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MÜSLÜMAN DAVA ADAMI 
 

İnsan, hayatını ve çıkarlarını korumak ister. Bu meyil 
onun yaradılışında vardır ve tabiidir. Ancak sadece ken-
disine dönük olan bu gibi düşünce ve davranışları, in-
sanın, bencil tarafını meydana getirir. 

Eğer insan, bir dinin veya ahlâk nizâmının terbiyesi 
altına girmemiş ise, bu duygu ve davranışlar, onu, kaba 
ve gaddar bir çıkarcı haline getirir. 

* * *  

Böyle insanların tahsilli ve bilgili olmaları, ahlâkları-
nın düzelmesine yardım edemez. Aksine, onları daha 
tehlikeli hâle getirir. Etraflarına verecekleri zararın art-
masına ve genişlemesine sebep olur. Çünkü elindeki im-
kânlar, onun hırsını tatmin için daha tesirli yollar ve va-
sıtalar edinmesini sağlayacaktır. 

İslâmiyet, en güzel ahlâk demektir. İnsanın kendi 
nefsi, yani kötü arzuları ve bencil duyguları ile mücâdele 
etmesini “büyük cihad” kabul eder. 

Bu mücadeleyi, kan ve ölümle dolu dış savaştan daha 
ileri ve makbul sayar. 

İslâmiyet, doğumdan başlayarak ölüme ve ölüm öte-
sine kadar bütün hayatı, şafak öncesinden başlayarak ge-
ce uyuyuncaya kadar bütün günleri iyi ahlâklı ve müs-
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lümanca geçirmek için yapılması icap eden her şeyi bil-
dirmiş, emretmiş, göstermiştir. 

Müslüman en iyi bir insan demektir. Böyle değilse, iyi 
bir müslüman değildir. 

Müslüman, bütün hareketlerini İlâhî tâlimâta uydu-
rur ve hayatını hep bu ölçü içinde geçirmeye, her şeyden 
fazla önem verir. 

* * *  

Şu halde her müslüman, bir davanın, “gerçek bir müs-
lüman” yani “tam bir insan” olabilme davasının adamıdır. 
Müslümanın bu yoldaki gayretleri, çalışmaları, son nefe-
sine kadar devam eder. Çünkü insandaki bencil his ve 
istekler de, yaşadıkça mevcud olmaktan ve onu kendi 
idareleri altına almaya çalışmaktan, bir an geri durmaya-
caklardır. 

Bu bencil hisler, ele geçirdikleri insanı, haz ve lezzet 
içinde yaşamak, makam ve şöhretleri ele geçirmek veya 
zahmet, sıkıntı ve fedakârlıklardan kaçınmak için, her-
kesi ve herşeyi fedâ etmeye doğru iterler. 

İşte “büyük cihad”, bu had-tanımaz ve gem-almaz 
taşkın hisleri, idare altına almanın ömür boyu süren sa-
vaşıdır. 

* * *  

Bugün herkes ve özellikle gençler, nefsanî ve şehvanî 
kolaylıklar ve kesintisiz devam eden şiddetli tahriklerin 
hedefi olmaktadırlar.  

Ancak gönüllerini saran hakikî bir iman duygusu, din 
aşkı ve mü’min hayâsı, onları bu şeytanî tuzaklara düş-
mekten koruyabilir. 

Müslüman gençlerin, dinin verdiği manevî huzur ile 
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yetinmeleri, fakat karşılığında muazzam bir disiplinin al-
tına girmeyi cana minnet bilmeleri gerekiyor. 

Bu yolda, delikanlı nefislerine gem vurmaktan başla-
yarak, çoğu İslâm’a yabancı bir nesilden olan aile büyük-
lerinin azarlarına ve etrafın alaylarına katlanmaya kadar, 
pek çok sıkıntılara göğüs gereceklerdir. Doğrusu bir müs-
lüman gencin şu mücadelesi, ancak İlâhî ölçülerin takdir 
edebileceği bir yücelikte bulunuyor. 

İman ve ibâdetleriyle İslâmiyet’i benimseyip tatbik 
etmekte olan, hâl ve tavırlarıyla İslâm ahlâk ve edebini 
yaşamakta bulunan bu gençler, birer müslüman dava a-
damı olma yolunda, iyi birer namzettirler. 

* * *  

Fakat gençliklerinin hür ve temiz havası içinde, ken-
dilerini İslâm davasının kutlu ve yüce, ama sarp ve çetin 
yoluna vuran bu namzetler, ne yazık ki, bir zaman sonra, 
gerçek hayatın ağırlığı ve yıpratması neticesinde yavaşla-
mak, durmak, hatta yolu kaybetmek tehdidi altında bulu-
nuyorlar. 

* * *  

Gençler, tahsillerini tamamladıktan veya bir noktada 
bıraktıktan sonra hayata atılacaklar.  

Evlenecek; fakat pek azı, bir dava adamına ayakbağı 
olmayacak bir âile kurabilecek. 

İş veya memuriyetleri icabı, günübirlik yaşayan, ken-
dilerinden başka bir şey düşünmeyen insanların ve bozuk 
bir cemiyetin içine girecekler; İslâm’a aykırı pek çok hâl, 
tavır ve davranışla karşılaşacaklar. 

Belki âmirlerinden ve bulundukları çevreden çekine-
rek, işlerini kaybetmekten, geçimleri için tek gelirleri o-
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lan maaşlarının kesilmesinden korkarak, hakkı söyleme 
ve savunma özelliklerini, zamanla, yavaş yavaş kaybede-
cekler… 

* * *  

Namzetlikten, dava adamlığına –hayat şartlarının a-
ğır basması, nefislerinin hileleri ve imanlarının yetmez-
liği yüzünden– geçememiş olanlar, sâde müslümanlar o-
larak, bir köşede, gençliklerindeki coşkunluğu arada bir 

hatırlayarak yaşayacak; ancak –belki– dava adamı olarak 
devam edebilen dostlara yardım için fırsat kollayacaklar. 

* * *  

Müslüman dava adamlığı ise, işte bahsini ettiğimiz 

iyi müslüman olma yolunda, uzunca bir merhale alındık-
tan sonra başlayacaktır. 

* * *  

Müslüman dava adamı, iyi müslüman olmak için riâ-
yet olunması gereken şartlardan hiçbirini terk veya ihmâl 
edemez. Ümmetten herhangi bir sâde müslümanın “hatâ 
edebilir olmak ve tövbe edip birşey olmamış gibi dönebil-

mek” rahatlığı, dava adamı için çok mahdud hatta nâ-
mevcuttur. 

Dava adamı, nefsini davasına feda eden adam, de-
mektir. 

* * *  

Müslüman dava adamı, şahsî hallerinden, aile ve dost 
muhitindeki yaşayışından ve bütün hareketlerinden, yap-
tığı, yazdığı ve söylediği her şeyden sorumludur. 

Bu mes’uliyeti kendisi kabul etmiştir. Bu ağır yükü 
kaldıramadığını ve taşıyamayacağını anladığı zaman, sâ-
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de müslümanlığa dönüşten başka bir yolu ve çâresi yok-
tur. 

* * *  

Müslüman dava adamlığı, bir meslek değildir. İslâm 
davası da fertlere bağlı değildir. Fertlerin zaaflarına göre 
şekil değiştirerek devam etmez. Vardır veya yoktur. Lâyık 
olmayan şahıs, o yolda devam ettiğini zannedebilir; fakat 
İslâm davası ondan sıyrılıp çıkalı çok zamanlar geçmiştir. 

* * *  

Müslüman dava adamı, bir ihlâs ve çile adamıdır. 
Yüklendiği işin güçlüğü ve mes’uliyeti onu sarsmak-

tadır. Gücünün yetmediğini anladığı anda, emaneti, ehil 
olanların gelip yüklenmesi için bırakır. Yeni mücâhid-
lerin bulunmasından kendisinin sorumlu olmadığını da 
bilir. 

Çünkü kendisi de nefesi tükenene kadar çalışmış bir 
neferdir. Bütün iftihârı da esasen bu neferlikten ibarettir. 
Bu İlâhî davanın, kendisini de vaktiyle lutf edip hizmete 
çağırmış olan Yüce Sahibi, yeni neferlerini de göndere-
cektir. 

* * *  

Yurdumuzun ve bütün İslâm vatanının kurtuluşu, iç-
lerinden böyle dava adamlarının yetişip çıkacağı gerçek 
müslüman ailelerin, onbinlerce, yüzbinlerce -gür orman-
lar, yeşil çayırlar ve münbit ovalar gibi- yayılıp çoğalma-
larıyla mümkün olacaktır. 

Namzetlikten, dava adamlığına - dost ve düşmanları 
tarafından vurulmuş, ezilmiş ve horlanmış da olsa- yıl-
maz ve yıkılmaz iman ve iradesi sayesinde geçebilen genç 
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adamı, yeniden binlerce yıldırıcı, bıktırıcı ve öldürücü tu-
zaklar beklemektedir. 

Her gün, kendi nefsi bin kere, ailesi on bin kere, mu-
hiti yüzbin kere ona saldıracaktır… 

* * *

Müslüman dava adamı, önce -başka hedefler için ve
yanlış terbiye edilmiş bulunan- kendi nefsiyle dövüşe-
cek; çevresiyle, daima dalkavukluk isteyen, doğru söze 
kızan “dostlarıyla” çarpışacak; davasını öne geçirebilmek 
için icabında şahsen aldatılmaya göz yumacak, sıkıntılara 
katlanacaktır. 

Eline geçeni -harcamayan başkalarının da yerine- 
harcayacak. Ve daima, ömrünün, sadece bir kişilik olan 
kendi ömrünün, bu yolda fedâ edilmek için ne kadar da 
kısa olduğuna yanacaktır. 

* * *

Müslüman dava adamının, “kendisi ve yakınları” ile
yapacağı mücâdeledir, en mühim olanı... Bunu kazanabi-
lirse eğer... Doğrulduğu zaman, meydanın yalnız kendi 
İlâhî davasına kaldığını görecektir!... 

* * *

Müslüman genç! 
Bizim dış düşmanlarımız, birer vehimdir!... Onlar, bi-

zim, zaaf, aciz, korku ve hırslarımızın, karşımıza dikilmiş 
hortlaklarıdır... 

Kendimizi yenelim ve gerçek dava adamı olalım. Küf-
rün ve zulmün kaleleri kendiliğinden dağılıp düşecektir! 



BİR MÜSLÜMANIN DÜŞÜNCELERİ 

Bugün müslümanlar huzursuzdur. Çünkü iki yüz yıl-
dır, İslâmiyet’in “usûlünce” yürütülmesi gereken tebliğ ve 
irşad faaliyeti, hakkıyle yerine getirilememiş; Osmanlı 
İslâm Devleti, müslümanları koruma vazifesini yerine ge-
tirmeye yetecek kudret ve kuvveti kaybetmişti.  

Yakın tarih içinde İslâm’ın yürüyüşü durdu, geriledi. 
İslâmî öğretim ve eğitimden ve güzel örneklerden mah-
rum bırakılan yeni nesiller, dini, “lüzumsuz” saydıracak 

İslâm dışı bir hayat ile çepeçevre kuşatıldılar.  

* * *

Toplumda din, “olmasa da olur” hatta “olmasa daha
iyi olur” telâkki edilecek, eski ve eskimiş bir görenek ha-
line sokulmak istendi. 

Yüz yıl önce, yeni rejimi kuran devlet adamlarımızın,  
“Bize otuz yıl lâzım. Otuz yıl sonra, bu memlekette ‘din’-

den bahsedilmeyecektir” dediklerini; yeni inşa olunan An-
kara için “Mâbetsiz bir şehir yaptık” diye öğündüklerini 
biliyoruz. Bunları söyleyen ve yapanlar da bu toplumda 
yetişmiş aydınlardı. 

Müslüman toplulukların dünyanın her yerinde mağ-
lup ve dolayısıyla geri, geri ve dolayısıyla mağlup halde 
bulunmaları, aydınların, yabancılara kolaylıkla hayran ol-
malarına, millî inanç ve benliklerinden soğumalarına se-
bep olmuştu. 
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İşte aydınların bu tenbelliği, zayıflığı ve manevî mağ-
lubiyetidir ki, geçmişin “gâlip ümmet”ini - Eski Zağra 
Müftüsü Râci Efendi’nin acılı ifadesiyle- mağlup ve müz-
mahil etti. 

Azîz-i vakt idik a’dâ zelîl kıldı bizi 
Esîr-i bend-i belâ vü sefîl kıldı bizi 

* * * 

İslâm dünyası şimdi yeniden uyanıyor; yürümek, iler-
lemek, eski izzet ve şahsiyetini kazanmak istiyor. Bu na-
sıl olacak? Yurdumuzda, İslâm’a, gerçekten de bin sene 
önceki mü’minlerin heyecanı ile inanan, sarılan, bağla-
nan ve onu hayatlarının gâyesi, nefes alışlarının tek se-
bebi sayan, yeni, yepyeni bir müslüman nesil var... 

Ne cihan kaygusu derman bu devâsız derde; 
Ne de can, sonra filân duygusu engel, heyhat! 
Can, cihan hepsi de boş, “gâye”dedir varsa hayat. 

* * * 

Heyecanlı genç mü’minler, sabırsızlar, hizmet etmek 
istiyorlar. Ama kendilerini yüz yıldır ihmâl edilmiş bir 
yolun çamurları içine batmış halde buluyorlar. 

Bu batakta telâşı bırakıp, el birliği yapmak, yolu aç-
mak, düzeltmek lâzım.  

Yol arkadaşlarını tanımak, herkese sür’atine göre yol 
vermek lâzım.  

Kimseye engel olmamak, çelme takmamak lâzım.  
Kavmini kabilesini değil, İlâhî Beyân’ın bildirdiği 

“mü’minler milleti”ni,”Ümmet-i Muhammed”i sevmek, 
kendisini, onun sadece bir ferdi bilmek lâzım. 

Kendini veya mensup olduğu cemaati, bu davanın tek 
sahibi sanmamak; haddi aşmamak, şımarmamak lâzım. 
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Kuvvetliymiş zayıfmış, hızlıymış yavaşmış, akmış ka-
raymış, zenginmiş fakirmiş, okumuş okumamış deme-
den, iyi niyetli herkesi desteklemek lâzım.  

Başkalarının “iyi niyeti”ni ölçmek için kendini “ölçek” 
saymamak lâzım.  

Durmak, düşünmek, durumu anlamak, noksanı ta-
mamlamak, emin adımlarla ilerlemek lazım.  

Daha neler neler lâzım... 

* * *  

Durmaya sabrı olmayanlar acele atılır, batar gider.  
Hep durup kalanlar, küflenir, çürür.  
Çalışanlar yalnız kalır, çaresizlik içinde dövünür. Ya 

ölçüyü, dengeyi kaybeder, ya vazgeçip “inzivâya” çekilir. 
Bazısı bıkar, yiter gider.  

Bir kısmı da burnunun dikine gider; sağına soluna 
bakmaz, yolu açayım derken, kaldırdığı molozu, kardeşi-
nin yoluna veya üstüne boşaltır... 

* * *  

Hasımlar da boş durmazlar… 
Etrafta kuşkulu bakışlar, sinsi gülüşler, batağa doğru 

-hız veriyormuş gibi- itişler; sarılır gibi yapıp felç edici 
yüklenişler; saptırmak için câzip teklifler, teşvikler; “er-
ken doğum” yaptırıp, öldürmek için, kestirmeden başarı 
“senaryo”ları... 

Bir taraftan da açlıkla, işsizlikle, hakaretle, hapisle, 
idamla tehditler...  

Parayla, mevkiyle, şöhretle şımartıp, hayırdan aşırtıp 
bâtıla atlatışlar...  

Yine, araya karışmış, “yürü ne duruyorsun, onlar hâin” 
diyen, “en müslüman, en korkusuz, en mücahid” tahrikçi-
ler… Aksine, “boşver” diyenler, bozguncular...  
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Bunlar yetmez gibi, -arada- samimî insanları kendi 
menfaatine âlet eden alçaklar... 

* * *  

Bu hallerin hemen altmış yıldır şâhidi olan bir müs-
lümanın, şu satırları için bilmem ne düşünürsünüz: 

Müslümanların birbirlerini sevmeleri, yardımlaşma-
ları, birbirlerine gülümsemeleri, selâmlaşmaları, dost ve 
kardeş olmaları için sadece müslüman bulunmaları ye-
ter...  

Müslümanların birbirlerini sevmek için ayrıca bir ırk-
daşlık, hemşehrilik, tarik, dernek, parti birliği veya başka 
herhangi bir şeyin tahrik ve teşvikine ihtiyaçları yoktur. 

* * *  

Müslüman, yanıldığını, yanlış yola gittiğini zannet-
tiği din kardeşini kâfir ilân etmez, ona hakaret etmez, o-
nu cehenneme mahkûm etmez.  

Doğru bildiğini tebliğ ederken de aşırı gitmez, bir 
daha yüzyüze bakamayacak hâle getirmez.  

Nefsine uyup, müslüman kardeşini kırıp parçalamaz. 
Kendi kusurlarına, günahlarına bakar, onunkileri hafif 
görür. 

* * *  

Müslüman basîretlidir. Ümmetin ve memleketin me-
selelerini akıl ve itidal ile çözmeye çalışır.  

Şahsî heyecan, hırs ve isteklerini cemaate zorla veya 
hileyle kabul ettirerek, toplumu zamansız ve acele hare-
ketlere sevk etmez.  

Kendisinin hata edebileceğini her an hesaba katacağı 
gibi, toplumun hazırdaki durumunu, ruh halini, kabiliye-
tini, gücünü ve zaafını da iyi bilir. 


