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Ders  :  131 

Konu :  İslam’da Davet ve Davet Metodu - II  

6. Davetçinin Vasıfları    

   f. Davetçi davete nereden başlayacağını bilmeli 

a. Muhatab açısından: 

1. Akideyi kurma dönemi (İnanç):  

                   Tevhid ve imân esaslarını kavratmak (Tahkik) 

2. Tatbikat dönemi (Amel): 

                    Amellere ağırlık vermek, pratiğe yöneltmek  

3. Teşkilât dönemi (Aksiyon): 

4. Teşkilât içinde çalışmaya yönlendirmek, İslâm dâvâsı için çalışmanın gerekliliğini 

kavratmak. 

 

b. Davetçi Açısından: 

1. Ürkütmemek (Sevdirmek) 

2. Korkutmamak (Müjdelemek) 

3. Bıktırmamak (Kolaylaştırmak) 

g. Davetçi muhatabı tanımalı 

Davette başarılı olmanın şartlarından biri de muhatabı tanımak, onun anlayacağı, benimseyeceği 

bir şekilde konuşmaktır. Etkili olabilmek için, muhatabın yetişme tarzını, kültür seviyesini, mesleğini ve 

yaşadığı çevreyi bilmek şarttır. 

Davet edilecek kitleyi tanımak, inanç ve fikir yapılarını bilmek, hastaları tedavi etmeden önce 

onları muayene edip, hastalığı teşhis etmek gibidir.  Bu sebeple doğru tedavi için, önce doğru teşhis 

gerekir. 

7. Davet Bakımından İnsanlar 

a. İman ve İnkar Yönünden 
b. İlim ve Mal Yönünden 

1. İman edenler (Bakara:3-4) 

2. Kâfirler (Bakara 6-7) 

3. Münafıklar (Bakara 8-20) 

4. Müşrikler (Mü’minun 84-90)  

1. İlim ve mal sahibi olanlar 

2. Malı olmayan, ilmi olanlar 

3. Malı olup, ilmi olmayanlar 

4. Hem malı, hem de ilmi olmayanlar 

c. İlim ve Amel Yönünden 
d. Görüş Sahibi Olma Yönünden 

1. İlim sahibi olup, ilmiyle amel edenler 

2. İlim sahibi olup, amel etmeyenler 

3. İlmi olmayıp sevap ümidiyle amel 

edenler 

4. İlmi de ameli de olmayanlar 

1. Görüş sahibi olup, istişare edenler 

2. Görüş sahibi olup, istişare etmeyenler 

3. Görüş sahibi olmayan, istişare etmeyenler      

(Hz. Hasan r.a. göre) 
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e. Faydalı Olup OlmamaYönünden 
f. f-Kalb ve Dil Yönünden 

1. Ekmek-su gibi olanlar: Her zaman 

lazımdır. 

2. İlaç gibi olanlar : Bazen lazım olur. 

3. Dert gibi olanlar : Hiç lazım olmazlar. 

(İmam-ı Gazali’ye göre) 

1. Kalbi de dili de olmayanlar. (Bunlarla 

düşüp kalkma) 

2. Dili olup, kalbi olmayanlar. (Bunlardan 

uzak dur) 

3. Kalbi olup, dili olmayanlar. (Onlarla 

dostluk kur) 

4. Hem dili hem kalbi olanlar. (Bunların 

nasihatını dinle) 

           (A.Geylani’ye göre) 

g. Bilgi Yönünden 
h. Dâvet Edilecekler Yönünden 

1. Bilir, bildiğini de bilir. (Bu âlimdir. Ona 

sorun) 

2. Bilir, bildiğini bilmez. (Unutkandır, 

uyandırın, hatırlatın.) 

3. Bilmez, bilmediğini de bilmez. (Bu 

câhildir, tartışmayın.) 

4. Bilmez, bilmediğini bilir. (Bu kurtuluş 

arıyor, onu irşad edin.) 

İlim Adamları (Hikmetle Dâvet) 

2- Güzel huy sahipleri (Güzel öğütle dâvet) 

3-İnatçı insanlar (Uygun mücâdele şekliyle dâvet) 

“(Onları) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle 

ve hangi mücâdele şekli daha uygunsa onunla davet 

et...”1                           

8. Muhatabımız Olan İnsanlar 

1. İnananlar   

Davamıza inanan, prensiplerimizi beğenen ve çalışmaları hayır görenler. Bunları kazanmalıyız. 

2. Tereddüt edenler 

Henüz Hakk’ı kavrayamamış, kararsız olanlardır. Bunlarla yakından ilgilenmeli, ısındırmalıyız. 

3. Menfaatçiler 

Menfaat bekleyerek destek olanlar, çalışmalara katılanlar. Bunlara Allah rızasını hatırlatmalıyız. 

4. Karşı Çıkanlar 

Hakkımızda kötü düşünen, peşin fikirli veya bilgisizce inat edenler. Bunlara karşı sabırlı olmalı,. 

doğru bilgilendirmeliyiz. 

   Şuur ve İbadet Yönünden Müslümanlar 

 Âbid, bilgili ve şuurlu olanlar: Bunlar duyarlıdır. Bunlara çalışmalarımızı tanıtmalıyız. 

 Bilgili, âbid ama şuursuz olanlar: Bunlara nasihat edip, şuurlanmaları için çalışmalıyız.  

 Âbid ama bilgisiz, duyarsız ve tepkisiz, cihad ruhu olmayanlar. Bunları bilinçlendirmek, 

şuurlandırmak için programlar yapmalıyız. 

 Duyarlı, şuurlu, samimi, teşkilatçı ama ibadette gevşek olanlar. Bunlara ibadet şuuru 

kazandırmalıyız. 

                                                 

1  Nahl  Suresi, 125. ayet 

 



BYK – ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK – ŞYK  131 – 07.12.2015 3  

 

 Müslümanlığından başka hiç bir özelliği olmayanlar. Bunlar, sistemlerin ve çevrenin  

kurbanı olan müslümanlardır. Bunlara yakınlık göstermeli, ısındırmalıyız. 

‘‘Bilgi tükenmeyen bir hazinedir. Akıl eskimeyen, yıpranmayan bir elbisedir.‘‘ 

                                                                                                                            Hz. Ali (r.a. 

 

h. Davetçi Davet Usulünden Ayrılmamalı 

Konuşmalarda yumuşak söz (kavl-i leyyin) esas alınmalıdır. Tatlı bir dil, yumuşak bir ifade, güzel 

üslup, tesirli ve duygulu bir konuşma usulü takip edilmeli, daha çok ikna edici, sevdirici, düşündürücü 

bir tarz seçilmelidir.  

Cedel, münazara ve demagojik usullere değil, gönüllere girme yolu takip edilmelidir. Azarlayıcı, 

kırıcı, nefret ettirici bir yol takip edilmemelidir. 

Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

َسنُ  ِعظَِةُال َحَسَنِةَُوَجاِدل ه مُبِالَِّتيُِهَيَُأحُ  َمِةَُوال َمو   ا د ع ُِإِلىَُسِبيِلُرَبَِّكُبِال ِحك 

Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel (verimli) şekilde mücadele 

et..”2 

           Bu ayette: 

a. Hikmet sahiplerini HİKMETLE 

b. Müslümanları GÜZEL ÖĞÜTLE 

c. İnatçıları EN GÜZEL MÜCADELE ile Rabbin yoluna davet emredilmektedir.  

    Kur’ân-ı Kerim’de; 

َُكاَنُِلإِلن َساِنَُعد وًّاُمُِّبينًا نَ ه م ُِإنَُّالشَّي طَاَن َزغ ُبَ ي   َسن ُِإنَُّالشَّي طَاَنُيَ ن    َوق لُلِِّعَباِديُيَ ق ول واُالَِّتيُِهَيَُأح 

 “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın 

apaçık düşmanıdır”3 buyurulmaktadır. 

Eğer bir insan, konuşmasına dikkat etmiyor, ağzından çıkan sözlere önem vermiyorsa, insanların 

nefretini kazanır, insanları kendisinden uzaklaştırır. Hatta insanlar onun anlattıklarından nefret etmeye 

başlarlar. Cenâb-ı Hakk: 

ناًُ   َوق ول واُلِلنَّاِسُح س 

“İnsanlara güzel söz söyleyin” 4  buyurmaktadır. 

Halife Me’mun’a sert ve kaba bir dille nasihat etmeye kalkışan bir vaize:  

“Be Adam, biraz halim-selim ol. Allah Teâlâ senden daha hayırlı olanı Hz. Mûsâ’ya, benden daha 

şerli olan Firavun’a gönderirken yumuşak ve mülayim konuşmasını emretmiş ve şöyle demişti: 

َُيخ َشى َُأو  ًناُلََّعلَّه ُيَ َتذَكَّر   فَ ق وََلَُله ُقَ و ًَلُلَّي ِّ

 “Ona yumuşak bir dille nasihat edin, belki bu sayede öğüt alır veya Allah’tan korkar.”5 

Ey Adam, sen Mûsâ değilsin, ben de Firavun değilim!”6 der. 

                                                 

2 Nahl Sûresi, 125. ayet 
3 İsrâ sûresi, 53. âyet 
4 Bakara sûresi 83. âyet 
5 Tâ hâ Suresi, 44. ayet 
6 Hitabet ve İrşad, Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, sh.106 
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Doğruları anlatmak, başkalarının yanlışlarını anlatmaktan daha faydalıdır. 

Resûlullah (s.a.v.): 

“Kalp, çöl ortasında bulunan bir kuş tüyüne benzer ki, rüzgârlar onu mütemadiyen çevirirler.”7 

buyurmaktadır.  

‘’Tatlı suyun başı kalabalık olur.’’ (Mevlânâ) 

‘’Tatlı söz yılanı ininden, kötü söz insanı dininden çıkarır.’’ (Atasözü) 

 

i. Davetçi teşkilatçı olmalı ve davasını iyi bilmeli 

Davetçi, teşkilatçı olmalı ve davasını iyi bilmelidir. Davasını bilmeyen, anlatamaz. Davasını 

bilmeyen inandıramaz. Davasını bilip, anlatmaktan korkanlar, suçluluk psikolojisinden kurtulamaz. Bu 

sebeple davetçi: 

a. Dâvâsına tam inanacak, 

b. Edep ve ahlâk kurallarına riayet edecek. (Önce ahlâk ve maneviyat) 

c. Sorumluluğunu bilecek, 

d. Görevini bilecek, 

e. Uyum içinde çalışacak, 

f. İtaat edecek, 

g. Sâdık olacak, 

h. Şan, şöhret, servet değil, sadece Allah rızası için çalışacak, 

i. Gâyesinin unutmayacak, ölçüyü kaybetmeyecek, 

j. Dâvâsına her zaman ve zeminde sahip çıkacak, 

k. Estirilen nifâk rüzgârlarından etkilenmeyecek 

 “Sakın, hayır ve iyilik yolunda söylenene itiraz etme!.. Eğer itiraz ediyorsan kendini kontrol et! 

Hayırlara motor mu oluyorsun, fren mi oluyorsun!” 

 

9. Alınacak Dersler: 

1. Davetçi, ihlaslı ve samimi olmalıdır. İhlaslı olan etkili olur. 

2. Davetçi, muhatabını korkutmamalı, ürkütmemeli ve bıktırmamalıdır. 

3. Davetçi, muhatabını iyi tanımalı, davete nereden başlayacağını bilmelidir. 

4. Davetçi, daveti yumuşak ve tatlı sözlerle yapmalıdır. Sert, kırıcı ve rencide edici bir üslup 

5. kullanmamalıdır. 

10. Not: Bu hafta; 

1. Bakara suresi 83. ayetin tefsirini okuyalım. 

2. Resûlullah (s.a.v.)’in dâvet metodu nasıldı? Araştıralım. 

 

 

                                                 

7 İbni Mace, Mukaddime 10     


