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Hz. Peygamber’in (sas)
Davet Görevi
ْت ِب َ ٓما
ُ ت و ََل تَتَّ ِب ْع َا ْه َوٓا َء ُه ْمۚ َوقُ ْل ٰا َمن
ۚ َ ﴿ َف ِل ٰذلِ َك َفا ْد ُع ۚ وَاسْ تَ ِق ْم َك َ ٓما ا ُ ِم ْر

لل َربُّنَا َو َربـّ ُ ُك ْمۜ لَـ َنٓا َاعْمَ الُنَا
ُ ّٰ َاب َوا ُ ِم ْرتُ ِلَع ِْد َل بَ ْينـَ ُك ْمۜ َا
ُ ّٰ َا ْن َز َل
ۚ ٍ الل ِمنْ ِكت
﴾ ۜلل يَجْمَ ُع بَ ْي َننَا ۚ َو ِالَ ْي ِه ا ْلمَ ۪صي ُر
ُ ّٰ َولَ ُك ْم َاعْمَ الُ ُك ْمۜ َل ُح َّج َة بَ ْي َننَا َوبَ ْينـَ ُك ْمۜ َا
“Ey Resûlüm! İşte bundan dolayı sen insanları Allah’ın dinine davet
et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Onların isteklerine uyma
ve de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım; aranızda
adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz,
sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz
size aittir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah
hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş sadece O’nadır.”
(Şûrâ, 42/15)

30. Ders

HIRA
Hz. Peygamber’in (sas) davet görevi nasıl anlaşılmalıdır?
Kur’ân-ı Kerîm içerisinde davet ile yakın bağları olan
kavramlar nelerdir?
Tebliğ ile davet arasında ne gibi farklar vardır?
Kur’ân-ı Kerîm’de önceki peygamberlerin davet görevi
nasıl anlatılır?
Hz. Peygamber’in (sas) davet görevine Kur’ân-ı Kerîm’de
nasıl değinilir?
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H

z. Peygamber’in (sas) Kur’ân-ı Kerîm’de belirtilen görevlerinden biri de
davettir. Davet, d-a-v ( )دَعوkökünden türetilmiş bir mastardır. Bu kök
ait Kur’ân-ı Kerîm içerisinde 214 kullanımın olduğunu görüyoruz.[1] D-a-v
mastarına genel olarak şöyle bir mana verilir: “İnsanları bir şeye çağırmak, onlara seslenmek, onlardan bir şeyler istemek, onlara bir şeyler bildirmek ve bazı
talimatlar vermek.”[2]
Efendimiz (sas) bu görevinin bir gereği olarak insanlığı, hatta daha doğru
bir ifade ile şuurlu varlıkların hepsine Allah’ın (cc) mesajlarına davet etmek
ile vazifeliydi. Bu görev ile yakın bağları olan başka kavramlara da Kur’ân yer
vermiştir. Mesela inzar/uyarmak, tebşir/müjdelemek, nübüvvet/haber vermek,
risâlet/elçilik; Kur’ân’da geçen davet ile alakalı kavramlardan bazılarıdır.
Bu noktada şöyle bir soru akla gelebilir: Tebliğ ile davet arasında bir fark
var mıdır? Varsa eğer bunlar nelerdir? Bu soruya şöyle cevap vermek mümkündür: Tebliğ, hitap ile alakalı bir kavram; davet ise muhatap ile alakalı bir
kavramdır. Dolayısı ile tebliğ, mesajı insana iletme; davet ise insanı mesaja
taşımadır. Aslında iki kavram da Allah’ın (cc) mesajlarını insanlara iletme,
ulaştırma anlamlarını taşımaktadır. Ama birinde (tebliğde) elçi, muhatabın
ayağına giderken diğerinde (davette) muhatap, elçinin ayağına çağrılmaktadır. Bu farktan dolayıdır ki biz Efendimiz’in (sas) devlet başkanlarına ve
hükümdarlara yazdığı mektuplara tebliğ mektubu değil, davet mektubu diyoruz. Çünkü o mektuplar da Efendimiz (sas) adeta: “Gelin, bu mesaja kulak
verin! Gelin, bu mesaja muhatap olun!” diyordu.
[1]
[2]

Abdülbaki, el-Mu’cemü’l-Müfehres, s.316-320.
el-İsfahânî, el-Müfredât, s. 315, 316; İbn Fâris, Mu’cemü’l-Mekâyisu fi’l-lüğa, s. 356, 357.
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Kur’ân-ı Kerîm’de Davet Meselesi
Kur’ân-ı Kerîm’de davet görevinin mahiyeti, önemi, Allah (cc) katındaki
değeri gerek önceki peygamberler için gerek Peygamberimiz (sas) için çeşitli âyetlerde dikkat çekilir. Mesela, Hz. Sâlih (as) ile alakalı şu âyeti okuruz:
“Dediler ki: Ey Sâlih! Bundan önce sen bizim içimizde ümit beslenir bir zat
idin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan mı engelliyorsun?
Biz, doğrusunu istersen bizi davet ettiğin şeyden kuşkulandıran bir şüphe
içindeyiz.”[3]
Davet konusunda çok büyük bedeller ödeyen Hz. Nûh’un (sas) lisanından
da şu âyetleri duyarız: “Nûh: ‘Rabbim!’ dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların (imandan) kaçışını
artırdı. Gerçekten de (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman
için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar,
(beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe
kibirlendiler. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra
onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü O çok bağışlayıcıdır...”[4]
Doğrudan Efendimiz’in (sas) bu vazifesi için de birkaç âyet vardır. Bu
âyetlerden iki tanesini burada zikredersek Ra’d Sûresi 36. âyet ile başlayabiliriz. Rabbimiz bu âyette buyuruyor ki: “Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen vahiyle sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden âyetlerin bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: ‘Ben ancak
Allah’a kulluk etmekle ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. Ben O’na
davet ediyorum, dönüşüm de O’nadır.”
Diğer âyet ise Yûsuf Sûresi’nde geçen şu âyettir: “Resûlüm, de ki: ‘İşte bu,
benim yolumdur. Ben (sizleri) Allah’a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar
aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah’ı tüm ortak koşmalardan tenzih ederim!
Ve ben ortak koşanlardan değilim.”[5]

[3]
[4]
[5]

Hûd, 11/62.
Nûh, 71/5-11.
Yûsuf, 12/108.
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Davetin Usûl ve Üslubu
Davetin usûl ve üslubu konusunda gerek Kur’ân içerisinde gerek Hz. Peygamber’in (sas) kutlu hayatında çok önemli ilke ve mesajlar vardır. Oldukça
geniş olan bu mevzuyu dört ana başlık altında özetlemeye çalışacağız.
1. Davet, sadece ve sadece Allah’a (cc) yapılmalıdır.
Malum olduğu üzere Efendimiz (sas), daha işin başında Mekke’de muhataplarına şöyle hitap ediyordu: “Kulu La ilahe illallah tuflihu/ La ilahe
illallah deyin kurtulun.”[6] Bu nebevî hitaptan da anlaşılacağı üzere davet;
sadece ve sadece Allah’a (cc) yapılmıştır. Bir aileye, soya, cemiyete, toplumun
herhangi bir kesimine veyahut bir haksızlığı ortadan kaldırmak için oluşturulan devrin Hilfü’l-Fudûl veya benzeri birliklerine değil, yalnızca Allah’a
(cc) ve O’nun birliği anlamına gelen tevhid akidesine davet olmuştur.
Bu önemli hususun anlaşılması için bilinen bir âyet üzerinde bir örnek
verelim. Ahzâb Sûresi’nin 45 ve 46. âyetleri, Kur’ân içerisinde Hz. Peygamber’in (sas) özelliklerini anlatan en güzel âyetlerdendir. O âyetlerde Rabbimiz buyurur ki: “Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak ve yine Allah’ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir
kandil olarak gönderdik.”[7]
Bu iki âyette, Hz. Peygamber (sas) için beş ayrı özellik dile getiriliyor.
Bunlar; şahid, mübeşşir, nezir, dâî ve sirace’n-münîr. Elbette bu beş özelliğin
hepsi önemli ve üzerinde durulması gerekir ama biz sadece konumuz ile alakalı olan, dâî üzerinde duracağız. Dâî ifadesi âyette şöyle geçmektedir: “Ve
dâîyen ilâllâhi bi izni hî/Allah’ın izni ile davet eden bir davetçi.”
Bu cümle üzerinde biraz durunca hemen dikkatimizi şu çekiyor: Âyette
davet için Allah’tan (cc) alınan bir izne vurgu yapılmıştır. Böyle bir vurguya
neden ihtiyaç duyulmuştur? Ya da Allah’ın (cc) izni olmadan Allah’a (cc) çağıranlar mı var ki böyle bir ifadeye yer verilmiştir? Veyahut bu izin ifadesinin
davete yüklediği farklı bir anlamı mı var ki burada dikkat çekilmiştir? Bu tarz
soruları çoğaltabiliriz. Meseleyi anlamak için tefsirlere müracaat ettiğimizde,
müfessirlerimizin bu ifade üzerinde durduklarını görürüz. Mesela; Merhum
[6]
[7]

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXV, 404, 405; İbn Huzeyme, Sahih İbn Huzeyme, I, 81, 82.
Ahzâb, 33/45, 46.
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Elmalılı bu âyette geçen “Allah’ın (cc) izni” kaydının aslında davet işinin zorluğuna bir işaret olması şeklinde anlamış ve “Bu iş öyle zordur ki ancak Allah’ın (cc) izni ve yardımı ile yürünebilir.” demiştir.[8]
İmam Taberî ise âyette geçen izin kaydına: “Allah’ın iradesi doğrultusunda” tefsirini yapmıştır.[9] Bir başka tefsire göre ise: “Allah Resûlü insanlığı Allah (cc) adına, Allah’ın (cc) izni ile sadece Allah’a (cc) çağırmıştır.”[10] İşte
buradan yola çıkarak diyoruz ki davet sadece ve sadece Allah’a (cc) olmalıdır.
Resûlullah (cc) bile “Bana gelin, kurtuluş bende” dememişse kimin haddine
düşer ki insanlığı kendisine çağırmaya... Çağrı tek bir yere ve tek bir otoriteye olabilir; orası da Malikü’l-Mülk olan Allah’tır. Tüm peygamberler ve son
Peygamber (sas) muhataplarını sadece oraya çağırmıştır. Öyleyse ile tüm davetçiler bu temel ilkeyi unutmayıp ona göre hareket etmelidir.
2. Davet sadece Allah’adır, o hâlde yapılan
çağrı O’na (cc) yakışır olmalıdır.
Davet, Allah’a (cc) yapıldığı için bu davetin usûl ve üslubu çağrının değer
ve kıymetine uygunluk arz etmelidir. Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm çok net bir
yol gösterir. Buyrulur ki: “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır ve
onlarla en güzel şekilde mücadele et. Senin rabbin kendi yolundan sapanları da, hidayete erenleri de çok iyi bilir.”[11]
Âyette geçen üç ifade davet ve irşadda üç temel ilkeyi ortaya koyuyor:
‘Hikmetli tavır, güzel öğüt ve adil mücadele.’ Bu üç ilkenin olduğu yerde şu üç
hastalık olmaz: ‘Hamaset, boşboğazlık ve haddi aşmak.’
Davet ve irşadın doğru olabilmesi için âyetin belirttiği bu üç temel ilke
davetçide olmalıdır. Bazen de muhatabın durumuna göre bu üç ilkeden birisi
biraz daha fazla öne çıkarılarak hareket edilmelidir. Mesela, eğer muhatap
akl-ı selim biri ise hikmetli bir davet onu doğru yola ulaştırabilir. Eğer muhatap biraz; çevrenin ve içerisinde bulunduğu toplumun kötü telkinleri ile fıtratına aykırı davranıyorsa ona güzel öğütler verilir çünkü güzel öğüt onun fıtratının üzerindeki perdeleri kaldıracak ve onu istenilen noktaya taşıyacaktır.
[8]
[9]
[10]
[11]

Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 325.
et-Taberî, Câmiu’l-Beyân, VI, 505.
er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr, Mefâtîhu’l-Gayb, XVIII, 273.
Nahl, 16/125.
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Yok, eğer muhatap inatçı ve düşman ise belki de içindeki fıtratı öldürmüş ise
yapılacak şey yine güzel bir yöntem ile mücadele etmektir.
Bu mücadele yöntemi ile alakalı da çok şey söylenir ama burada sadece
önemli bir hususa dikkat çekelim. Rabbimiz En’âm Sûresi’nin 108. âyetinde buyurur ki: “Onların Allah dışında yalvarıp yakardıklarına sövmeyin
ki onlar da cehaletin verdiği nefretle Allah’a sövmesinler…”[12] Âyetin verdiği temel ilkeye göre davetçinin dilinde kime ne adına olursa olsun; küfür ve
hakaret yoktur, olmamalıdır. Allah (cc) adına olan davet, Allah’a (cc) yakışır
olmalı, karşıdaki insanın değer yargılarına hakaret edilmemeli, onun taassup
ve nefretini arttıracak söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır.
Hz. Peygamber’in (sas) bu ilkelere nasıl uyduğu ve burada dikkat çekilen hususların hayatında nasıl karşılık bulduğu siyeri biraz bilenlerin malumudur. Sadece burada Ebû Cehil’in oğlu İkrime b. Ebî Cehil’in Müslüman
olmak için huzur-u nebîye yürüdüğü sırada, Efendimiz’in (sas) söylediği şu
sözü hatırlatmak yeterlidir: “İkrime b. Ebî Cehil yanınıza mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın onun babasına sövmeyin, kötü söz söylemeyin! Çünkü ölmüş kimseye sövmek [hakkında kötü söz söylemek] ona
ulaşmadığı gibi diriye de eziyet verir.”[13]
3. Davet, en yakınlardan başlamalı, halka halka uzağa doğru olmalıdır.
Davetin en yakın akrabalardan başlaması Kur’ân’ın bir emri ve Hz. Peygamber’in (sas) nübüvvetin ilk zamanlarındaki bir uygulamasıdır. Şuarâ Sûresi’nin 214. âyetinde Rabbimiz, Efendimiz’e (sas) hitaben der ki: “En yakın
olan akrabalarını uyar.”[14] Bu emir gelir gelmez, o güne kadar seçilen özel
muhataplara yapılan davet, akrabalar üzerine çevrilmiş ve onların İslâm’a davet edilmesi adına daha fazla bir gayret ortaya konmuştur. Efendimiz (sas)
âyetin nâzil olmasının hemen ardından tüm akrabalarını Safâ Tepesi’ne yakın
bir yerde toplamış, daha doğru ifade ile onları bir yemeğe davet etmiş, sonra
sözü tevhide getirmiş ve onları bu yeni dine davet etmişti. Ama sonuç hiç de
olumlu olmamıştı. Ebû Leheb’in kışkırtıcı sözleri ile hiç kimse bu daveti doğru dürüst dinlememiş böyle olunca da istenilen netice elde edilememişti.[15]
[12] En’âm, 6/108.
[13]	İbn Sa’d, Tabakât, VI, 87.
[14] Şuarâ 26/214.
[15] Taberî, Tarih, III, 83; Ebû Nuaym, Delâil, II, 426.
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Siyer içerisinde önemli bir tablo ve yeni bir sürecin ilk basamağı olan bu
hadise üzerinden bir değerlendirme yaparsak şu hususlara değinebiliriz:
a. Nübüvvetin ilk üç yılı Efendimiz (sas) herkesi
değil, özel muhatapları davet etmiştir.
Bu özel muhatapları belirleme/seçme konusunda Efendimiz’in (sas) bazı
temel ölçüleri vardı. Bu ölçülere, bir yönü ile ilkelere uyanlar içerisinde akrabalar vardıysa onlar da davetin muhatapları oldular. Mesela, Müslüman olan
ilk 45 kişi içerisinden sadece altı kişiyi biz yakınlar olarak görüyoruz. Bunlar: Hz. Hatice, Hz. Ali, Efendimiz’in (sas) halası Safiye’nin oğlu Zübeyr b.
Avvâm, amcası Hâris’in oğlu Ubeyde, diğer amcası Ebû Tâlib’in oğlu Ca‘fer
ve onun hanımı Esmâ bint Ümeys. Dolayısı ile Efendimiz (sas) doğrudan işe
yakın akrabaları ile başlamamıştır. Önce risâlet davasını taşıyabilecek tabir-i
caizse çekirdek bir kadro oluşturmuş, bundan dolayı özel bir davet yapmış,
bu oluştuktan sonra daveti genel davete çevirmiş, genel davette ise muhataplarını Kur’ân’ın emrine uyarak yakın akrabalarından belirlemişti.[16]
b. Yakın akrabaları davet çok zordur ama bu konuda istenilen ısrar ve tekrardır.
Siyerden biraz haberdar olan biri, davetin ilk yıllarından başlayarak neredeyse sonuna kadar Efendimiz’in (sas) en yakın akrabalarından ne kadar eziyet gördüğünü hemen hatırlayacaktır. Hz. Peygamber’in (sas) amcası Ebû Leheb’ten
ve hanımı Ümmü Cemil’den çektiğini kimselerden çekmemiştir. Böyle olduğu
için onların yaptıkları Kur’ân’a bir sûre olmuştur.[17] Yine başta süt kardeşi ve
amcasının oğlu olan Ebû Süfyân b. Hâris’ten ve halasının oğlu Abdullah b. Ebî
Ümeyye’den olmak üzere; dayısından, onların çocuklarından, diğer amca ve
hala çocuklarından ciddi eziyetler çekmiştir.[18] Ama buna rağmen Hz. Peygamber (sas), akrabalarını İslâm ile tanıştırmak için ciddi bir emek ortaya koymuş,
ısrar ve tekrar ile onların kapılarını çalmış, birçok eziyet ve sıkıntıya göğüs gererek işin neticesinde büyük bir çoğunluğunu hidayete taşımıştır.[19] Hz. Peygamber’in (sas) bu alandaki örnekliliğini davet erleri hiçbir zaman unutmamalıdır.
[16]
[17]
[18]
[19]

Yıldırım, Nebevî Eğitim Modeli Darü’l-Erkam, s. 65.
Kureyş, 106/1-4.
Yıldırım, Hazreti Peygamber’in Albümü, s. 206-357.
Hz. Peygamber’in (sas) akrabaları içerisinde nübüvvet dönemine yetişen akrabaları içerisinde küfür üzere ölenler şunlardır: Ebû Tâlib b. Abdülmuttalib, Tâlib b. Ebî Tâlib, Uteybe b. Ebî Leheb,
Ubeydullah b. Cahş ve Abdüyeğus b. Vehb. Bkz. Yıldırım, Hazreti Peygamber’in Albümü, s. 359.
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c. Yakın akrabaların davet üslubu özeldir, buna dikkat edilmelidir.
Davet ve tebliğde usûl ve üslup çok önemli bir bahistir. Hele muhataplar
yakın akraba oldu mu, özellikle üslup meselesi çok daha fazla önem arz etmektedir. Akrabaların birbirlerini tanımaları, yakınlığın getirdiği bazı özel
hâllerin davete engel teşkil edecek durumlar ortaya çıkarabileceği unutulmamalıdır. Bir de yaşça küçük olanların büyük olanlara daveti oldukça zordur.
Evladın baba ve annesine, yeğenin amca ve dayısına, torunun dede ve ninesine daveti daha özel bir üslup gerektirir. Burada Hz. Peygamber’in (sas) kutlu
hayatının üzerinden şu ipuçlarını yakalayabiliyoruz: Hz. Peygamber’e (sas)
ilk iman edenlerin çoğu yakın akrabalardan ve yaşlılardan değil, uzak insanlardan ve gençlerden oluşmuştur. Mesela, İslâm’a giren ilk 45 kişi içerisinde
yakın akrabaların sayısı biraz önce de belirttiğimiz üzere sadece 6 kişidir ve
bu ilk 45 kişinin yaş ortalamaları 25 ila 28 civarındadır.[20]
Hz. Peygamber’in (sas) yakın akrabalarına daveti konusunda önemli bir
noktaya daha dikkatleri çekelim: Efendimiz (sas) akrabalarına İslâm’ı ulaştırdığı gibi çoğu zaman kendinden yaşça büyük olan akrabalarını dışarıdan bir
isim aracılığı ile İslâm’a davet etmiştir. Mesela; amcası Abbas’a, ticarette yakın bağları olan Hz. Ebû Bekir ile ulaşması ve birçok mesajı onun üzerinden
vermesi güzel bir örnektir. Yine yıllarca davet ettiği bir başka akrabası olan
Ebû Süfyân’ı, Hz. Abbas vesilesiyle İslâm ile buluşturması mühim bir misaldir. İşte bundan dolayı diyoruz ki yakın akrabaların davet üslubu özeldir ve
buna dikkat edilmelidir.
4. Davet, Allah’ın (cc) en çok sevdiği ve takdir ettiği bir davranıştır.
Bu konuda Aziz Kitabımız şöyle demektedir: “Allah’a davet eden, salih
amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim
olabilir?”[21] Âyette Allah’a (cc) davet etmenin, O’nun (cc) katında nasıl bir
değeri olduğu işte böyle veciz bir şekilde ortaya konulmaktadır. Herkes güzel sözler söyleyebilir, söylediğini zanneder, herkes bir şeylere davet eder
ve bu davetinin güzel olduğunu iddia edebilir. Ancak Rabbimiz en güzel
sözün ve en güzel davetin, kendisine yapılan davet olduğunu böyle beyan
eder. Bir sonraki âyet ise davetin üslubuna dair mühim bir tavsiyeyi dile
[20]
[21]

Yıldırım, Nebevî Eğitim Modeli, Darü’l-Erkam, s. 91, 92.
Fussılet, 41/33.
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getirir: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde
önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan
bir dost olur.”[22]
Bu bahsi, Hz. Peygamber’in (sas) Hayber günü Hz. Ali’ye (ra) söylediği
şu söz ile bitirelim: “Allah’a yemin ederim ki Cenâb-ı Hakk’ın senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, kızıl tüylü develere sahip
olmandan hayırlıdır.”[23]

Hz. Peygamber’in (sas) Davet Mektupları
Hz. Peygamber (sas) davet görevinin bir gereği olarak imkân bulduğu ilk
anda ulaşabileceği devlet başkanlarına mektuplar göndermiş ve onları zaten
haberdar oldukları İslâm’a davet etmiştir. Mekke döneminde dışarından hac
veya ticaret maksadı ile gelenlere yönelik tebliğ çalışmalarını biliyoruz. Medine döneminde ise bu faaliyetler yeni bir sürece girerek fasılasız devam etmiştir.
Hicretin 6. yılı Hudeybiye Antlaşması yapılmış, sahâbe o sene umre yapamamanın üzüntüsü ile Medine’ye dönmüştü. Efendimiz (sas) bu antlaşmanın oluşturduğu sulh ortamını en iyi şekilde kullanarak bölgenin dört bir
tarafına davet mektupları göndermiştir. Gönderilen bu davet mektupları, şu
elçiler aracılığı ile hükümdarlara ulaştırılmıştır:
• Dihye b. Halîfe el-Kelbî, Rûm Hükümdarı Heraklius’a
• Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî, İran şahı Kisra’ya
• Amr b. Ümeyye ed-Damrî, Habeş necâşîsi Ashame’ye
• Hâtıb b. Ebî Beltâ; Mısır, İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a
• Şücâ b. Vehbi el-Esedî, Gassânî hükümdarlarından Hâris b. Ebî Şemir’e
• Süheyl b. Amr’ın kardeşi Selit b. Amr, Yemâme hükümdarı Hevze b.
Ali’ye gönderilmiştir. [24]
[22] Fussılet, 41/34.
[23] Buhârî, “Ashâbu’n-Nebî”, 9.
[24]	İbn Sa’d, Tabakât, I, 245-278; Belâzurî, Ensâbü’l-Eşraf, II, 192; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 177-182.
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Devlet başkanlarına ve hükümdarlara gönderilen mektuplar bunlarla
sınırlı değildir. Burada zikredilen altı mektup Hudeybiye Antlaşması’nın
hemen akabinde birbirlerine yakın bir zamanda gönderilen davet mektuplarıdır. Gerçi Efendimiz (sas) az da olsa Hudeybiye öncesinde de bazı davet
mektupları göndermiş[25] ama özellikle hicretin 7. yılından 10. yılına kadar
birçok davet mektubu yazdırarak bölgenin dört bir tarafına göndermiştir. [26]
Yazılan bu davet mektupları her açıdan incelenmeyi hak eden bir mevzudur. Elbette burada bu konuyu tüm yönleriyle ele almaya imkân yoktur.
Ancak Hz. Peygamber’in (sas) davet görevinin bir gereği olarak yazdırıp
gönderdiği bu mektupların orijinal metinlerinin de elimizde bulunduğu bazı
mektupları kısa da olsa bir değerlendirmeye tâbî tutmak istiyoruz.
Mısır İskenderiye Hükümdarı Mukavkıs’a Gönderilen Mektup
Hz. Peygamber (sas), Hudeybiye sonrası Hâtıb b. Ebî Beltâ aracılığı ile
Mısır İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a bir davet mektubu göndermişti. Bu
mektubun aslını Fransız Müsteşrik Barthélemy (ö. 1695), Mısır’da Ahmim
yakınlarında bir kilise içerisinde bulmuştur. Bu vesikanın sıhhati konusunda
1936 yılında Hamidullah Hocamız bir makale yazmış ve genel kanaatinin
doğru olduğunu belirtmiştir.[27]
Hz. Peygamber (sas) yazdırdığı bu davet mektubunda kısa ve öz ifadelerle
Mukavkıs’ı İslâm’a davet etmiş, onun ve tebaasının anlayacağı bir şekilde mesajını çok net bir şekilde onlara iletmiştir. Mektubun metni şöyledir:
Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Kıbtilerin büyüğü Mukavkıs’a
Selam hidayete tâbî olanların üzerine olsun.
Seni İslâm’a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul
edersen Allah sana iki kez ecir verecektir. Eğer yüz çevirirsen tebaan olan
[25]
[26]

[27]

Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 74.
Hz. Peygamber’in (sas) gönderdiği davet mektupları hakkında daha fazla bilgi elde etmek için şu
eserlere bakılabilir: İbn Sa’d, Tabakât, I, 245-278; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 78-322; Hz.
Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 69-187; Abidin Sönmez, Resûlullah’ın İslâm’a Davet
Mektupları, 67-163.
Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 92, 93.
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tüm Kıptilerin günahı senin boynunadır. “De ki: Ey kitap ehli! Sizinle
bizim aramızdaki şu ortak kelimeye gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. O’na hiçbir şeyi ortak, eş koşmayalım. Allah’ı bırakıp
da birbirimizi Rabbler edinmeyelim. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse
işte o zaman ‘Biz Müslümanlarız.’ deyin.” [Âl-i İmrân, 3/64][28]
Görüldüğü gibi mektup çok kısa ve nettir. Burada mektuba yazılan Âl-i
İmrân Sûresi 64. âyeti, öylesine yazılmış bir âyet değildir. Karşıdaki muhatabın mesajı iyice anlaması için özellikle tercih edilmiştir. Hz. Peygamber’in
(sas) yüzlerce âyet içerisinden bu âyeti seçmesi şu sebeplerden dolayıdır:
• Seçilen âyet, muhatabın seviyesine uygun olmalıydı.
• Muhatabın değerini düşürmemeli, hatta onu taltif etmeliydi.
• Muhataba yukarıda yazdığı davete uygunluk arz etmeliydi.
• Muhatabı neye çağırdığını açıklamalıydı.
• Muhatabı dünya ve ahiret dengesinde ikna etmeliydi.
• Muhatabın aklını teskin, kalbini tatmin etmeliydi.
Davet ve irşad meselesinde usûl ve üslubu anlamamız açısından da güzel
bir örnek olan bu nebevî adımlar, Mukavkıs’ın yüreğini fethetmeye yetmiştir.
Mukavkıs kendisine yazılan bu mektuptan oldukça hoşnut olmuş, bu hoşnutluğunu gelen elçiye beyan etmiş, birçok hediyeler Efendimiz’e (sas) göndererek arada bir dostluk bağı oluşturmak istemiştir. [29]
[28] Halebî, İnsanü’l-Uyûn, III, 349-353; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 152.
[29]	İbn Sa’d, Tabakât, I, 247, 248.
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Bahreyn Meliki Münzir b. Sâvâ’ya Gönderilen Mektup
Hz. Peygamber (sas), hicretin 8. yılında Sâsânîlerin hâkimiyeti altında
olan Bahreyn meliki Münzir b. Sâvâ’ya, Al’â b. el-Hadramî aracılığı ile bir
davet mektubu göndermişti.
Bu mektubun orijinali ilk kez Alman müsteşrik H. L. Fleischer (ö. 1888),
tarafından bulunup neşredilmiştir.[30] Efendimiz (sas) bu mektubu yazarken
herhangi bir âyet yazmamış, direk davetini iletmiş ve onların anlayacağı bir
dilde hafiften tehditkâr bir üslup da kullanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) neden böyle bir üslup seçtiğini biz ancak o bölge halkını ve halkın hükümdarını
tanıdıktan sonra anlayabiliriz. O bölgede az da olsa Yahudi var, çoğunlukla
Mecûsî var, yine az da olsa Hristiyan var. Efendimiz (sas) burada hangi dinî
sınıfı muhatap alsa diğerleri bundan rahatsız olacak ve işin başında böyle bir
mektup daveti çıkmaza sokacaktı. Bundan dolayı Efendimiz (sas) Münzir b.
Sâvâ’nın şahsında onların dinî duruşlarını değil, siyasi duruşlarını öne çıkardı ve Sâsânîlerin zulümle inlettikleri o toprakların er ya da geç İslâm’ın adalet
dağıtan sancağına teslim olacağını vurguladı. Bu vurgu Münzir’in de orada
hazır bulunan saray sakinlerinin de yüreklerine iman tohumu atmış ve o bölge bu davet mektubu ile imanla tanışmışlardı.

[30]

Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 103-109.
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Bu önemli mektupta şunlar yazılmıştı:
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah’ın Resûlü Muhammed’den, el-Münzir b. Sâvâ’ya...
Selam hidayete tâbî olanların üzerine olsun.
Ben seni İslâm’a davet ediyorum. Müslüman ol ki selamet bulasın. Allah
senin elinin altındaki mülkü yine sana bırakır. Şunu da iyi bil ki bu din
yakın bir gelecekte develerin ve atların ayak izlerinin ulaştığı her yere
ulaşacak, oralara hâkim olacaktır.[31]
Habeşistan Necâşîsi Ashame’ye Gönderilen Mektup
Siyer ve tarih kaynaklarımızda Efendimiz (sas) ile Necâşî Ashame arasında karşılıklı altı ayrı mektubun olduğu kaydedilir.[32] Mesela, hicretin 7.
yılında hükümdarlara gönderilen mektuplardan biri de Amr b. Ümeyye ile
Necâşî’ye gönderilmiştir.[33]Ama biz burada İngiliz Müsteşrik Douglas Morton Dunlop’un (ö. 1987) neşrettiği ve muhtevasından Necâşî’ye yazılan ilk
mektup olduğu anlaşılan metni anlamaya çalışacağız.[34]
Bu mektup üzerine de o kadar çok şey söylenebilir ki hem muhtevası, hem
üslubu, hem hitap şekli yani birçok yönüyle incelenmeye değer bir mektuptur. Diğer mektuplara göre biraz daha uzun olan bu mektupta, teslis inancını
kabul etmeyen Necâşî’ye ve orada bulunan Hristiyan din adamlarına hassas
olduğu meseleler üzerinden mesajlar vermesi, Allah’ın (cc) güzel isimlerine
vurgu yapması, özellikle de oraya gönderilen Müslümanlara sahip çıkılması
gibi meselelere değinilmiştir. Değerlendirmeleri sizlere bırakarak mektubun
metnini verelim:
Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın Resûlü Muhammed’den Habeş Meliki Asham Necâşî’ye…
İslâm’ı kabul et, Müslüman ol. Ben kendinden başka ilah olmayan Allah’a olan hamdimi sana iletirim. O Melik’tir, Kuddüs’tür, Selam’dır,
[31] Taberî, Tarih, II, 145; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 160, 161.
[32] Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 113-120.
[33]	İbn Sa’d, Tabakât, I, 245.
[34] Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 119.
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Mümin’dir, Müheymin’dir.
Ben şehadet ederim ki Îsâ b.
Meryem Allah’ın ruhu ve kelimesidir. Onu iffeti her türlü
dünya kirinden ve fitnesinden
temizlenmiş olan Meryem’e
ilka etmiştir ve o, Îsâ’ya böyle
hamile kalmıştır. Allah onu,
tıpkı Âdem’in kendi eliyle ve
nefesi ile yani üflemesi ile yaratmıştır. Ben seni eşi ve ortağı
olmayan Allah’a davet ediyorum. O’na itaatte devamlı
olmaya ve bana tâbî olmaya
çağırıyorum. Bana gelen mesajlara iman etmeye davet
ediyorum. Çünkü ben Allah’ın
gönderdiği bir elçiyim. Ben
sana daha önce amcamın oğlu
Ca‘ fer’i ve onunla birlikte bir
grup Müslüman’ı göndermiştim. Sana geldikleri zaman
onları ağırla ve asla onlara
zülüm yapma. Ben seni de askerlerini de Allah’a davet ediyorum. Şüphesiz
ki ben tebliğ ettim ve nasihat ettim. Sizler de benin nasihatimi kabul ediniz.
Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.[35]
İşte Necâşî’ye gönderilen mektup böyle bir mektup idi. Necâşî zaten huzurunda Ca‘fer b. Ebî Tâlib’den dinlediği Meryem Sûresi ile iman yoluna
girmiş, bu mektuba verdiği cevapla da Efendimiz’i (sas) tasdik ettiğini ikrar
etmişti.[36]

[35]	İbn Kesîr, es-Sîretü’n-Nebeviyye, II, 41; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 114, 115.
[36]	İbn Sa’d, Tabakât, II, 246; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 118.
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Bizans Kralı Heraklius’a Gönderilen Mektup
Kaynaklarımız Hz. Peygamber’in (sas) Bizans Kralı Heraklius’a gönderdiği iki ayrı mektubun var olduğunu rivayet ederler.[37] Biz burada Muhammed Hamidullah’ın (v. 2002) önce Ürdün kralı Abdullah’ın haremindeki
bir kadının mülkiyetinde olan, sonra kral öldürülünce Abû Dabi emirine
satıldığını söylediği ve tarihçesi hakkında bilgi verdiği mektubu aktaracağız.[38] Bu mektup Hudeybiye Antlaşması’nın hemen arkasından yazdırılmış
ve bölgeyi çok iyi tanıyan Dihye b. Halîfe el-Kelbî’nin (ra) elçiliği ile gönderilmiştir.
Hz. Peygamber (sas) Heraklius’a hitaben bir mektup yazdırdıktan sonra
ashâbına dedi ki: “Kim benim bu mektubumu Bizans kralına götürürse
ona cennet vardır.” Sahâbe: “Yâ Resûlullah! Öldürülmeyip sağ olarak dönse de
mi?” diye sorunca, Efendimiz (sas): “Evet! Öldürülmeyip sağ olarak dönse
de.” dedi.[39] Bunun üzerine Dihye b. Halîfe öne atıldı: “Ben yâ Resûlullah, o
mektubu götürürüm.” dedi ve mektubu alarak yola çıktı. Dihye b. Halîfe, Bizans topraklarında kendisine emanet edilen bu mektubu sahibine ulaştırmak
için yol alırken Heraklius da Kudüs ziyaretinden dönüyordu ve yolları Humus’ta kesişti. Dihye b. Halîfe bu mektubu önce Heraklius’un bölge valisine vermişti, o vali de bu mektubu Heraklius’a ulaştırdı. Heraklius, mektubu
okuduktan sonra Dihye b. Halîfe’yi huzuruna kabul etti. Heraklius, Dihye b.
Halîfe’ye bazı sorular sormaya başladı. Sorulan tüm sorulara Dihye b. Halîfe
çok güzel cevaplar verdi. Heraklius hem kendisine gelen mektuptan hem de
yapılan konuşmalardan oldukça etkilenmiş, yanındakilere belli etmemeye
çalışarak Dihye’den bir müddet zaman istemiş: “Sen git ben efendine en kısa
zamanda cevabi mektubumu göndereceğim!” diyerek Dihye’yi çok güzel bir
hâlde uğurlamıştı.[40]
Efendimiz’in (sas) Heraklius’a gönderdiği mektup aynen İskenderiye kralı Mukavkıs’a yazılan mektuba benziyordu. Bu benzerliğin sebebi ise ikisinin
de Hristiyan olmaları ve yine böyle bir tebaaya hükmediyor olmalarıydı.
Mektup şöyle idi:
[37] Taberî, Tarih, II, 131; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 177, 182.
[38] Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 147, 148.
[39]	İbn Hibbân, Sahihu İbn Hibbân, VII, 16,17.
[40]	İbn Kesîr, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 505; Süheylî, Ravdu’l-Unf, III, 339.
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Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den, Rum Kralı Hirakl’e!
Ben seni İslâm’a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti
kabul edersen Allah sana iki kez ecir verecektir. Eğer yüz çevirirsen tüm
tebaanın günahı, sorumluluğu senin boynunadır. “De ki: Ey kitap ehli!
Sizinle bizim aramızdaki şu ortak kelimeye gelin. Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim. O’na hiçbir şeyi ortak, eş koşmayalım. Allah’ı bırakıp da birbirimizi Rabbler edinmeyelim. Eğer onlar yine
yüz çevirirlerse, işte o zaman ‘Biz Müslümanlarız.’ deyin.” [Âl-i
İmrân, 3/64][41]

[41]

Buhârî, “Bed’ü’l-Vahy”, 1; Müslim, “Cihad ve Siyer”, 26; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 198-202.
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Sâsânî Hükümdarı Kisra’ya Gönderilen Mektup
Devrin en büyük ve en güçlü devletlerinden biri hiç şüphesiz İran Sâsânî
İmparatorluğu idi. Hz. Peygamber (sas) çok iyi Farsça bilen Abdullah b.
Huzâfe es-Sehmî (ra) ile birlikte o günkü Kisra olan Perviz’e bir davet mektubu gönderdi. Muhteva itibari ile diğer mektuplara benzeyen bu risalede, Hz.
Peygamber (sas) biraz sert bir üslup kullanmıştır. Mektup Kisra’ya ulaşınca
getiren elçiye okutmuş, sonra mektubun bitmesini beklemeden hitap cümlesinin kendini yeterince övmediğine ve Hz. Peygamber’in (sas) kendi ismini
öne yazmasına sinirlenerek mektubu parçalamış ve yaktırmıştır. Hz. Peygamber (sas) Kisra’nın bu tavrından haberdar olunca: “Allah da onun hükümranlığını paramparça etsin.” demiş, çok geçmeden 38 yıllık saltanatın
ardından Perviz öldürülmüş, böylece Sâsânîlerde taht kavgası başlamıştır. [42]
Hz. Peygamber’in (sas) Kisra’ya gönderdiği mektubun metni şöyledir:
Bismillahirrahmânirrahîm!
Allah’ın Resûlü Muhammed’den
Farsların büyüğü Kisrâ’ya!
Doğru yola gidenlere, Allah’a ve
Peygamberine iman edenlere, Allah’tan başka ilâh olmadığına,
O’nun hiçbir ortağı da bulunmadığına ve Muhammed’in O’nun
kulu ve Resûlü olduğuna şehâdet
edenlere selam olsun!
Ben, seni Allah’ın dinine [İslâm’a]
davet ediyorum çünkü ben, bütün
insanlara hayatı olan kişilere (gelecek tehlikeleri) haber vermek
ve kâfirlere o söz hak olmak için
(azap sözü gerçekleşmesi için)
[Yâsin, 36/70] peygamber olarak
gönderildim.
[42]	İbn Sa’d, Tabakât, I, 247; Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, s. 157.
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Müslüman ol ki selamete eresin! Eğer davetimden yüz çevirirsen Mecûsî
kavminin günahı senin boynuna olacaktır!”[43]
Uman Bölgesinin Hükümdarı Culenda’nın Oğulları
Ceyfer ve Abd’e Gönderilen Mektup
Hz. Peygamber (sas) Uman bölgesinin hükümdarı Culenda’nın oğulları
Ceyfer ve Abd’e bir davet mektubu yazmış, onları da İslâm’a davet etmiştir.
Amr b. Âs’ın (ra) elçi olarak götürdüğü bu mektubun orjinalinin nasıl keşfedildiğini Hamidullah Hoca şöyle nakleder: “1980 yılında, Paris yakınlarında bir işçi yurdunda bulunuyordum. Kendileriyle birlikte namaz kıldığım
sırada işçilerden biri, bana yaklaşıp adı ve tarihi belirsiz Arapça bir gazete
kupürünü elime tutuşturdu. Haberde Resûlullah’ın iki kişiye, Culanda’nın
oğulları Ceyfer ve Abd’e ortaklaşa gönderdiği bir mektup söz konusu ediliyordu. Ondan, fotokopi etmek üzere belgeyi bana ödünç vermesini istemeye
cesaret edemedim. Daha sonra, kendisinden söz konusu gazetenin Tunus’ta
çıkan ve 1975 yılına ait es-Sabah olduğunu öğrenebildim. Bunun üzerine, gazeteyi bulmak için Tunus’taki dostlarımla temas kurdum ama ulaşacağımdan
ümidimi kesince bu iyilik sever işçiden kupürü emaneten alıp inceleme için
fotokopisini çektirdim. Ve bunun Tunus’ta değil de Umân’da çıkan bir gazete
olduğuna kanaat getirdim. Zira gazetede söz konusu edilen Şeyh el-Halilî,
Paris’teki Umân büyükelçisinin verdiği bilgiye göre Umân’ın baş müftüsü
idi. Bu metin; beş sütun üzerine ve muhtemelen gazetenin ilk sayfasında yer
alan, 25x20 cm boyutlarında bir metindi. Beş sütun üzerine iki satır hâlinde
şu satırlar göze çarpıyordu: ‘Günümüz İslâm tarihçileri, Resûlullah Muhammed’in (sas) Umân’da birlikte hükmeden ve Culanda’nın iki oğlu olan Ceyfer
ve Abd’e gönderdiği mektubun el yazması aslını buldular.”[44]
Efendimiz’in (sas) Ubey b. Kâ’b’a (ra) yazdırdığı bu mektubunda da Ceyfer ve Abd’ı İslâm’a davet eder ve aynen Münzir b. Sâvâ’ya yazdırdığı mektupta olduğu gibi tehditkâr bir üslup kullanır.
Bu mektubun metni şöyledir:
[43]	İbn Kesîr, es-Sîretü’n-Nebeviyye, III, 508; Halebî, İnsanü’l-Uyûn, III, 354; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 155, 156.
[44] Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, 176.
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“Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Resûlu Muhammed’den, Culenda’nın iki oğlu Ceyfer ve Abd’e!
Selam hakikat yoluna tâbî olanlar üzerine olsun!
Sizin her ikinizi İslâm’ın davetine çağırıyorum. İslâm’a tâbî olun ve kurtuluşa erin. Zira ben, Allah’ın tüm canlıları
uyarmak üzere ve vaadini kâfirler üzerinde tamamlaması için tüm insanlığa gönderdiği elçisiyim.
İmdi, eğer her ikiniz de İslâm’ı tanırsanız
her ikinize de iktidar vereceğim. Ama ikiniz de (İslâm’ı) kabul etmeyi reddederseniz, ikinizin de krallığı sizden uzaklara
yok olup gidecek; süvarilerim, ülkenizde
ordugâh kuracak ve Peygamberlik vasfım
krallığınıza galip gelecektir.” [45]
Bu davet mektubuna karşı Ceyfer ve Abd’in tutumu olumlu olmuş, elçi
Amr b. Âs ile uzun uzun görüşmelerinin ardından ikisi de Müslüman olmuş,
Hz. Peygamber (sas) de bu iki kardeşin vefatına kadar hükümdarlıklarına
müsaade etmiştir.[46]
Hz. Peygamber’in (sas) burada aktardığımız davet mektupları başta olmak üzere, yazdırdığı tüm mektuplar ciddi bir şekilde davetin usûlü ve üslubunu öğrenme maksadı ile incelenmeli, O’nun (sas) davet görevini nasıl
yerine getirdiği iyice kavranmalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber’in (sas) attığı
adımların anlaşılması, tüm davet ve irşad erlerine ufuk verecek mesajlar ulaştıracaktır.

[45]
[46]

Halebî, İnsanü’l-Uyûn, III, 354; Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, s. 179, 180.
Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 90; İbn Sa’d, Tabakât, I, 250.
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30. DERS

Hz. Peygamber’in (sas) Davet Görevi

DÂRÜ’L-ERKAM
Hz. Peygamber (sas) davet görevini yerine getirirken nasıl bir usûl
ve üslup izlemiştir?
Davetin usûl ve üslubu açısından Nahl Sûresi 125. âyetin verdiği
ilkeler nasıl anlaşılmalıdır?
Davetin sadece ama sadece Allah’a (cc) yapılması konusundaki mesajları nasıl anlamalıyız?
Yakın akrabaları davette nelere dikkat edilmeli ve bu konuda Hz.
Peygamber’in (sas) örnekliliği nasıl anlaşılmalıdır?
Hz. Peygamber’in (sas) gönderdiği davet mektupları, bugünün
dünyasında bizlere ne gibi mesajlar vermektedir?

SUFFA
İnsanları Allah’a (cc) davet etmenin değer ve kıymetini iyice öğrenmeli, dünyanın en büyük mükâfatının bu alanda gayret göstermek olduğunu unutmamalısın.
Davet vazifesinin usûl ve üslubunu iyice kavramalı; doğru işi, doğru zamanda ve doğru yöntemlerle ortaya koyarak hedefe varılacağını hatırından çıkarmamalısın.
Akrabaları hakikate davet ederken bu alanın zorluklarını iyice bellemeli, karşılık beklemeden ısrar ve tekrar ile bu yolda ancak yürünebileceğini bilerek sabır ve sebatı kuşanmayı aksatmamalısın.
Davet görevinin Allah’ın (cc) en çok sevdiği ve takdir ettiği amel
olduğunu iyice anlamalı, bu emanetin ağırlığı altında inleyerek vazifelerini yerine getirmekte bahanelere sarılmamalısın.
Hz. Peygamber’in (sas) ve sahâbe neslinin davet konusundaki hassasiyetlerini iyice araştırmalı, onların bu sahada ortaya koyduklarını bugünün dünyasına taşımakta çabalarını azaltmamalısın.
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