-

biyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru 
söyleyenleriz.” (6:146). Demek ki Yahudilere 
tırnaklı hayvanların haram kılınması, ceza-
landırma amaçlıdır, ya değilse bu hayvanlar 
pis ve zararlı oldukları için değildir. Bu örnek, 
kelamda tartışılan bir konuya da ışık tutmak-
tadır: Haram kılınan şeyler her zaman zararlı 
ve pis; helal olan şeyler de her zaman faydalı 
ve temiz değildir. Belki genel kural bu olmak-
la birlikte bazı konularda, başka gerekçelerle 
istisnai hükümler de getirilmiştir.

Ortakların ikinci gerekçesi, tarihe ve geleneğe 
sığınmaktır: “Allah’a ortak koşanlar diyecek-
ler ki: ‘Eğer Allah dileseydi, biz de ortak koş-

mazdık, babalarımız da. 
Hiçbir şeyi de haram kıl-

mazdık.’ Onlardan önce-
kiler de (peygamberlerini) 
böyle yalanlamışlardı da 
sonunda azabımızı tatmış-
lardı. De ki: Sizin (iddiala-

rınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu 
bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyu-
yorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.” 
(6:148). Tarihi determinizm, insanın kendisi-
ne yabancılaşmasının önemli kaynaklarından 
birisidir. Araplar, bir yandan tarihe ve atalara 
atıfta bulunarak yaptıklarını meşru göstermek 
isterken, diğer yandan da bunu Allah’ın dileği 
olarak telakki etmektedirler. Bu noktada on-
lar tarihi determinizm ile ilahi determinizmi 
(kader) birleştirmektedir. Bu yanlış kadercilik 
anlayışı, günümüzdeki toplumlar da dâhil ol-
mak üzere pek çok kavmi bir çıkmaza sürük-
lemiştir. Allah hiç kimsenin kötülük yapma-
sını istemez; o sadece insanın test edildiği bir 
dünya yaratmış ve insanı kendi eylemleriyle 
baş başa bırakmıştır. Eğer Allah insanların ne 
yapacaklarını belirlemiş (takdir etmiş) olsay-
dı, o zaman sınanmanın anlamı olmazdı.

Tarihi determinizm, tarihin insanların ka-
derinde önemli bir rol oynadığını, başka bir 
deyişle onları belirli bir yöne doğru sürükle-
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diğine ilişkin bir inanç ve öğretidir. “Tarihsel-
cilik” olarak da ifade edilen bu öğreti, hem 
geçmişe hem de geleceğe dönük işlevler üst-
lenmektedir. Sözgelimi gelecekte belirli bir 
toplum tipinin (sosyalizm ya da komünizm) 
kurulacağını temellendirmek için Karl Marx, 
tarihin değişmez yasalarına atıfta bulunmakta 
ve eninde sonunda tarihin bu noktaya bizi ge-
tireceğini iddia etmektedir. Bunun tersine ca-
hiliye döneminin Arap önderleri de kendi ya-
pıp etmelerinin sorumlusunun tarih, gelenek 
ve atalar olduğunu iddia ederek, sorumluluk-
larını onlara devretmişlerdir. Oysa tarihte ve 
toplumda “tarihin yasaları” diye değişmez ya-
salar söz konusu değildir. 
“Öznenin ölümü” olarak 
ifade edilen bu fikir, gü-
nümüzde felsefe ve sosyal 
bilimlerde gözden düş-
müştür. İnsan iradesini 
ve sorumluluğunu devre 
dışı bırakan hiçbir felsefe 
veya inanç, insani değil-
dir ve onu başka güçlerin 
oyuncağı olmaktan kurta-
ramaz.

Sonuç olarak diyebiliriz ki tevhid özgürleşti-
rici, şirk ise köleleştiricidir. Tevhidin vurgu-
landığı ve şirkin reddedildiği En’âm Sûresi, 
bu gerçeği belirli olaylar üzerinden gözler 
önüne sermektedir. Ele aldığımız âyetlerde 
görüldüğü üzere şirk inancı ve bu inançtan 
neşet eden pratikler, insanı, yalancı ilahların, 
putların ve nihayet din adamlarının köle-
si kılmaktadır. Bu anlamda şürekâ kavramı, 
insanları sömürmek ve baskı altında tutmak 
üzere yalancı ilahlarla din adamları arasında-
ki şirket/ortaklık ilişkisini ifade etmektedir. 
Bu ilişkinin inanç temelini şirk inancı, mad-
di temelini ise hayvanların ve ürünlerin ikili 
taksimatı oluşturmaktadır. Şürekâ, insanların 
sahip oldukları hayvanları ve elde ettikleri 
ürünleri ikiye ayırıp bir kısmını Tanrı’ya, bir 
kısmını da putlara ve din adamlarına sunma-

yı emretmektedir. Fakat Kur’an’ın ifadesine 
bakacak olursak, bu taksimat bile şürekânın 
tutarsız davranışlarıyla anlamsız hale getiril-
mekte ve toplanan ürünler ortaklar arasında 
pay edilmektedir. Bu anlamda “En’âm” kav-
ramı, temelde tüm dinlerde rastlanan sunu 
(ya da kurban ve adak) fikrini simgelese de, 
cahili Arap toplumunda şürekânın marifetiyle 
bir vurgun ya da sömürüye düzenine dönüş-
müştür.

Kurban ritüeli çok eskidir ve pek çok dinde 
ve toplulukta rastlanmaktadır. Kur’an’ın şu 
ifadesi kurbanın evrensel bir ritüel olduğu-
nu göstermektedir: “Her ümmet için, Allah’ın 

kendilerine rızık olarak 
verdiği hayvanlar üzerine 
ismini ansınlar diye kur-

ban kesmeyi meşru kıldık. 
İşte sizin ilâhınız bir tek 
ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na 
teslim olun. Alçak gönüllü-
leri müjdele!” (Hac, 22:34). 
Allah’a ilk kurban sunumu 
Âdem’in oğulları tarafın-
dan yapılmıştır. “Hani ikisi 
de birer kurban sunmuş-

lardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden 
kabul edilmemişti.” (Maide, 5:27). Bugün Ya-
hudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’da uygulanan 
kurban âdeti, Hz. İbrahim’e dayandırılmak-
tadır. Muhammed Hamidullah, Hz. İbrahim 
zamanında müesseseleşen bu çeşit kurbanın, 
İslâm öncesi Araplar arasında, yani ilk doğan 
oğul olan Hz. İsmail soyundan gelen Araplar 
arasında devam edip, Yahudiler arasında gö-
rülmediğini kaydetmektedir.

Arapçada gerek maddi gerekse manevi her 
türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir 
anlam yelpazesine sahip olan “kurban” keli-
mesi dini terminolojide, kendisiyle Allah’a 
yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık 
sağlamak, yani ibadet (kurbet) amacıyla belli 
vakitte belirli cins hayvanları kesmeyi ve bu 
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amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Latince kö-
kenli Batı dillerinde kurban karşılığı kullanı-
lan “sacrifice” kökünde, kutsamak, bir nesne-
nin tanrıya sunularak kutsal hale getirilmesi, 
“offering” da, tanrıya hediye sunma, takdime 
anlamını taşır. Eski Ahid’de kurban karşılı-
ğında, bağış ve vergi manasındaki “minha”, 
yaklaştıran  şey anlamında “gorban” ve kut-
sal kan dökmeyi ifade eden “zebah” kelimesi  
kullanılır.

Genel olarak Tanrı’ya sunulan şeyler, özelde 
de kurban insanı Allah’a yakınlaştıran bir ri-
tüel olmakla birlikte, bu uygulama zamanla 
sapmalara uğramış ve insanlar da kurban edi-
lir bir hale gelmiştir. Sözgelimi Tevrat’ta bu 
yönde ifadelere rastlanmaktadır. “Ancak in-
sandan olsun yahut hayvandan olsun yahut 
mülkü olan tarlalardan olsun, kendisinden 
olan bütün şeylerden bir kimsenin Rabb’e 
vakfettiği hiçbir şey satılmayacak ve fidyesi 
verilmeyecektir; her vakıf Rabb’e çok mukad-
destir. İnsanlar arasından vakfedilen bir kimse 
için fidye verilmeyecek; mutlaka öldürülecek-
tir.” (Kitab-ı Mukaddes, Levililer, 27/29-30.)

Hıristiyan teolojisi, Hz. İsa’nın kendini insan-
lık için kurban edişi dışındaki bütün kanlı 
kurbanları reddetmektedir. Bunun temelin-
de, hayvan kanlarının ve sıradan insanların 
kanlarının, günahı ortadan kaldırmayacağı 
düşüncesi vardır. Günahı ortadan kaldıracak 
yani günaha kefaret olabilecek yegâne kur-
ban, tanrı oğlu olarak kabul ettikleri İsa’nın 
kanıdır. 

Bu sapmalardan dolayı kurban geleneği, dua 
geleneğiyle karşılanır hale gelmiştir. Yani Ya-
hudilik ve Hıristiyanlıkta kurban kesmek ye-
rine insanlar dua etmeyi tercih etmektedir. 
İslâm öncesi Arap toplumunun dini hayatın-
da önemli bir yeri olan kurban âdeti, çocukla-
rın, köle ve esirlerin putlara kurban edilmesi 
şeklini de almış olmakla birlikte yaygın olan 
kurban şekli, hayvanların putlara kurban 
edilmesidir.

Kur’an, Arapların bildiği ve uyguladığı bir-
çok ritüel gibi kurban ibadetini de gerçek 
biçimine kavuşturmuştur. İslâm, sadece Arap 
yarımadasında değil, yayıldığı başka ülke ve 
kültürlerde de insan kurban etme geleneğini 
ortadan kaldırmıştır. Kur’an, hayvanın eti ve 
derisi için yapılan kesim ile kurban arasında 
bir ayrım yapmaktadır. Bu konuda, “Onların 
ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır;  fakat 
O’na sadece sizin takvanız (dini duyarlılığı-
nız) ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dola-
yı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hay-
vanları böylece sizin istifadenize verdi. Güzel 
davrananları müjdele!” (Hac, 22:37). Demek 
ki kurbandan maksat, onun bir takva göster-
gesi olmasıdır; kurbanın eti ve derisi sosyal 
bir işleve sahiptir. Tüm ritüeller gibi kurban 
da toplumsal bir dayanışmanın ifadesidir ve 
toplumsal bütünleşmeye hizmet eder. Ama 
tüm bu işlevler ikincil olup yatay ilişkilerde 
anlamlıdır. Dikey ilişki (Tanrı-insan) söz ko-
nusu olduğunda geçerli olan ölçüt takvadır. 
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Latif bir el dokundu kaderin akışına,
Bir cemre düşüverdi zulmün zorlu kışına.
Rahmet tomurcuğunun patlama dönemiydi,
Tavda olan demirin dövülecek demiydi.
Bir zorba tünemişti bir zamana müptela,
Hakka tecavüz eden hakkın önünde bela.
Harami hazinenin başına oturmuştu,
Mukaddes değerleri kumarda batırmıştı. 
Sona ramak kalmıştı sönecekti havası, 
İkilik iddiası ve ilahlık davası.
Arşa meydan okuyor haddini aşıyordu,
Beklenen tufan vakti artık yaklaşıyordu.
Âlemlerin Sultanı son darbeyi vurmadan,
Helak etmeyecekti Nebi’siz uyarmadan.
Sünnetullah böyledir açık kapı kalmasın,
İlahi mahkemede mazeret bulunmasın.
Rahman’ın Halil kulu götürüyor ışığı,
Kökünden sökmek için zehirli sarmaşığı. 
Doktor müzmin hastaya merhem ilaç veriyor,
Leşe dönük yüzünü güneşe çeviriyor. 
Hasta kaynar su gibi dokunanı haşlıyor,
Kuduz bir köpek gibi sudan telaşlanıyor.
Su hayattır, su nimet, su varlığın özüdür,
Yalnızca emaneti bozanın mezarıdır
Emir veriyor zalim “hazırlayın bir ateş”
İbreti âlem için olsun cehenneme eş”
Ateşle korkutuyor ateşte pişmiş aşı,
Ateşin kendisini bekleyen elebaşı.
Ateş öyle bir sır ki varlığı gizemlidir,
Suyun içinde ateş ateşte su gizlidir.
Ateş nura gark oldu es-Selam’ın emriyle,
Esenlik sunuverdi Kerim’in keremiyle.
Bir ses duyuldu o an arzı titreten bir ses,
Minik bir kuştu gelen kalmıştı nefes nefes.
Gagasında damla su himmeti umman kadar,

Cismi daraya gelmez aşkı kâinata dar.
Hemcinsleri sordular “Bu telaşla nereye”
Dedi “Nemrut’a nispet zulmünü söndürmeye”
“Gayretin beyhudedir ömrün kifayet etmez,
Taşıdığın bir damla kendisini söndürmez”
Dedi ki “Farkındayım. Maksat muhabbet olsun”
“Yarın mahşer önünde tarafım belli olsun”
Maksat hâsıl olmuştur aza çoğa bakılmaz,
Zerre miktarı olsa Hak katında kaybolmaz
Kulun gücü yetmezse eliyle ameliyle,
Niyet esas alınır peygamberin diliyle.
Bizim de maksadımız ey olay kahramanı, 
Mü’minin gündeminde yaşatmaktır davanı.
Son güneş batana dek bir şuur inşa ettin,
İbrahim’i bir bakış bir duruşu öğrettin.
Dedin ki zafer değil seferdir bize düşen,
Vahdettir bir millette bir devlete dönüşen.
Tam inanmış bir mü’min kazançlıdır nasılsa,
Cemaat Hak üzredir, tek kişi dahi kalsa.
Bir zihin inşasına misalen konulsan da,
Darb-ı mesel çölünde hayalen yaşasan da.
Bu asil duruşunu minnetle anıyoruz,
Mazeret sürenleri sana ısmarlıyoruz.

bir kuş duruşu
S e b a h a d d i n  T Ü Z Ü NŞ İ İ R
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“SEN EY (yalnızlığına) bürünmüş olan 
Kalk ve uyar 

Rabbi’nin büyüklüğünü ve yüceliğini an”
Hira’dan yeryüzüne yayılan 
Uyanışı ve direnişi başlatan çağrı
Şirk perdelerini parçalayan 
Kararmış ruhları Rabbi’yle buluşturan 
Vicdanın ve merhametin sesiydi duyulan

La ilahe illallah
İlahi davetin özünde 
Tek ve yalnız O var
Latif olan sevda kutlu muştular
İslâm güneşiyle yarıldı tüm karanlıklar 
Paramparça oldu Kâbe’yi kuşatan putlar
La ilahe illallah 
İlahi davet zorlu bir mücadeledir 
Vahiy ki sabır ve kararlılık zırhını giydirir
Unutma sonunda zafer mü’minlerindir
O’na dayan sadece Rabb’ini tekbir et

Sana taş atanların hidayetine dua et 
Davet yolu çileli bu yol dikenlerle çevrili
Duruşunu bozma terk etme kavl-i leyyin dilini
Çağrımız o ilk çağrı
La ilahe illallah 
  
Mekke’nin gülünü kanatan müşriklerdi
O gül ile başlamıştı aşk mevsimi 
Ey Allah’a çağıran İslâm’ın eri
Şimdi çağı sarsmanın zamanı geldi
Ey davetçi durma tanıt insanlığa kendini
Sen kimsin, siz kimsiniz diyenlere
“Ben Müslümanlardanım” deyip açıver kalbini
Ancak sıbgatullah ile yok olur cahiliye lekesi 
Tüm insanlık duysun, inlesin dağlar, taşlar 
La ilahe illallah
Yalnız Allah’ın önünde eğilsin başlar! 

Müddessir
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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ustafa İslâmoğlu’nun İman Risalesi’nin (1993) 
mütemmim cüz’ü olarak kaleme aldığı bu 

eser, tabiin alimlerinden Hasan el-Basrî’nin, dö-
nemin Emevi Sultanı Abdulmelik b. Mervan’ın 
şahsında kaderci zihniyete cevap olarak yazdığı 
sadra şifa risale’nin şerhidir.

Eserin birinci bölümünde Hasan el-Basrî’nin hayatı, 
dönemi, ilmi şahsiyeti, metodu; ikinci bölümünde 
risalenin serüveni, değeri, nüshaları, mevsukiye-
ti ve üçüncü bölümde ise risale metni ve şerhi yer 
alıyor. Eser, mevzuyu tarihsel bağlamından ko-
parmadan, sosyolojik ve psikolojik açılımlar ge-
tirirken, Kader Risalesi’nin muhteviyatını Kur’an 
ve sünnet perspektinden yeni bir okumaya tabi 
tutuyor. 

Hasan el-Basrî kimdir?

Hasan el-Basrî, hicrî 21-110, miladî 642-728 ta-
rihleri arasında yaşayan, birçok ekolün kendisini 
üstad olarak gördüğü, (dirayet ve tefakkuh ehli) 
sahabe’nin rahlesinde yetişen tabiin’in önemli 
şahsiyetlerindendir.

Tarihi süreç içinde İslâm düşünce seyrini genel 
hatlarıyla üç döneme ayırabiliriz. Bunlar ibda (te-
merküz), ihya (şerh) ve inşa (tecdid) dönemileri 
olarak isimlendirilebilir.

Kader Risalesi de bu seyrin ibda döneminde ya-
zılan kurucu metinlerden biridir. Hz. Ali’nin (h. 
40) Nehcu’l-Belağa’sı, İmam Azam’ın (h. 150) el-
Fıkhu’l-Ekber’i, Mukatil b. Süleyman’ın (h. 150) 
el-Eşbah ve’n-Nezair fi’l-Kur’ani’l-Kerim’i, Haris b. 
Esed el-Muhasibi’nin (h. 240) el-Akl ve Fehmu’l-
Kur’an’ı, Ragıb el-İsfahanî’nin (h. 425) ez-Zeri’a 
ila Mekarimi’ş-Şeria’sı diğer kurucu metinlerden 
bazıları olarak zikredilebilir.

Teşekkül döneminin daha başından itibaren İslâm 
coğrafyasının sadrında birçok önemli ekol/okul 
vücuda gelmiştir; bunlardan bazıları şöyledir:

MKübra Çomaklı KOÇAK

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

KADER RİSALESİ VE ŞERHİ ÜZERİNE NOTLAR

Düşün Yayıncılık, İstanbul 2012
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- Mekke ekolü: Abdullah b. Abbas, Mücahid, 
İkrime gibi şahsiyetlerin vücuda getirdiği dira-
yet mektebidir.

- Medine ekolü: Muhammed b. Ali, Mabed el-
Cüheni gibi şahsiyetlerin vücuda getirdiği öz-
gür irade mektebidir.

- Kufe ekolü: Abdullah b. Mesud, İmam Azam 
gibi şahsiyetlerin vücuda getirdiği rey mekte-
bidir.

- Basra ekolü: Hasan el-Basrî, Vasıl b. Ata gibi 
şahsiyetlerin vücuda getirdiği tevhid ve adalet 
mektebidir. 

- Rivayet ekolü: Abdullah b. Ömer, Malik b. 
Enes gibi şahsiyetlerin vü-
cuda getirdiği hadis/nass 
mektebidir. İmam Şafiî ve 
İmam Ahmed b. Hanbel de 
bu ekolün önemli isimle-
rindendir…

Bu münbit ortama rağ-
men, özellikle bu havza-
nın hemen yanı başında 
Şam’da oluşan yeni siyasî 
temerküzün etkisiyle bazı 
kırılmalar da yaşanmıştır. İmamet, Emevilerin 
eliyle saltanat’a dönüştürülmüş, efdaliyet teorisi 
üzerinden asabiyet öne çıkarılarak geniş mevali 
kitlelere karşı Arapçılık yapılmıştır. Dahası kon-
jonktürün de desteklediği rivayetin otoritesi ha-
kikatin otoritesinin yerine geçirilmiştir. Takva’ya 
dayalı kardeşlik ve paylaşım anlayışına karşı, 
ganimete dayalı kabilecilik ve asabiyet anlayışı 
oluşmaya başlamıştır. Bu süreçte, özellikle ser-
vet ve kader konularında rivayet edebiyatı zirve 
yapmıştır. Kur’an’ın ön gördüğü özgür iradeye 
karşı rivayet edebiyatından beslenen bir kader-
cilik anlayışı yüceltilmiştir. 

Nevebî mirasın aktarılmasında bazılarının ipin 
ucunu kaçırması üzerine ulema rivayetlerin se-
nedini sormaya başlamıştı… (Ama bu sorgu-
lamada sadece sened ile iktifa edilmesi, metin 
tenkidinin ihmal edilmesi ileride onulmaz ya-
ralar açacaktır).

Kaderci cahiliye mantığı ile rivayetçi arap 
aklı, saltanat ideolojisinin en önemli dayana-
ğı/kaynağı olmuştu. Emeviler, Kur’an’ın tevhid 
çağrısına karşı çıkarken, şirk savunmasını kader 
üzerinden yürüttüler. Saray ulemasının desteği 

ile palazlanan bu zulüm iktidarı, muhaliflerini 
ve sivil ulemayı bir bir silmeye başladı. Zaman 
içinde rivayet geleneği, saltanat ideolojisinin bir 
projesine dönüştü ve bu yönden oluşturulan 
geniş bir müktesebat şekillendi. 

Bu zulüm ve baskılar karşısında geniş kitleler-
de takvanın (mesuliyet) yerini yavaş yavaş zühd 
(halvet) aldı. Böylece korkunç bir ahlakî nihilist 
telakkisinin (zalimlerin eylemlerinin sorum-
luluğunu Allah’a isnad ettikleri bir anlayışın) 
oluşmasına zemin hazırlandı.

İşte bu kırılmanın zirvesinde, “Kur’an İslâm 
düşüncesinin membaıdır” diyen, “amellerini 
Kur’an’a arz et” ve dahi “Kur’an’a dayanmayan 

her görüş sapmadır” diyen 
Hasan el-Basrî çıkıyor kar-
şımıza… Onun metodu 

ise denge’dir. Ne cebirci, ne 
kaderci. Bu dengeli tutum, 
onun ilminde (Kur’anî), si-
yasetinde (meşveret), mu-
halefetinde (direniş) ve ha-
yatında da böyleydi.

Kader Risalesi, cahilî kaderci 
anlayışa ve onunun üzerine 

kurulu Emevi zulmüne Hasan el-Basrî’nin kı-
yamıdır.

Risale’nin hikâyesi

Kader Risalesi’nin tek bir nüshası günümüze 
ulaşmış, söz konusu bu el yazma nüsha, Süley-
maniye Kütüphanesi Köprülü kolleksiyonunda 
yer almaktadır. Ayrıca söz konusu risalenin bir 
özetini ihtiva eden ve Haccac b. Yusuf’a isnad 
edilen bir başka mektup da Ayasofya kütüpha-
nesinde bulunmaktadır. 

Söz konusu el yazma eser, 1933 yılında Alman 
müsteşrik Helmut Ritter tarafından keşf edilir 
ve Almanca’ya çevrilerek yayınlanır. Ritter’in 
bu çalışması 1954 yılında Türkçe’ye çevrilerek 
akademik bir dergide yayınlanır. Lakin hem 
Ritter’in çalışması, hem de Türkçe çevirisi bir 
çok hata ve eksiği barındırmaktadır. 

Hasan el-Basrî’nin Kader Risalesi, konulu tef-
sir kıvamındadır. Risalede kader konusunda 
Kur’an’ın görüşü ortaya konuluyor ve o dönem-
de öne çıkan yanlış yaklaşımlara, vahiy ve sün-
netten delillerle eleştiriler yöneltiliyor.

HAKSIZLIK VE ZULÜM 
ALLAH’IN KAZA VE 
KADERİ DEĞİLDİR; 
ALLAH’IN KAZA VE 
KADERİ EMİR VE 
NEHİYLERİDİR.
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Risale dönemin emevi sultanı Abdulmelik b. 
Mervan’ın bir sorusu üzerine kaleme alınıyor. 
Abdullah b. Zübeyr’in hilafeti sırasında Şam 
yönetiminin başında bulunan Abdulmelik b. 
Mervan, Kudüs’ü Mekke’ye, Kubbetü’s-Sahra’yı 
da Kabe’ye alternatif yapmaya çalışır; bunu des-
teklemek için de büyük bir miraç edebiyatı üre-
tilir. 

Abdulmelik b. Mervan’ın saltanat ihtirası 
Haccac‘ın zalimliği ile birleşince, Kabe mancı-
nıkla yerle bir edilir, Haremeyn’in halifesi Ab-
dullah b. Zübeyr’in başı annesi Hz. Esma’nın 
gözü önünde kesilir. Ve İslâm toplumunun yö-
netimi tamamıyla Mervanilerin eline geçer. Aynı 
Haccac bir yandan İslâm coğrafyasında terör es-
tirirken bir yandan da, “halifeye itaati insanlara 
farz” olarak dayatır.

İşte bu ortamda muhalif 
ulemayı her türlü işkence-
den geçiren Abdulmelik, 
Hasan el-Basrî’ye de bir 
mektup yazıp, kader konu-
sundaki görüşlerini sorar, 
el-Basrî ise ona tokat gibi 
bu risale ile cevap verir. 

Risale’den notlar

“Hasan el-Basrî’den Allah’ın 
kulu Abdulmelik’e” diye başlar risale…

* Hasan el-Basrî der ki: İnsan yaptıklarına mec-
bur değil, yaptıklarından mesul’dur. Hattızatın-
da, Allah insanı kulluk için yaratmıştır, asla kul-
larına zulmetme ihtimali yoktur. Hz. Peygam-
ber ve sahabiler de Allah’ın takdirini mecburiyet 
olarak değil mesuliyet olarak anlamıştır.

Risaleye pasaj pasaj şerh yazan Mustafa 
İslâmoğlu hocamız, burada selefin kader anlayı-
şını açar, Peygamber’den ve sahabeden örnekler 
getirir. Akabinde de bu kader anlayışının bozul-
ma sürecini ortaya koyar: 

Siyasî karmaşa ortamında birileri, Kur’an’ın önü-
nü tıkadığı cahili kültürün yolunu açmış, kadercilik 
anlayışı rivayet edebiyatının içine sızdırılmıştı. Mu-
halifler (kaderiyye-cebriyye) birbirlerini dalaletle 
yaftalarken, Emevi hanedanı ise işine gelen tezi 
(cebriyye: kulun sorumsuzluğu) kendi zulümlerine 
kaldıraç yapmıştı.

Evet, cebriyye kulun sorumluluğunu inkar eder-
ken, kaderiyye kulun fiillerinin faili olduğunu sa-
vunuyordu. İktidar ise (gasblarını ve zulümlerini 
sürdürmek için) kaderci mantığı yayıyor, toplumu 
‘sorgulamayan bir vicdan’a mahkum etme çabasını 
sürdürüyordu. 

Oysa insanın iradesi, külli irade’nin içerisinde bir 
cüz’dür. Ve o irade, kullanılmak üzere insana veri-
len bir emanettir. Allah irade’yi vermiştir. Bu yüz-
den de imtihan etmekte ve mesul tutmaktadır. 

Hem irade ve mecburiyet, hem de ezeli yazgı ve 
ceza çelişkidir.

Hasan el-Basrî der ki: Allah’ın kitabına dayanma-
yan her görüş bir sapmadır. Haksızlık ve zulüm 
Allah’ın kaza ve kaderi değil; Allah’ın kaza ve ka-
deri emir ve nehiyleridir. Ki, “Allah iyiliği, adaleti, 

paylaşmayı emreder, utanç 
verici olan, kötü olan ve aşı-
rılıktan neyheder.” (Nahl, 

16/89) buyrulmaktadır. 

Burada İslâmoğlu, kader 
kavramının etimolojisini 
Kur’an’dan izleğini ortaya 
koyuyor. Kur’an’da kader 
kavramı lafzi olarak 11 defa 
geçmektedir; lakin iradeli 
bir varlık olan insanı mecbur 

ve mahkum eden ‘hüküm’ ve ‘yaratma’ anlamın-
da hiç kullanılmamakta; ‘ölçü, kıymet, değer, 
miktar, süre’ anlamında kullanılmaktadır. 

Eserde vurgu yapılan bir diğer husus ise, 
Kur’an’da geçen beş iman esası ve bunlara son-
radan eklenen altıncı maddenin (kadere iman) 
ve “İslâm’ın şartları” olarak telakkî edilen beş 
maddelik bütünün içinden cihad (veya “iyiliği 
emretmek ve kötülükten neyh etmek”) maddesinin 
değiştirilmesi sürecinin siyasî ve kelamî seyri-
dir.

Kitapta, özellikle kadere dair rivayetlerin 
Kur’an’a arz edilmesi ve ortaya çıkan İsrailiyat 
ve Mesihiyat tablosunun çok büyük oluşu önem 
arz ediyor.

İslâmoğlu, “Kaderi anlamanın anlamına dair” 
bahsinde derin semantik bir okuma yapıyor. Bu 
noktada kaderi ikiye ayırıyor: 

a) İradesiz varlıklar için statik kader: Sünne-
tullah, eşyanın yasası, Allah’ın inayeti ve bütün 

KADER KAVRAMI 
KUR’AN’DA ‘ÖLÇÜ, 
KIYMET, DEĞER, 
MİKTAR, SÜRE’ 
ANLAMINDA 

KULLANILMAKTADIR. 
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bunların karşısında Rabb ve İlah olan Allah’ın 
künhü…

b) İradeli varlıklar için dinamik kader: İnsanın 
tercihleri, ahlaki sorumluluğu, kesb edilen fiil-
ler ve bütün bunların karşısında Hallâk ve Alîm 
olan Allah’ın hükmü…

Hasan el-Basrî der ki: Allah saptırmaz, insan 
kendisi sapar. Hidayet Allah’ın rehberliğidir, 
dalalet ise bu rehberliğe teslim olmamaktır. Al-
lah mecbur ettiğini mes’ul tutmaz, mes’ul tuttu-
ğunu mecbur etmez. “Dilediğinizi yapın.” (Fussi-
let 40). 

İslâmoğlu, burada da ‘hidayet ve dalalet’ bahsini 
açıyor:

“Hidayet Allah’tandır”, şöyle anlaşılmalıdır: Al-
lah her şeye yaratılış amacını yükleyip, sonra da 
onu bu amaca yönlendir-
miştir. “Sizi yaratan O’dur, 
sizden kiminiz kafir (inkar 
etmeyi tercih etmiş), kiminiz 
de mümin olmayı (iman et-
meyi tercih etmişsiniz)’dir.” 
(Teğabün 2).

İnsan, temel kaidesi olan 
fıtrat üzerinde, iradeyi/ih-
tiyarı tercih edebilir. Şerr, 
eşyanın yaratılış amacının 
dışında kullanılması; hayr 
ise eşyanın yaratılış amacı-
na uygun kullanılmasıdır. İnsan fıtratına sadece 
iyilik/hayr işlenmiştir, bundandır ki iyilik fıtri/
insiyakidir, kötülük ise hesabi/teammüdîdir.

İslâmoğlu, kitap boyunca semantik analizleri-
ni sürdürüyor. Kur’an-ı Kerim’de birçok âyette 
geçen dilemek (meşiet/yeşâ’) fiili çift öznelidir 
ve çift faili görmektedir: “(Allah) dilemeseydi, 
(insan) dileyemezdi” ve “(Allah) dilemeyi iste-
meseydi, (insan için) istemeyi dilemezdi.” Ki, 
bütün bu süreçte kulun iradesi Allah’ın takdi-
rine bakar…

Hasan el-Basrî der ki: Allah’ın takdiri emir 
ve nehyidir, emir ve nehyi takdiridir. Allah, 
kitab-ı mübinde (ödül ve cezada) “size yazdı-
ğıma karşılık” demiyor, “yaptıklarınıza karşılık” 
diyor… Kur’an’da geçen “Allah’ın izni”, ibaresi 
iradeyi (vermesi ve) özgür kılması demektir… 
(Yunus 100).

İslâmoğlu, burada şu şerhi düşüyor: “el-Kadir 
olan, gücünü keyfi kullanmayandır (Bakara 
284). Şeytan ve cahiliye ehli kaderciydi, çünkü 
Allah’ın el-Kadir sıfatına iman etmiş değiller-
di.”

İslâmoğlu, âyetler ışığında Kader Risalesi muh-
tevasına şerh düşmeye devam ederek Kur’an’da 
geçen fiillerin isnadını şöyle sınıflandırıyor:

1- Yalnız Allah’a isnad edilen fiiller: Fıtrat, mağ-
firet, takdir…

2- Yalnız mahlukata isnad edilen fiiller: zulüm, 
fesad, günah…

3- Hem Allah’a hem insana isnad edilen fiiller, 
bunlar: 

a) Allah için de insan için de (ayrı yada aynı 
bağlamlarda) kullanılan fiiller. (Bu alanlarda Al-

lah insana pay veriyor).

b) Aslında kula ait olduğu 
halde Allah’a isnad edilen fi-
iller. (Bu alanlarda Allah insa-
na edeb öğretiyor).

Hasan el-Basrî der ki: Me-
suliyetin yerine mecburiyeti 
koymak kötülük ile iyiliği bir 
tutmaktır. Oysa, “İyilikle kötü-
lük bir olmaz.” (Fussilet 34).

İslâmoğlu burada, özellikle 
cahilî-kaderci mantığın bazı sahte sorularını 
hatırlatıyor:

Veled-i zina’yı kim yaratır? şeklinde bir soru 
sahte bir sorudur ve aklı zehirler. Oysa öncelik-
li olarak bilinmesi ve uyulması gereken husus 
‘zina’nın haramlığıdır. 

Allah’ın önceden yazdığı musibet, iman veya 
küfür değildir. Hiç kimse anne karnında bed-
baht veya bahtiyar diye damgalanamaz. (Hud 
105’in siyak ve sibakına bakılmalıdır).

Hasan el-Basrî der ki: Onlar Allah’ın emri ile 
Allah’ın ilmi’ni karşı karşıya getirirler: 

“Eğer Rabbin dileseydi, herkes iman ederdi (ama 
dilemedi).” Burada meşiet fiili kaderci aklın id-
dia ettiğinin tersi bir anlamda kullanılır. Oysa 
ki, insanın iradeli fiillerinde Allah’ın ilmi, iradenin 
bağlı olduğu ilahi yasalardır.

ALLAH SAPTIRMAZ, 
İNSAN KENDİSİ 
SAPAR. ALLAH 

MECBUR ETTİĞİNİ 
MES’UL TUTMAZ, 

MES’UL TUTTUĞUNU 
MECBUR ETMEZ. 

(HASAN EL-BASRÎ)
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İslâmoğlu der ki: İsmi “Hayr” olan Allah’tan şerr 
değil ancak hayr sudur eder (Nisa, 4/79). Kur’an 
hayr’ı Allah’a nisbet eder, lakin şerr’i ne Allah’a 
isnad eder ne de izafe eder… Şerri Allah’a isnad 
eden rivayetlerin arkaplanında İsrailiyat, Mesi-
hiyat ve arkaik kültürler bulunmaktadır. 

Yine Allah, hata ve kötülüğü zatına değil irade 
verdiği insana nisbet eder.

Hasan el-Basrî der ki: İnsanı tercihlerinde öz-
gür bırakan Allah, kullarına emir ve nehiyleri-
ne uyma gücü (irade, vicdan, kudret) vermiştir. 
İslâmoğlu’nun bu tesbite düştüğü şerh şöyledir: 
Kur’an mühtediler için takva değil, muttakiler 
için hidayettir (Bakara 2). Fıtrat‘ın üzerinde 
fücur ve takva meyli var, (Rum 30). Beled 10-
11’de şöyle buyruluyor: “Ve Biz ona (hayr/iyilik 
ve şerr/kötülük olan) iki yolu 
gösterdik, fakat o, o sarp yo-
kuşu geçemedi.”

Nitekim, teklif var ise tercih 
de olmalıdır. Bu nimet ve rı-
zık için de geçerlidir. “Rızkı-
nız semadadır -ona ulaşmak 
için çaba gösterin-.” Yani 
tohum yağmurun duasıdır. 
“Şükrederseniz arttırırım, 
nankörlük ederseniz mahru-
miyetim pek şiddetli olur.” (İbrahim, 14/7).

Sonuç

Bu eserde aynı anda İslâm düşüncesinin ibda 
döneminin bir metnini (Kader Risalesi), ihya 
döneminin bir örnekliğini (risalenin şerhi) ve 
inşa döneminin kurgu-söküm okumasını bir 
arada görüyoruz. Bunun yanında geleneğimizin 
soru-cevap usulünü ve günümüzün bir imka-
nı olarak risalenin tıpkı basımını da bir arada 
görmekteyiz.

Bu karşılaştırmalı okumada şu sonuçlara ulaşa-
biliriz:

1- Kadercilik parçacı, indirgemeci ve cahilî bir 
yaklaşımdır.

2- Kader, ilim/tercih nev’indendir; ilim, malûma 
tâbidir. Dolayısıyla olan ve olacak Allah’ın bilgi-
si (Alîm) dahilinde taallûk ediyor, ki Allah her 
an yaratılışa müdahil (Hallak)’dir.

3- İmanın ve İslâm’ın esaslarını Kur’an belir-
lemiştir. Amentü’ye eklenen ‘kadere iman’ ile 
çıkarılan ‘cihad etmek’, iktidarın/otoritenin pasif 
müslüman üretme projedir. 

4- Rivayetin otoritesi asla hakikatin otoritesi-
nin üstünde değildir. Hakikat rivayete feda edi-
lemez.

5- Bu cesur okuma, Kur’anî üslubun bir yansı-
masıdır. Kim ki vahyin menbaına giderse bunu 
görecektir.

Kur’an’dan delillerle kader konusunu ortaya ko-
yan bu risale, ‘rivayetin otoritesi’ ile bir örgünün 
içine hapsedilen düşüncenin çığlığıdır. Bu, sa-
dece 1300 küsur yıl tozlu raflara mahkum edil-
miş bir risalenin iade-i itibarı değil, aynı zaman-
da cahilî/emevî dayatmanın tarihin iki ucundan 

afişe edilmesidir. Keza, 
bastırılmış ve susturulmuş 
geniş kitlelelerin savun-

masıdır.

Hiçbir ekol, mezhep ve 
meşrep yok iken Kur’an-ı 
Kerim vardı ve bu risale de 
sağlam bir isnad ile vah-
ye bağlı, vahyin sadrından 
damlayan bir şifadır. 

Bu risale, (müslüman, mü’min, cemaat, meş-
reb, mezhep, ekol için) vahye rucû etmenin bir 
çağrısıdır:

“Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağ-
ladık.” (İsra, 17/13) yani, “İnsan yaptıklarının 
rehinesidir.” (Müddessir, 74/38) ve “İnsan 
için ancak çabasının karşılığı vardır.” (Necm, 
53/39). 



MESULİYETİN YERİNE 
MECBURİYETİ KOYMAK 
KÖTÜLÜK İLE İYİLİĞİ 

BİR TUTMAKTIR. OYSA, 
“İYİLİKLE KÖTÜLÜK BİR 
OLMAZ.” (FUSSİLET 34).


