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TEBLÆÅCÆ KARDEÑLERÆMÆZE
MÜHÆM BÆR TAVSÆYE -2Tebliå yapmak en zor olan ñeylerden biridir ve aynæ
zamanda her insanæn yapabileceåi hizmetlerden
deåildir. Zira hak görünüñte acædær; hakkæ tebliå ise
hususiyle anlamæyanlara daha acædær. Neden? Çünkü
nefse ve ñeytana, ñeytani düñünceye hak aåær gelir
ve ters düñer; yerine göre ñehevi arzularæ engeller. Æñte
bu hikmete binaen olsa gerek ki, Allah Resulü (s.a.v.)
ñöyle buyurmuñtur:
„Cennet hoña gitmeyen ñeylerle, cehennem ise
ñehevi arzularla çevrilmiñtir.“
Ayræca tebliå, tehdid gerektirir. Nerede ve ne zaman
bir tebliå hareketi bañlamæñ ise orada bir tepki ve tehdid
hareketi bañlamæñtær. Bu cümleden olarak her
peygamberin karñæsæna bir Firavun ve benzeri çækmæñtær.
Yani diyebiliriz ki, tebliå, peygamberi bir vazife olup
ñerefli olduåu kadar da mal ve can tehlikesini
beraberinde getiren bir hizmettir. Kur’an ñöyle der:
„Ey Resulüm! Rabbi’nden sana indirileni tebliå
et! Eåer bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamæñ
olursun! Allah seni insanlaræn (ñerrinden)
koruyacaktær. Allah kafirlere hidayet etmez.“
„Rabbi’nin yoluna hikmetle, güzel öåütle ve
mücedele-i hasene ile davet et! Muhakkak ki, senin
Rabbin yolundan sapanlaræ daha iyi bilir, hidayeti
bulanlaræ da en iyi bilendir.“
„Allah’æn büyük bir rahmeti idi ki, onlara yumuñak
davrandæn! Ñayet sert ve kalbi katæ davransaydæn
onlar senin yanændan daåælær giderlerdi.“
Tebliåcinin usül ve adabæ:
Tebliåci bu ayetlerin æñæåæ altænda hareket etmelidir ki,
hem yapæcæ olsun hem de sevab kazansæn. Yoksa kar
yerine zarar getirir. Kazanacaåæmdiye kaçærær ve ipleri
koparær ve bir daha yakalamasæ ve baålamasæ mümkün
olmaz ve bunun vebali de kendisine yeter. Böyle bir
duruma düñmemek için tebliåin usul ve adbæna riayet
eder. Ñimdilik bunlardan bir kaçæna iñaret edelim:
1- Önce nefsinde Æslamæ akide, amel ve ahlak olarak
yañamalædær.
2- Allah’æn tüm kullaræna ñefkat ve merhametle
yaklañmalædær.
3- Ñahsi ihtiras, saplantæ, enaniyyet ve ñahsæ bañaræ
isteåini bir tarafa bærakmalædær ve sadece Allah’æn
ræzasænæ kasdetmelidir.
4- Tebliåcinin muhatabæ ne kadar kaba ve sert de olsa
yine de tebliåini tatlæ ve yumuñak yapmalæ, hisse deåil,

akla hitab etmelidir.
5- Æslam’da münakaña yoktur.
Æslam’da münakaña yoktur. Münazara vardær.
Münakaña demek, cedelleñme ve çekiñme demektir.
Münakañanæn gayesi, hakkæn ortaya çækmasæ deåil,
kendisinin galib gelmesidir. Esasen tebliåci tartæñmaya
girmez. Saatleri alacak söz düellosuna girmez.
Söyleyeceåini söyler, izahæ gerekiyorsa izahænæ yapar.
Ñayet hærçænlañæyorsa konuñmasænæ orada keser ve
gerisini bañka zamana bærakær...
Ehliyet yönünden tebliåci:
1- Tebliåci var ki, hem tebliå yapar hem de tebliå
mevzuunun ilmini yapar ve onun delillerini ve
kaynaåænæ gösterir.
2- Tebliåci var ki, o sadece tebliå eserlerini okur,
doldurulmuñ bantlaræ dinletir, ötesine karæñmaz.
3- Tebliåci de vardær ki, onun iñi sadece ve sadece
tebliå vasætalarænæ daåætmak ve tebliåcinin eline
ulañtærmaktær.
Hasælæ bunlaræn üçü de tartæñmaya ve münakañaya
girmezler. Yukarædada söylediåimiz gibi Æslam’da
münakaña yoktur., münazara vardær. Münazaranæn
ilmini yapmamæñ olanlar da bunu yapmazlar.
Ve netice:
O halde tebliåci son derece dikkatli olacak, tebliå
ettiåi kiñinin sertleñtiåini ve kæzdæåænæ görünce meseleyi
hemen orada kesecek ve daha da ileri götürüp
gürültüye meydan vermiyecek ve bir eñref saatænæ
gününü ve hatta ayænæ bekleyecektir, üzerine üzerine
gidip baålaræ koparmæyacaktær. Efendimizin sabær ve
sebatla Ebu Cehil’in kapæsæna çokca defalarca gittiåini
unutmayacakdær.
Daha fazla mâlumat için „Tebliåcinin El Kitabæ“
ismini tañæyan tebliå serimizin ikinci kitabæna bakælmasæ.
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