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Ders  :  130 

Konu :  İslam’da Davet ve Davet Metodu - I  

1- Davetin Tanımı 

Sözlük anlamı, çağırmak, nidâ etmek, sevketmek, gelmesini istemek demektir. 

Terim anlamı ise, İslâm Dini’ni insanlara anlatarak tanıtmak ve tatbikinin sağlanmasına 

çalışmaktır. 

2- Dâvetin Önemi ve Hükmü 

Dâvet yapılmayan yerde İslâm yaşanmaz, günahlar ve isyanlar artar.  

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: 

َكانُوا الَ يَ تَ َناَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ * َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصوا وََّكانُوا يَ ْعَتُدونَ  َداُوودَ  لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَسانِ   

‘‘İsrailoğullarından inkârcı olanlar, Dâvûd ve Meryem oğlu Îsâ diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun 

sebebi söz dinlememeleri ve  sınırı aşmalarıdır. Onlar, işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye 

çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür!‘‘1 

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

ْرُه بَِيِده، فَِاْن َلْم  يَمانِ َمْن رََأى ُمْنَكًرا فَ ْليُ غَي ِّ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِاْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف ااْلِ  

‘‘Sizden kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şâyet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, 

diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu 

imânın en zayıf derecesidir.“2    

3-Dâvetin Kapsamı 

a. Müslümanlara: İslâm Dini’nin bağlılarına 

b. Müslüman gibi görünenlere: Şeklen müslüman olanlara  

Kur’ân-ı Kerîm’de: 

اقَاَلِت اْْلَْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم تُ ْؤِمُنوا  يَماُن ِفي قُ ُلوِبُكْم َوِإن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه اَل يَِلْتُكم َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ مِّْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َيْدُخِل اْْلِ  

 ‘’Bedeviler ‘’İnandık’’ dediler. De ki: Siz iman etmediniz, ama ’’boyun eğdik’’ deyin. Henüz iman 

kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir  şeyi eksiltmez. 

Çünkü Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.’’3 buyurulmaktadır. 

c. Gayr-i müslimlere: Müslüman olmayanlara 

4- Dâvetin Sahası 

a- İmân: 

                                                 

1 Mâide Suresi, 78-79. ayetler 
2 Müslim, İmân 78, Tirmîzi, Fiten 11 
3 Hucurat Suresi, 14. ayet 
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Sıhhatli ve kuvvetli bir imân olmaksızın yapılan ibâdetlerin anlamı yoktur. 

Bunun içindir ki: 

1. Muhatabın inanmasını sağlamak, 

2. İmanını tashih etmek, 

3. Tevhidin önemini kavratmak, 

4. Akide bozukluklarını gidermek, 

5. Küfür, şirk ve nifakın tehlikelerini bildirmek gerekir. 

 

b- İbâdât: 

Sağlam bir inancın tezahürü sâlih ameldir. Kulun, Rabbi ile irtibatını sağlayan unsur ibâdetleridir. 

İbâdeti olmayan imân, sönmeye yüz tutar. 

İbâdetin sahih olabilmesi için o ibadet: 

1. Allah rızası için olmalı, 

2. Belirlenen şekilde yapılmalıdır. 

 

c- Muamelât: 

İslâm Dini, dünya ve ahireti içine alan bir sistemdir.  Muâmelât dünya hayatını tanzim eder. 

Bu sahada: 

1. Aile hayatı 

2. Alış veriş (helâl-haram) 

3. Miras esasları 

4. Evlilik (Nişan-Nikâh Merasimlerin dine uygunluğu) 

5. Emânet 

6. Yönetim ve idâre v.b. gibi konularda İslâm’ın ölçüleri ortaya konulmalıdır. 

d- Ahlâk: 

Kulun davranışları, inanç ve ibâdetleriyle paraleldir. Ahlâk, imân ve ibâdetin dışa yansımasıdır. Bu 

konuda: 

Doğruluk, saygı ve hürmet, edep ve haya, cömertlik, emânete riâyet, sabır, şükür, cimrilik, yalan, 

iftira v.b. konuları öne çıkarılmalıdır. 

5-Dâvetin  Teşkilât Açısından Önemi 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  َويَ ن ْ  

 “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip, kötülüğü meneden bir ümmet bulunsun. İşte onlar 

kurtuluşa erenlerdir.”4  

ÜMMET: Öncülük yapan, farklı grupları toplayan, organize olmuş ve kendisine tabi olunan, 

başında bir yöneteni bulunan cemaattir.  

                                                 

4 Âl-i İmrân Suresi, 104. ayet 
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Ehl-i Sünnete göre: toplumda haksızlıklara, fitne ve fesada yol açılmasını önlemek düşüncesiyle 

“Emr-i bi’l-ma’ruf, nehy-i ani’l-münker” faaliyetlerinde fiili müdahaleler resmi kurumlara bırakılmıştır. 

Fertlerin ve sivil örgütlerin yetkisi ise: 

 Eğitme, 

 Aydınlatma, 

 Uyarma, 

 İyiliğe ortam hazırlamaktır. 

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 “Yüce Allah’ın benden önceki ümmetlere gönderdiği her Peygamberin kendi ümmetinden, 

mutlaka havârileri ve sahâbilerî olmuştur ki bunlar, onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini yerine 

getirirlerdi. Sonra onların ardından yapmayacakları şeyleri söyleyen ve kendilerine emredilmeyen 

şeyleri yapan bir takım kimseler zuhur eder. İşte kim bunlara karşı eliyle mücâhede ederse, o mü’mindir. 

Onlara karşı kim diliyle mücâhede ederse o da mü’mindir. Kim de onlara kalbiyle mücâhede ederse o da 

mü’mindir. Ama bunun ötesinde, imândan bir hardal dânesi, bile yoktur.”5  

        

6-Davetçinin Vasıfları  

a- Davetçi sağlam bir nanca sahip olmalı 

Her mü’min şüphesiz  iman sahibidir. İnanmadığı şeyi anlatmanın hiç bir tesiri olmaz. Her 

davetçinin söylediklerinin doğruluğuna önce kendisinin tereddütsüz inanması gerekir. 

Kendi kendisini ikna edememiş, iç dünyasındaki şüpheleri giderememiş kimselerin daveti 

inandırıcı olmaz. İnanmadığı bir konuda konuşmak hem güçtür hem de etkisi olmaz. 

Bu sebepledir ki, salâh ıslâhtan önce gelir. Yani insanın söylediği şeye başkalarından önce 

kendisinin inanması gerekir. İnanmayan, inandıramaz. Uyanmayan, uyandıramaz. 

b- Davetçi ilim sahibi olmalı 

Davetçinin ilim sahibi olması şarttır. Davetçi her şeyden önce çalışmak ve bilgili olmak 

zorundadır. İslâm’ın emir ve prensiplerini bilmek, Kur’ân ve sünnete vâkıf olmak, gündeme vakıf olmak 

gerekir. 

  c- Davetçi sâlih amel sahibi olmalı 

 Yaşamadıklarını söyleyenlerin, ikna edici, inandırıcı olmaları imkânsızdır. İnandığı gibi   

yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Tabiatıyla davetçinin  ilmiyle âmil olması gerekir. 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلونَ 

  “Ey İman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?”6   

ُلوَن اْلِكَتابَ  َأَفالَ تَ ْعِقُلونَ  أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ  

  “Kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarını mı iyilikle emredersiniz? 

Düşünmez misiniz?”7   

                                                 

5 Müslim, İman 80 
6 Saf Suresi, 2. ayet 
7 Bakara Suresi, 44. ayet 
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Davetçi; 

 Yaşadıklarını söylemeli, söylediklerini yaşamalı, 

 Sözü özüne, kâli hâline uygun olmalı, 

 Kalbi kalıbına, kalıbı kalbine uygun olmalıdır. 

 

d. Davetçi ihlaslı ve samimi olmalı 

İhlâs, kalp temizliğinin ve sağlamlığının bir işaretidir. İhlâs, ibâdetin özüdür. İhlâssız amel, 

geçerli değildir. Cenâb-ı Hakk: 

ينَ   ُقْل ِإنِّي أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ

‘’De ki: Bana dini Allah’a hâlis kılarak O’na kulluk etmem emrolundu.’’ 8 buyurmaktadır. 

İhlâs, amelleri yalnız Allah’a tahsis etmek, gösterişten ve ‘’benlik“ hastalığından kurtulmaktır. 

Benlik, bir bataklıktır ve şeytanla ortaklıktır.  Resûlullah (s.a.v.): 

‘’İbadetlerini ihlâslı kıl. Az amel sana kâfidir.“ 9 buyurmaktadır. 

Davetçinin asıl amacı: 

a. Hakk’ın rızası, 

b. Halkın faydası olmalıdır. 

 

e. Davetçi basiret ve tefekkür sahibi olmalı 

      Davetçi, taklid ve nakilleri değil, gerçek tefekkür ve basiret mahsulü fikirler aktarmalıdır. Peşin 

hükümler, hissi davranışlar ve şahsi yorumlardan mümkün mertebe sakınmalı, söylediğini düşünerek 

söylemeli, çok düşünüp az konuşmalı. Zaman, mekân ve muhatabın seviyesine ve ihtiyaçlarına göre 

konuşmalıdır. 

أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ  ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَْا َوَمنِ   

“Habibim de ki; benim yolum birdir. Ben (körü körüne değil) basiret üzerine (bilerek insanları) 

Allah’a davet ederim. Bana uyan müslümanlar da böyledir.” 10   

  ‘’Eğri duvarın gölgesi de eğri olur.’’ Hz. Ali (r.a.) 

  Esas vaaz, dudaklarınızdan dökülen değil, hayatınızda görülendir. 

Alınacak Dersler: 

1. Dâvet yapılmayan yerde İslâm yaşanmaz, günahlar ve isyanlar artar. 

2. Davetçi, muhatabını hangi konularda dâvet edeceğini bilmelidir. 

3. Dâvetçi, sağlam bir inanca, ilme, sâlih amele ve güzel ahlaka sahip olmalıdır. Sözü özüne 

uygun olmalıdır. 

Not: bu hafta: 

1. Peygamberimiz (s.a.v.)’in ‘’Sizden kim bir kötülük görürse....’’ hadîs-i şerifini ezberleyelim. 

2. Dâvet açısından söz amel ve davranışlarımızı gözden geçirelim. 

                                                 

8 Zümer Sûresi – 11.Âyet 
9Kenzül-İrfan, Muhammed Esa’d Erbili – Sh.17, Hd.No:39  
10 Yûsuf Suresi, 108. ayet 


