Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Davet Yolunda Dökülmeler

Hamd Allaha, salat ve selem efendimiz Hz. Muhammede, onun ailesine, arkadaşlarına ve onu dost
edinenlere olsun.
Davet yolunda dökülme hadisesi yaygın, tehlikeli ve sık sık meydana gelen bir olaydır. Bu
konu, bu yüzden üzerinde derin derin düşünmeyi, araştırma yapmayı, neden ve niçinlerini dert
edinmeyi ve arka plandaki gerçek sebeplerini ortaya çıkarmayı gerekli kılmaktadır.
Herhangi bir bölgede yada bütün İslam alemindeki İslami hareket ele alınıp incelecek olursa,
bir çok faaliyete öncülük ve yöneticilik yapmış çok sayıda önemli şahsiyetin, çok geçmeden değişik
sebeplerden dolayı davet hayatından uzak kalmış ve ortadan kaybolmuş oldukları görülecektir.
Bunların içerisinde davet eylemini terk ettiği halde islamdan ayrılmamış olanlar olduğu gibi
aynı zamanda hem tebliği ve hemde İslamı terk edenler dahi mevcuttur…
Yine bunlar arasında, içerisinde bulunduğu terk edip, ayrı ve yeni teşkil eden yada başka bir
cemaate katılanlar bulunmaktadır. Bütün bu sayılan sebeplerden dolayısıyla tözekleme ve
sendeleme olayı çeşitlilik göstermektedir.
Çoğu kere ve farklı şartlarda, bir hareketi terk etme ve bocalama olayı, daha başka salgın
bir hastalığın yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu hastalık, İslami harekette sayısal çoğunluk
teşkil etme hastalığıdır.
Aynı şekilde işaret edilmesi gereken konulardan biride, tebliğ yolunda dökülme olayının
hareketlere önderlik yapan ve sorumluluk taşıyanlar arasında daha yaygın olduğudur. Bununla
birlikte harekete sonradan katılmış olanlarda, diğerlerinden azda olsa bundan nasiplenmişlerdir.
Dökülme olayı, İslam tarihinde görüldüğü gibi günümüzde de İslami hareket sahasında bir
çok kötülüğün körüklenmesine sebep olmaktadır. Burada, bir kısmından bahsetmek yeterli
olacaktır.
1- Çoğu durumlarda, İslami hareketin, telafi ve tedavi için sarf edilmesi gereken ve de
küçümsenmeyecek kadar fazla olan gücünün ve zamanının heder olmasına sebep olmuştur.
2- İslami hareketle daha yeni tanışmış olanların hareketten uzaklaşmalarına ve
kaybedilmelerine yol açabilecek fitne ve bozgunculukların, çözülmelerin yayılmasına zemin
hazırlamıştır.
3- Ancak fitnenin yayıldığı, diller ve kulakların şeytanın hakimiyet altına geçtiği
atmosferlerde açığa vurulacak olan sırların ortaya dökülmesine yol açmıştır.
4- Hareketin güç kaybetmesine, düşman hücumuna uğramasına, düşmanın, darbe
indirmede ve onu ortadan kaldırmada, kolayca ve hızla yapmasına sebep olmuştur.
5- Halkın hareketten uzaklaşmasına harekete güven ve rıza konusunda tereddüde
düşmesine ortam hazırlamıştır.
Tam burada konu ile ilgili olarak Mevla’mızın,
“ Aranızdan yalnız zalimlere erişmekle kalmayacak fitneden sakının. ALLAH'ın
azabının şiddetli olduğunu bilin. ”
enfal süresinin 25. ayeti kerimesi tam bir açıklıkla ortaya koymaktadır.
Davet yolunda dökülmenin sebebi, bazen fertlerdir, bazen hareketin bizzat kendisidir. Bazen
de içinde bulunan şartlardır.
Her türlü aşırılıktan uzak olarak bütün bu sebepleri, imkanlar dahilinde bir bütünlük
içerisinde ele alıp incelemek, işi aslına irca ettirmeyi sağlayabilir. İkinci olarak da her halükarda
tedaviye ortam hazırlayabilir.
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“ ALLAH, hükmedenlerin en iyisidir.” (Araf, 87)

