
ıllar önce bir gazetede okuduğum bir haber beni çok etkilemişti. Müslüman
olan bir Alman, büyük bir heyecan içerisinde İslam dünyasını ve dolayısıy-
la Müslümanları tanıma amaçlı bir seyahate çıkar. Dönüşte İslam dünyası ile

ilgili intibalarını şu ifadeyle özetler: “Müslümanları bana tanıtmadan beni hidayete
erdiren Rabbime hamdolsun.”

Yine okuyucularımızın belki birçoğunun bildiği ve Mehmet Akif Ersoy’un Bi-
rinci Dünya Savaşı günlerinde Teşkilât-ı Mahsusa tarafından gönderildiği Alman-
ya/Berlin’den2 dönüşünde, Batı’yı kastederek “dinimiz gibi işleri var, işimiz gibi
dinleri var” sözü günümüzde her vesileyle tekrar edilmeye devam eder. Her iki in-
tiba da Müslümanların İslam’ı temsil noktasında yanlış bir tutum içerisinde olduk-
larını vurucu bir şekilde anlatan örneklerdir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Esasen hem Kur’an-ı Kerim ve hem de Hz. Peygamber, İslam’ın ideal bir tem-
silinin sağlanması hususunu tam merkeze alıp gerekli ikaz ve tekliflerde bulun-

Journal of Islamic Research 2007;20(4) 421

Misyonerlik Faaliyetlerine Karşı İslâm’ın
Temsil ve Takdimindeki Doğru Tutumların

Belirlenmesi

ÖÖZZEETT  Misyonerlik faaliyetlerine karşı İslamın temsil ve takdiminin doğru olarak gerçekleştirilmesi
tartışmadan uzak bir husustur. Tüm Müslümanların Allah'ın Kuran'da tarif ettiği ılımlı, yumuşak,
hoşgörülü , sakin ve sevecen üslubu özümsemesi gerekir. Müslümanlar olgunlukları, hoşgörüleri,
itidal, tevazu ve sükunetleri ile tüm dünyaya örnek olmalı, insanları kendilerine ve dolayısıyla İslam
ahlakına hayran bırakmalıdırlar. Sadece bu alanlarda değil, bilim, kültür, sanat, estetik ve toplumsal
düzen gibi alanlarda da büyük atılımlar ve güzel eserlerle hem İslam'ı en güzel şekliyle yaşamalı hem
de dünyaya temsil etmelidirler. İslam'ı insanlara anlatmanın da, İslam'a karşı olan fikirlerle fikren
mücadele etmenin de yolu bu saydığımız kavramlardan geçmektedir.
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AABBSSTTRRAACCTT  The fact that the introduction and representation of Islam should be implemented
properly against the missionary activities is a further feature from disputes. All of the Muslims
should comprehend the moderate, soft, tolerant, calm and lovely style of Islam, which Allah (the
God) describes in the Holly Book of Quran. Muslims should exhibit samples of maturity, modesty,
tolerance in their lives and so they should have foreigners admire the Islamic ethics. Apart from
them mentioned above, they should be good at science, culture, aesthetics, social order etc and they
also present them in the world. This is the way which we tell the Islam to people and which we
struggle against the ideologies by implementing the factors mentioned above.
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mak ta ve ko nu yu sü rek li ha tır lat mak ta dır lar. Müs lü -
man la rın han gi va sıf la ra sa hip ol ma sı ge rek ti ği, han gi
amel le rin iyi han gi le ri nin kö tü ol du ğu, “müt takî” te ri -
mi ne dik kat çe kil me si ve bu nun en ide al tem sil şek li ol-
du ğu nun çok sık ça vur gu lan mış ol ma sı ko nu nun ne
ka dar önem sen di ği ni gös ter mek te dir. “Ey iman eden ler!
Ni çin yap ma ya ca ğı nız şeyi söy lü yor su nuz? Yap ma ya ca -
ğı nız şeyi söy le me niz Al lah ya nın da ne bü yük, ne çir kin
bir ka ba hat ti r”3 ika zı, Müs lü ma nın özü sö zü bir, dü rüst,
gü ve ni lir, ya lan dan, ni fak tan uzak du ran, hep iyi lik için
çır pı nan vb. tem sil ör nek le ri içe ri sin de ha ya tı nı de vam
et tir me si ge rek ti ği ni ha tır lat mak ta dır. Hz. Pey gam ber
Müs lü ma nı ta nım lar ken, “Müs lü man, di ğer bir Müs lü -
ma nın elin den ve di lin den emin ol du ğu kim se di r”4 der-
ken yi ne ay nı ko nu ya dik kat çek miş, her ve si ley le ide al
Müs lü man por tre si ne vur gu yap mış tır. Bun la rın ya nın -
da İslam ’ın ta sav vuf bo yu tu na bak tı ğı mız za man yegâne
ama cın âde ta iyi bir tem sil ör ne ği ser gi len me si ol du ğu -
nu gör mek te yiz. Ge rek 14 asır lık ta sav vuf zen gin li ği içe-
ri sin de ge lip geç miş yüz ler ce mu ta sav vı fın ve ge rek se
Yu nus Em re’ den Ha cı Bek ta şi Ve li’ ye, yüz ler ce Ana do -
lu ere ni nin söz le ri ve ya şan tı la rı hep bu tem si lin na sıl
ol ma sı nok ta sı na odak lan mış tır.

Pe ki, tem sil ko nu sun da ide a li bul ma mız için önü-
müz de bu ka dar ha zi ne du rur ken, İslam ’ın ye te rin ce iyi
tem sil ve tak dim edi le me me si ne re den kay nak lan mak ta -
dır? Kes tir me den ce vap ver me miz ge re kir se bu ha zi ne nin
in sa nı mı za ye te rin ce sağ lık lı ola rak ulaş tı rı la ma ma sı nı se-
bep le rin ba şın da sa ya bi li riz. Esa sen mis yo ner le rin ya naş -
ma ya ve boz ma ya, ar dın dan da Hı ris ti yan laş tır ma ya
ça lış tı ğı in san la rın bu ha zi ne den mah rum kal mış ya da
mah rum bı ra kıl mış kim se ler ol du ğu nu söy le me miz de hiç-
bir sa kın ca yok tur. Su çu baş ka sı nın üze ri ne ata rak so rum-
lu luk tan kur tul ma ya ça lı şa ma yız. Ya ni ge rek ide al tem sil
ve tak dim ör nek le ri ser gi le mek te ve ge rek se bun la rı in sa -
nı mı za ulaş tır mak ta üze ri mi ze dü şen va zi fe yi ye te rin ce
yap mış sa yıl ma yız. An cak bu ra da ko nu nun baş ka bir bo-
yu tu na dik kat çek mek te fay da var dır. Bu bağ lam da, dün -
ya üze rin de as ke ri, eko no mik ve kül tü rel hâki mi yet
kur muş olan Ba tı’ nın asır lar ca or yan ta lizm ve mis yo ner -
lik va sı ta sıy la ve öte den be ri oluş muş olan ta ri hi ref leks -
ler le İslam ’ın be nim se me di ği tem sil ve tak dim bi çim le ri ni
tel kin et me siy le il gi li kı sa bir bil gi sun mak is ti yo rum. Or-
yan ta list ler ve mis yo ner ler baş ta ol mak üze re ba tı lı lar ge -
rek söz lü tel kin le riy le ve ge rek se yaz mış ol duk la rı
eser ler le il kin İslam hak kın da bi ha ber olan ken di in san -
la rı nın zi hin le rin de çar pı tıl mış bir İslam ima jı oluş tur mak,
son ra da böy le si bir ima jı bü tün dün ya in san la rı ara sın da
yay gın laş tır mak için bü yük gay ret gös ter miş ler dir. İslam -
’ın ge li şin den kı sa bir za man son ra ör ne ğin Yu han na ed-

Dı meş ki (mi la di VI I I. yy) gi bi Hı ris ti yan ya zar lar la baş la -
yan bu tür çar pıt ma fa a li yet le ri Or ta çağ’ da zir ve ye çık mış
5, 18. ve 19. asır lar da de vam et miş, dün ya nın, ile ti şim araç-
la rı va sı ta sıy la kü çük bir köy ha li ne gel di ği gü nü müz de
da hi dur ma mış, ka ri ka tür le re (Da ni mar ka ör ne ği) okul ki-
tap la rı na ka dar men fi İslam ve Müs lü man ima jı gir miş tir.
İslam dün ya sın da ki bir çok ay dın da bu imaj dan et ki len miş
ve bu et ki len me den ha re ket le fark lı İslam yo rum la rı ge-
liş tir miş ler dir. İngi liz araş tır ma cı Ka ren Arms trong ’un ko-
nuy la il gi li yo rum ve göz lem le ri ni kı sa ca ak tar mak
su re tiy le me se le yi mü şah has laş tır mak is ti yo rum:

“Av ru pa’ da ar tık ne re dey se Müs lü man kal ma mış tı.
19. asır da İngi liz ler ve Fran sız lar Müs lü man la rın top rak-
la rı nı iş gal et me ye baş la dı lar. 1830’da Fran sız lar Ce za -
yir ’i sö mür ge leş tir di; 1839’da İngi liz ler Aden ’i, bi la ha re
1881’de Tu nus, 1882’de Mı sır, 1898’de Su dan iş gal edil -
di. 1912’de ise İtal yan lar Lib ya’ ya gir di. 1920’de Türk im-
pa ra tor lu ğu’ nun yı kıl ma sı nı mü te a kip Arap
top lum la rı na ba ğım sız lık la rı nı ta nı ma sö zü ver miş ol ma-
la rı na rağ men, İngi liz ler ve Fran sız lar, Or ta do ğu’ yu ara-
la rın da man da ül ke ler ha lin de pay laş mış lar dır. 

Bu gün İslam dün ya sı, ba tı em per ya liz mi ni ve mis-
yo ner li ği bir ara da ve Haç lı se fer le riy le bir lik te ele al-
mak ta dır. Bun da hak sız da de ğil ler. Ge ne ral Al lenby
1917’de Ku düs ’e gir di ği za man “Haç lı se fer le ri şim di bit -
ti ” de miş ti. Fran sız ko mu ta nı Şam’ da Se la had din ’in tür-
be sin de, “Se la had din! İş te ge ri dön dü k” di ye ses len di.
Mis yo ner lik, zapt edi len ül ke ler de ge le nek sel İslam kül-
tü rü nün al tı nı oy ma te şeb büs le riy le em per ya list le re des-
tek ver di. Em per ya list ler git tik le ri yer le re iler le me ve
ay dın lan ma gö tür dük le ri ni id di a ede bi lir ler, fa kat so nuç
sa de ce şid det ve nef ret ti. Me se la Ce za yir ’in ita at al tı na
alın ma sı yıl lar al dı ve her tür lü di renç vah şi ce bas tı rıl dı. 

Em per ya list ler ken di le ri ni dü şün ce nin ve ak lın
tem sil ci le ri gi bi gö rür ken, Do ğu lu la rı ise ço cuk ça, doğ-
ru luk bil mez ve Ba tı lı la rın tam zıd dı ola rak te lak ki ve
tak dim edi yor ve on lar hak kın da sa de ce nef ret bes li yor -
lar dı. Bu sal dır gan ta vır, İslam dün ya sı nı, ken di ni ta ma -
men ay rı bir dün ya ola rak gör me ye it ti. Bu gün İslam
dün ya sın da Ba tı kar şı tı eği lim ta ma men ye ni dir ve bu
ta vır la rın so nu cu dur. Oy sa Müs lü man lar geç miş te baş ka
dü şün ce ve kül tür le re da i ma açık ya şa mış, hat ta iç le rin -
den pek ço ğu Ba tı’ dan ge len ra di kal ve mo dern leş ti ri ci
fi kir le re bağ lan mış tı. Ne var ki, son el li yıl da Ba tı’ nın
ken di le ri, din le ri ve bir de pey gam ber le ri Mu ham med
hak kın da ne de re ce kök lü bir düş man lık ve nef ret bes le-
dik le ri ni öğ ren di ler ve em per ya lizm son ra sı dö nem de
bi le bu nef ret ve düş man lı ğın, ba tı’ nın İslam dün ya sı ile
olan mü na se bet le rin de hâlâ ne de re ce et ki li ol du ğu nu
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gör dü ler. Kı sa ca bu gün İslam dün ya sın da, şid de ti ön gö -
ren İslamî akım la rın do ğup yük sel me sin de Ba tı’ nın so-
rum lu lu ğu çok faz la dır. Gü nü müz de bi le hâlâ İslam ’a
olan nef re ti mi zi ifa de et mek için sü rek li ye ni tip ler üret-
mek le meş gu lüz. İslam ’ı tem sil eden ki şi ler ola rak
1970’ler de zen gin pet rol şeyh le ri ni, 1980’ler de fa na tik
Aye tul lah ’ı gö rü yor ve tak dim edi yor duk. Sel man Rüş tü
ola yın dan son ra da İslam gö zü müz de, ya ra tı cı lı ğa ve sa -
nat hür ri ye ti ne ölüm fet va sı ve ren bir din ol du. Fa kat
bun la rın hiç bi ri re a li te yi yan sıt mı yor du. Bü tün bun lar,
be nim Kur ’an ve İslam Ta ri hi hak kın da biz zat yap tı ğım
araş tır ma lar ve ya şa dı ğım tec rü be ler le uyuş ma mak ta dır.
Ne var ki, Co nor Cru i se O’ Bri en gi bi ge le ne ği ter si ne çe-
vi rip, İslam ’a say gı duy ma yı kül tü rel bir nok san lık ola-
rak gö ren ler, ba na mü na fık di ye bi lir ler. Çün kü o Ba tı lı
de ğer le re bağ lı ka la rak İslam ’a say gı duy ma yı mü na fık -
lık ola rak te lak ki eder.”6

Bu sa tır lar dan an la şıl dı ğı ka da rıy la Müs lü man ol-
ma sa da hi in saf lı bir Ba tı lı’ nın ge rek ti ğin de na sıl bir öze-
leş ti ri ya pa bil di ği ni gös ter mek te dir. Sa yı la rı faz la ol ma sa
da Ba tı’ da bu tür öze leş ti ri ler ya pan ya zar ve dü şü nür le -
re rast lan mak ta dır. Ba tı lı’ nın on asır lık geç mi şi nin, her
fır sat ta Müs lü man la rın ge rek in sanî ve ge rek se kül tü rel
kat li am la ra tâbi tu tul ma sı ko nu sun da ka ra say fa lar la do -
lu ol du ğu nu iti raf eden ler de var dır.7 Bü tün bun lar dan
an la şı lan odur ki, Ba tı lı lar asır lar dan be ri Müs lü man la rı
her yer de za yıf dü şür mek için ne ge re ki yor sa yap mış -
lar dır. Za ma nı mız da ise amaç la rı na ulaş mak için da ha
in ce yön tem le re baş vur mak ta dır lar. Ör ne ğin, dün ya da
ne re de Müs lü man var sa ora da Ba tı lı la rın se bep ol du ğu
kan ve göz ya şı nın bu lun du ğu aşikâr bir şekil de gö rül -
me si ne rağ men, İslam bir te rör di niy miş gi bi tak dim
edil miş, kim ta ra fın dan iş len di ği bel li ol ma yan ci na yet -
ler le İslam ara sın da bağ ku rul ma ya ça lı şıl mış tır. Hun tig -
ton, Fu ku ya ma gi bi gü nü müz de ki Ba tı lı ya zar lar, İslam
dün ya sı nın bü tün sı nır la rı nı Ba tı me de ni ye ti ile sa vaş sı-
nır la rı ola rak gös te rip, “Me de ni yet ler Sa va şı nı ” gün de -
me ge tir miş ler dir. Bu ge liş me ler den Müs lü man lar da bir
şekil de et ki len miş, İslam ’ın iti kadî ve amelî te mel nok-
ta la rın da ol ma sa da, gü nü müz şart la rın da Müs lü man ca
bir ta vır or ta ya koy mak ta, İslam ’ı ha ya ta ak tar ma pers-
pek ti fin de fark lı an la yış, yo rum, tem sil ve tak dim le rin
or ta ya çık ma sı na se bep ol muş tur. Bu fark lı, yo rum, tem-
sil ve tak dim ha re ket le ri, be ra be rin de yan lış an la şıl ma -
la rı da ge tir miş, tem sil ve tak dim de Kur ’an ve sün net
çiz gi sin den sap ma lar ol muş tur. Bun dan do la yı İslam ’ın
ade ta ya şan ma sı zor bir din miş gi bi gös te ril me si ve onu
tem sil eden le rin için de bu lun duk la rı ye ter siz lik le rin İs-
lam ’a mal edil me si an la yı şı nın yo lu açıl mış tır. Bu du ru -
mu bir fır sat ola rak de ğer len di ren mis yo ner ler, yan lış

tem sil ve tak dim so nu cu boş luk içe ri si ne düş müş olan
Müs lü man la rı Hı ris ti yan laş tır ma ya ça lış ma yı mis yo ner -
lik fa a li yet le ri nin me tot la rın dan bi ri si ola rak tes pit et -
miş ve hat ta öne çı kar mış lar dır.

O hal de mis yo ner le rin bu nok ta da ba şa rı lı ol ma la -
rı nı ön le mek için İslam ’ı tem sil ve tak dim ko nu sun da
na sıl bir tu tum ser gi len me li dir?

İslam ’ı ta nıt mak Al lah ’ı, Hz. Pey gam be ri, Kur ’an ’ı,
iman esas la rı nı ve İslam ’ın şart la rı nı an lat mak bir Mü mi -
nin en önem li va zi fe si dir. Ne var ki, di ni an lat mak ve din
esas la rı nı baş ka la rı na sun mak her dö nem de fark lı şekil -
ler de ve de ği şik yol lar la ola bi lir. Bel li şart lar al tın da ve za-
ma nın de ğiş me siy le, tak dim yol ve usul le ri de de ği şe bi lir.
Bel ki de ğiş me yen tek esas var dır; o da, tak di min tem sil le
de rin leş ti ril me si, ya ni; tak di min ya nın da, tak dim edi len
şeyin tem sil edil me si. Me se la, Ashâb-ı Ki ram ’ın ve Se lef-
i Sa lihîn’in tem si lin gü cü nü ar ka la rı na ala rak ha re ket et-
me le ri, İslam ’ın tak di mi ve ta nı tıl ma sın da ba şa rı lı
ol ma la rı nın en önem li et ke ni ol muş tur. Ay rı ca, Ashâb-ı
Ki ram dö ne min de dil ve be yan da çok önem li bir un sur
ola rak öne çık mış tı. Di li çok iyi kul la nı yor lar dı. Çok de -
rin bir li san, be yan ve söz zev ki ne sa hip ti ler. Fa kat, dün-
ya nın de ği şik yer le rin de İslam ’ı su nar ken, ulaş tık la rı her
mil le tin di li ni bil dik le ri ni söy le mek de müm kün de ğil dir.
Hat ta si yer ve me ga zi ki tap la rı nın an lat tı ğı na gö re, on lar
ara sın da sa de ce üç-dört ki şi ya ban cı dil bi li yor du. On lar
da bü yük öl çü de, Hz. Pey gam ber ’in mek tup la rı nı ter cü me
et mek tey di. Fa kat As hab-ı Ki ram ya ban cı dil bil me se ler
de, çok kı sa za man da dün ya nın dört bir ya nın da ken di le -
ri ni an lat ma imkânı bul muş lar dı. Bun da tem si lin gü cü nü
kul lan ma la rı nın bü yük pa yı var dır. 

De mek ki tak di min tem si lin gü cü ne ila ve edil me si
ge re kir. Tem sil nok ta sın da ek sik ka lan bir tak dim bü tü -
nüy le te sir siz ol ma sa da bek le nen te si ri de gös te re mez.
Za ma nı mız da di nin an la tıl ma sı hu su sun da ki ek sik lik ler
de bun dan kay nak lan mak ta dır. Bu gün, in san lar mak sat -
la rı nı gü zel ifa de edi yor lar, te le viz yon, rad yo ve ga ze te
gi bi ge liş miş tek no lo jiy le ge len ni met le ri de ek le ye rek
mak sat la rı nı çok gü zel ses len di ri yor lar. Ge niş imkânlar
var el le rin de; me se le le ri is te dik le ri gi bi kom po ze edip
ca zip ha le ge ti re bi li yor ve bir an da mil yon lar ca in sa na
ula şa bi li yor lar. Fa kat yi ne de İslam ’ın ilk dö ne min de çok
kı sa za man da kat edi len me sa fe göz önün de bu lun du -
rul du ğun da, bu gün kü tak dim tar zın da önem li bir ek sik -
li ğin bu lun du ğu or ta ya çık mak ta dır. Ya ni ilk dö nem
teb liğ ci le rin de olup da gü nü müz in sa nın da bu lun ma yan
bir hu sus var, bu da teb li ğin tem sil le des tek len me me si
ve de rin leş ti ril me me si hu su su dur. 

İslam ’ı tem sil ve tak dim du ru mun da olan in san la rın
ken di le ri ne gö re ta vır ve dav ra nış la rı ol ma lı dır. Ör ne -
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ğin, sa mi mi yet, sa da kat, ve fa, dü rüst lük, gü ven ver me
gi bi has let ler bu ta vır ve dav ra nış la rın oluş ma sın da be-
lir gin bir şekil de rol oy na mak ta dır lar. Kur ’an-ı Ke rim bu
has let ler le İslam ’ı tem sil et mek ge rek ti ği ni bir çok ayet-
i ke ri me de di le ge tir mek te dir. Ör ne ğin, “Al lah ’a kul luk
edin, O’ na hiç bir şeyi or tak koş ma yın. Ana-ba ba ya, ak-
ra ba la ra, ye tim le re, düş kün le re, ya kın ve uzak kom şu -
ya, ya nı nız da ki ar ka da şa, yol cu ya ve si ze hiz met eden
kim se le re iyi lik edin. Al lah, ken di ni be ğe nip övü nen le -
ri el bet te sev me z”8 aye tiy le ilk ön ce Al lah ’a kul luk ve
O’ na hiç bir şeyi or tak koş ma yıp sa mi mi yet ile iba det et -
mek ge rek ti ği ne dik kat çe kil mek te dir. Da ha son ra, an ne-
ba ba ya iyi lik le mu a me le et mek, ak ra ba la ra ih san da
bu lun mak, ye tim le ri ve yok sul la rı gö rüp gö zet mek sı ra -
lan mak ta dır. Ve son ra da, evi ya kın olan ve ya ak ra ba dan
olan ya kın kom şu ya iyi lik ve evi uzak olan ve ya ak ra ba -
dan ol ma yan ya da Müs lü man ol ma yan uzak kom şu ya
iyi lik zik re dil mek te dir. 

Mü fes sir ler bu aye tin açık la ma sı nı ya par lar ken9 şu
ha di si ha tır lat mak ta dır lar: “Kom şu üç kıs ma ay rı lır. Bi-
rin ci si nin üç hak kı var dır; kom şu luk hak kı, ya kın lık
hak kı ve İslâmi yet hak kı. İkin ci si nin iki hak kı var dır;
kom şu luk hak kı ve İslâmi yet hak kı. Üçün cü sü nün bir
hak kı var dır; kom şu luk hak kı ki bu Hı ris ti yan, Ya hu di
ve müş rik kom şu dur.”10 De mek ki, kom şu Hı ris ti yan Ya-
hu di ya da müş rik bi le ol sa, Müs lü man ol ma dı ğı hal de
ona da iyi lik yap mak bir kom şu luk hak kı dır ki İslam ’ı
tem sil ve tak dim de bu nun ne ka dar et ki li bir me tot ol du -
ğu aşikârdır.

Bu ra dan şöy le bir so nuç or ta ya çık mak ta dır ki, İs-
lam ’ı tem sil ve tak dim de he def kit le sa de ce bel li şahıs lar
ve ke sim ler de ğil, in sa nın ken di ai le sin den baş la ya rak
ya kın ak ra ba, uzak ak ra ba, kom şu, kom şu nun Müs lü man
ola nı, ol ma ya nı, ya ni in sa nın bu lun du ğu her yer de ayı-
rım yap ma dan tem si li ve tak di mi ser gi le mek ge rek mek -
te dir. Ni te kim Hz. Pey gam ber de işe ön ce ya kın la rın dan
baş la mış tır. Pey gam ber lik le gö rev len di ril di ği an dan iti-
ba ren, ön ce Haz re ti Ha ti ce’ ye, da ha son ra da Haz re ti Ali,
Haz re ti Ebû Be kir gi bi ak ra ba ve dost la rı na teb liğ de bu-
lun muş tur. Za man la da i re yi ge niş let miş ve Hı ris ti yan,
Ya hu di ya da müş rik kom şu la rı nın da ilahî me saj dan is-
ti fa de et me le ri için ça lış mış tır. Me se la, bir gün bir Ya-
hu di kom şu su, oğ lu nun ve fat et mek üze re ol du ğu nu
söy le yip hüz nü nü ifa de edin ce Al lah Re su lü he men kal-
kıp ölüm dö şe ğin de ki gen ci zi ya re te git miş tir. Hz. Pey-
gam ber, acı lar için de kıv ra nan gen ci gö rün ce onun
hâli ne acı mış ve ona şeha det ge tir me si ni tav si ye et miş -
tir. O, ba ba sı nın yü zü ne “izin ve r” der ce si ne ba kın ca ve
ba ba sı da “Ebû Ka sım ’a ita at et oğ lu m” de yin ce gen cin

du dak la rın dan “Lâilâhe il lal lah, Mu ham me dun Rasûlul -
la h” söz le ri dö kü lü ver miş tir. Hz. Pey gam ber ora dan te-
bes süm ede rek ay rıl mış, ora da da bir kalp ka zan mış ve
ba zı gö nül le rin İslam ’ı ka bul et me si için de ze min ha zır-
la mış tır. İş te bu olay, in san la ra ya kın dur ma nın, sı cak
yak laş ma nın İslam ’ı tem sil ve tak dim de ne ka dar önem -
li bir ta vır ol du ğu nu or ta ya koy mak ta dır.

Her Müs lü ma nın ken di ya kın la rın dan baş la ya rak,
uy gun bir üs lup için de İslam ’ı ya kı na da uza ğa da an lat -
mak la mü kel lef ol du ğu açık tır. Çün kü her ke sin Müs lü -
man ol ma sı söz ko nu su de ğil se bi le, Müs lü man la rı
İslam’ dan uzak laş tır ma, çı kar ma ve hat ta Hı ris ti yan laş -
tır ma gi bi her an kar şı kar şı ya olu nan teh li ke le ri an cak
böy le tem sil ve tak dim dav ra nış la rı ser gi le yen le rin di-
ya log ve hoş gö rü an la yı şıy la oluş tur duk la rı en gel ler dur-
du ra bi le cek tir. 

Müs lü ma nın gö re vi, sa de ce ger çek le ri an lat mak, in-
san la rı bu ger çek le re da vet et mek tir. İnsan la rın bu nu ka -
bul edip et me me le ri, ta ma men on la rın vic dan la rı na
kal mış bir me se le dir. Al lah bu ger çe ği yi ne Kur ’an’ da bil-
dir mek te, “din de zor la ma ol ma dı ğı nı ”11 ha ber ver mek -
te dir. Do la yı sıy la ne in san la rın iman edip Müs lü man
ol ma la rı, ne de Müs lü man olan la rın iba det le ri ye ri ne ge-
tir me le ri ve ya gü nah tan sa kın ma la rı için hiç bir zor la -
ma ya pı la maz. Sa de ce öğüt ve ri lir. Tem sil ve tak dim de
kul la nı lan üs lup son de re ce önem li dir. Tüm Müs lü man -
la rın Al lah ’ın Ku ran’ da ta rif et ti ği ılım lı, yu mu şak, hoş-
gö rü lü,12 sa kin ve se ve cen üs lu bu özüm se me si ge re kir.
Müs lü man lar ol gun luk la rı, hoş gö rü le ri, iti dal, te va zu ve
sükûnet le ri ile tüm dün ya ya ör nek ol ma lı, in san la rı ken-
di le ri ne ve do la yı sıy la İslam ah la kı na hay ran bı rak ma lı -
dır lar. Sa de ce bu alan lar da de ğil; bi lim, kül tür, sa nat,
es te tik ve top lum sal dü zen gi bi alan lar da da bü yük atı-
lım lar ve gü zel eser ler le hem İslam ’ı en gü zel şek liy le
ya şa ma lı hem de dün ya ya tem sil et me li dir ler. İslam ’ı in-
san la ra an lat ma nın da, İslam ’a kar şı olan fi kir ler le fik-
ren mü ca de le et me nin de yo lu bu say dı ğı mız
kav ram lar dan geç mek te dir. 

A. İSLAM’IN TEMSİL VE TAKDİMİNDE
ÖNE ÇIKAN BAZI HASLETLER

İslam ’ı tem sil ve tak dim de Müs lü man la rın sa hip ol ma sı
ge re ken bir çok has let var dır ki, esa sın da bun la rı sa de ce
mis yo ner le rin et ki le ri ni or ta dan kal dır mak için de ğil,
ivaz sız-ga raz sız ye ri ne ge tir me nin her ke se ait bi rer dav-
ra nış ku ra lı ol du ğu nu söy le me miz icap eder. Kur ’an’ dan
ve ha dis ler den ha re ket le bu has let ler den bir ço ğu nu bu-
ra da sa ya bi li riz. An cak öne çı kan bir ka çı nı açık la ya rak,
ko nu mu zu ir de le me ye ça lı şa lım:
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1. SA Mİ Mİ YET VE İÇTEN LİK
Al lah mü min le ri sa mi mi yet le ri ne gö re de ğer len di rir. Bu
ne den le de Ku ran’ da en çok üze rin de du ru lan ko nu lar -
dan bi ri bu dur. Al lah ’a kar şı tam ihlâslı ol mak, mü mi ni
Al lah ’a yak laş tı ran, ken di si ni ge liş ti ren ve ba şa rı ka zan -
ma sı na ve si le olan önem li bir va sıf tır. Hi da ye ti Al lah ’ın
ve re ce ği ni bi le rek, di nin men fa a ti ni gö ze ten bir ta vır ve
sa mi mi, iç ten bir ruh ha li ile tem sil ve tak di min ye ri ne
ge ti ril me si ge re kir. Ko nu şur ken de ay nı şekil de iç ten, sa-
mi mi bir üs lup kul lan mak bu nun için önem li bir şart tır.
Ni te kim Al lah Teâlâ, “Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü -
zel öğüt le ça ğır ve on lar la en gü zel bir bi çim de mü ca de -
le et. Şüp he siz se nin Rab bin yo lun dan sa pa nı bi len dir ve
hi da ye te ere ni de bi len di r”13 aye tiy le bir Müs lü ma nın di -
ğer in san la ra kar şı kul la na ca ğı üs lu bun na sıl ol ma sı ge-
rek ti ği ni açık ça bil dir mek te dir.

Sa mi mi yet, içe ri sin de gü ven ver me un su ru nu da
ba rın dır mak ta dır. Müs lü man kar şı ta ra fa her za man gü -
ven ver me li, gü ve ni lir in san ol ma lı dır. Emin in san ol-
ma lı dır. Tıp kı Hz. Mu ham med gi bi. Zi ra onun da ha
bi’ set ten ön ce ki un va nı Mu ham me dü’l-Emin idi. Ya ni
her kes ta ra fın dan ken di si ne gü ven du yu lan bir in san dı.
Ni te kim onun Müs lü ma nı ta nım lar ken di le ge tir di ği
“Müs lü man, di ğer bir Müs lü ma nın elin den ve di lin den
emin ol du ğu kim se di r”14 cüm le si nin için de bu an la yış
mev cut tur. Glo bal le şen ve git tik çe bü yük bir köy ha li ni
alan, fark lı inanç tan hat ta hiç bir inan ca sa hip ol ma yan
in san la rın bir ara da ya şa dı ğı gü nü müz dün ya sın da Müs-
lü man bu ha di sin çer çe ve si ni bi raz da ha ge niş le tip, Müs-
lü man-gay ri müs lim, inanç lı-inanç sız her in sa nın
ken di sin den emin ol du ğu bir ki şi li ğe sa hip ol ma lı dır. Zi -
ra Kur ’an’ da da İslam ’ı ge rek ti ği gi bi tem sil ve tak dim et-
me si için Müs lü ma nın ta şı ma sı ge re ken va sıf lar dan bi ri
de gü ven ve ri ci li ği dir. On lar ki, uh de le ri ne ve ri len ema-
ne ti ko rur lar ve söz le rin de du rur la r”15 aye ti, ko nuy la il-
gi li baş ka bir çok ayet ten sa de ce bi ri dir. Ya ni Müs lü man
is mi ni ta şı yan in sa nın inan cın da ve ya şa yı şın da son de-
re ce sa mi mi ve ihlâslı ol ma sı ge rek mek te dir.

2. SA BIR LI OL MA
İnsa nın ima nı nın sağ lam lı ğı nı gös te ren en önem li özel-
lik ler den bi ri de sa bır dır. Mü min, her tür lü en ge le, her
tür lü kö tü şar ta rağ men öle ne ka dar Al lah ’ın rı za sı için
ça lı şır du rur. Ku ran’ da pek çok ayet te sab rın öne mi üze-
rin de du ru lur: Ör ne ğin, “Öy ley se sen sab ret; şüp he siz
Al lah ’ın va a di hak tır; ke sin bil giy le inan ma yan lar sa kın
se ni te la şa kap tı rıp ha fif li ğe (ve ya gev şek li ğe) sü rük le -
me sin le r”16 ve “Rab bi miz! Üzer le ri mi ze sa bır dök ve
ayak la rı mı za se bat ver ve bi zi kâfir ler kav mi ne kar şı mu-
zaf fer kı l”17 ayet le ri bun lar dan iki si dir. 

Sab rın en çok gös te ri le ce ği alan lar dan bi ri de İslam -
’ın tem si li ve tak di mi fa a li ye ti do la yı sıy la dır. Müs lü man,
kar şı sın da ki ki şi de iman ışı ğı nı gör dü ğü sü re ce, ona kar -
şı an la yış lı ol ma lı, ona bu ta vır la rı nı dü zelt me si için za -
man ta nı ma lı dır. Di ni ta nı ma yan ya da ta nı dı ğı hal de
ya şa ma yan in san la rın yan lış ha re ket ve dü şün ce le ri ni,
boş ko nuş ma la rı nı ve su nu lan gü zel lik ler kar şı sın da ki
an la yış sız lık la rı nı sa bır ve hoş gö rü ile kar şı la mak du ru -
mun da dır. Üs te lik mü min bu nu bü yük bir zevk le ya par.
Çün kü İslam ’ı iyi tem sil ve tak dim ede rek tek bir ki şi -
nin da hi İslam ’a kar şı kal bi nin yu mu şa ma sı na ve si le ol -
mak çok bü yük bir ka zanç tır. Mü min ki şi yap tı ğı teb liğ
yü zün den baş ka ki şi ler den ya da tüm bir ka vim den tep -
ki gö re bi lir. Ama dur ma ma lı dır, her tür lü zor lu ğa, so-
nuç suz lu ğa rağ men teb li ği sür dür me li dir.

Yer yü zün de 950 yıl ya şa yan18 ve bu za ma nın önem -
li bö lü mü nü kav mi ne teb liğ yap mak la ge çi ren Hz. Nuh,
bu ko nu da ki sab rıy la en gü zel ör nek ler den bi ri ni tem sil
et mek te dir. Hz. Nuh ’un kav mi ne yap tı ğı teb li ği an la tan
söz le ri ni Al lah Ku ran’ da şöy le ha ber ve rir: “De di ki: Rab-
bim, ger çek ten kav mi mi ge ce ve gün düz da vet edip dur-
dum. Fa kat da vet et mem, bir ka çış tan baş ka sı nı
art tır ma dı. Doğ ru su ben, on la rı ba ğış la man için her da -
vet edi şim de, on lar par mak la rı nı ku lak la rı na tı ka dı lar,
ör tü le ri ni baş la rı na çek ti ler ve bü yük lük tas la dık ça bü-
yük lük gös te rip-di ret ti ler. Son ra on la rı açık tan açı ğa da -
vet et tim. Da ha son ra (da va mı) on la ra açık ça ilan et tim
ve ken di le ri ne giz li giz li yol lar la ya naş mak is te dim. Bun-
dan böy le Rab bi niz den mağ fi ret is te yin; çün kü ger çek -
ten O, çok ba ğış la yan dır de dim.”19

3. HİK MET Lİ KO NUŞ MA
Ko nuş ma da hik met, ya ni öz lü, isa bet li, ih ti ya ca yö ne lik,
ik na ve tat min edi ci, et ki le yi ci bir bi çim de ko nuş mak,
bü yük bir sa nat tır. Al lah, Ku ran’ da sev di ği kul la rı na özel
bir hik met ver di ği ni bil di rir. Ör ne ğin Hz. Da vud için Al -
lah “Onun mül kü nü güç len dir miş tik, Ona hik met ve
fasl-ı hi tab (çar pı cı an la tım) ver miş ti k”20 şek lin de bu yur-
mak ta dır. Bir di ğer ayet te ise, “Al lah ki me di ler se hik-
me ti ona ve rir, şüp he siz ken di si ne hik met ve ri le ne
bü yük bir ha yır da ve ril miş tir. Te miz akıl sa hip le rin den
baş ka sı öğüt alıp dü şün me z”21 de nil mek te dir. 

Gö rül dü ğü gi bi İslam ’ın tak di min de hik met li ko-
nuş ma nın öne mi bü yük tür. Ni te kim “Rab bi nin yo lu na
hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır...”22 aye ti de bu ger çe ğe
dik kat çek mek te dir. Do la yı sıy la Müs lü man, hik met li ko-
nu şa bil mek için Al lah ’a du a et me li, fi i li du a ola rak da
müm kün ol du ğun ca bu ko nu üze rin de dü şü nüp ken di ni
ölç me li dir. Hik met li bir tak di min na sıl ol ma sı ge rek ti ği
ana hat la rıy la bel li dir: 
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İslam ’ı tak dim eden ki şi nin kar şı sın da ki nin ih ti -
yaç la rı nı tes pit et tik ten son ra, bun la ra en gü zel ve en et-
ki le yi ci şekil de ce vap ver me si, gös te riş li ve ağ da lı
üs lup tan ka çın ma sı ge re kir. Bil gi gös ter me ye yö ne lik ya -
pay bir ça ba ya gir me den, ki şi nin tam ih ti yaç la rı na yö-
ne lik ve onun kal bi ni ra hat la ta cak, tat min edi ci, ne ti ce
ve ri ci, açık ve net bir üs lup la, kı sa ca sı hik met li bir bi-
çim de ko nuş mak, tak dim ci nin sa hip ol ma sı ge re ken çok
önem li bir özel lik tir. Hik met, Müs lü ma nın Ku ran ayet-
le ri ne olan hâki mi ye tiy le de doğ ru oran tı lı dır. “On la rın
sa na ge tir dik le ri hiç bir ör nek yok tur ki, Biz (ona kar şı)
sa na hak kı ve en gü zel açık la ma tar zı nı ge tir miş ol ma -
ya lı m”23 aye ti ne gö re, in kar cı la rın öne sür dü ğü her tür -
lü çar pık man tı ğın ce va bı, Ku ran’ da var dır. Ne ti ce
iti ba riy le Müs lü man, Ku ran ’ı çok iyi bi lir, özüm ser ve
kar şı laş tı ğı her ola yı Ku ran süz ge cin den ge çi re rek yo-
rum lar sa, kar şı ta ra fın so ru la rı na kar şı on la rı ik na et me -
ye yö ne lik en isa bet li ve en hik met li ce va bı ve re bi lir.

4. GÜÇ LÜ, ASİL VE TE VA ZU LU BİR KA RAK TE RE SA HİP OL MA

Mis yo ner ler de dâhil Müs lü man la rı İslam’ dan uzak laş tır -
ma ya yö ne lik ha re ket ler içe ri si ne gi ren le rin fi zik sel ve
mad di güç le ri ne ka dar çok gi bi gö zük se de, “Gev şe me -
yin, üzül me yin; eğer (ger çek ten) iman et miş se niz en üs -
tün olan siz ler si ni z”24 aye tin den de an la şıl dı ğı gi bi bu
özel li ğe sa hip olan Müs lü man lar on la ra gö re bü yük bir üs-
tün lü ğe sa hip tir. Müs lü man bu üs tün lü ğü sü rek li ola rak
zih nin de ve kal bin de his se der se, bu his onun ta vır la rı na
da yan sır ve ken di si ne teb liğ ya pı lan ki şi de do ğal ola rak
bu güç ten et ki le nir. Sa de ce Al lah ’a kul luk eden Müs lü -
man, ay nı za man da Ku ran’ dan edin di ği üs tün bir ka rak -
te re ve pey gam ber ah la kı na ben zer bir ah la ka sa hip tir.
Hiç bir za a fı yok tur ve he de fi sa de ce Al lah ’ın rı za sı nı ka-
zan mak tır. İma nın ona ver di ği ol gun luk ve sa hip ol du ğu
bü yük he def ler sa ye sin de hep bü yük dü şü nür, kü çük ve
ba sit ha re ket le re te nez zül et mez, bu yüz den asil olur. İs-
lam ’ı tak dim eden ki şi nin bu asil li ği ser gi le me si, bu nun la
bir lik te ka len der, ca na ya kın ta vır la rı kar şı ta ra fı olum lu
yön de et ki le ye cek tir. Ge rek bil gi len dir me ye ve ge rek se
da ve te yö ne lik ol sun, kar şı ta ra fa ver mek is te di ği me sa jı
usu lü ne uy gun il ke ler doğ rul tu sun da ver me li dir. Tak dim
çer çe ve sin de İslamî me sa jın ye ri ne ulaş ma sın da han gi il-
ke le re ri a yet edil me si ge rek ti ği ko nu su nu ay rı bir baş lık
al tın da ele al mak ta fay da var dır.

B. İSLAM’IN TAKDİMİNDE VERİLMEK
İSTENEN MESAJI DÜZENLEME İLKELERİ

İslam ko nu sun da kar şı ta ra fa ulaş tı rıl mak is te nen me sa -
jın rast ge le ve ha zır lık sız ko nuş ma lar la ger çek leş me şan -

sı za yıf tır. Bu se bep le me sa jın bir ta kım il ke ler doğ rul tu -
sun da ve ril me si ge re kir. Bir kaç baş lık al tın da bu il ke le -
re te mas ede lim:

1. ME SAJ İSLÂMÎ AÇI DAN DOĞ RU VE 
AN LAM LI OL MA LI DIR
Ge rek da vet amaç lı ve ge rek se Müs lü man la rı bil gi len dir -
me ye yö ne lik ol sun İslâmî me saj Ki tap ve Sün ne tin ve
bun la rın ge nel ka bul gör müş yo rum la rı nın or ta ya koy-
du ğu doğ ru bil gi ler ol ma lı dır. Ay rı ca bu bil gi ler mu ha -
ta bın ih ti ya cı na ve ile ti şim ama cı na uy gun ola rak se çil miş
ve ile ti şi me el ve riş li for ma ge ti ril miş ol ma lı dır. İslâmî
ola rak doğ ru ol sa bi le, za ma nın da ve ye rin de söy len me -
yen ya da mu ha tap için bir an lam ifa de et me yen söz ler
sarf et mek le in san la ra İslâmî me saj ile til miş olun maz.
An la ma yan ve an la mak is te me yen kim se le re bu amaç la
me saj ilet mek için ça ba gös ter mek bo şu na dır.25

Ni te kim “on la rı uyar san da uyar ma san da on lar için
bir dir, inan maz la r”26 aye ti bu na işa ret et mek te dir.

2. ME SAJ KO LAY AN LA ŞI LA CAK ŞEKİL DE DÜ ZEN LEN ME Lİ DİR

İslam ’ı tak dim eder ken her ko nu nun her kes ta ra fın dan
he men an la şı la bi le ce ği ni var say mak doğ ru de ğil dir. Ba zı
bil gi le ri doğ ru an la ya bil mek için ön bil gi le re ih ti yaç du-
yu lur. Ba zen de din le yi ci nin kül tür dü ze yi kav ram la rı ve
ko nu nun nor mal ifa de ka lıp la rı için de su nu mu nu an la -
ma ya ye ter li ol ma ya bi lir. Ve ri len me saj ge rek dil, üs lup
ve kav ram lar ba kı mın dan ge rek se muh te va ba kı mın dan
mu ha tap la rın ko lay ve doğ ru an la ma la rı na el ve riş li ol -
mak, fark lı yön le re çe kil me ye cek şekil de sağ lam ol mak
zo run da dır. Ak si hal de ya ve ri len me saj hiç an la şıl ma ya -
cak ya da yan lış ve ya ek sik an la şı la cak tır.27 Ni te kim aşa-
ğı da ki ayet te bu ko nu ya dik kat çe kil mek te dir: “Gör me din
mi Al lah na sıl bir mi sal ge tir di: Gü zel bir söz, kö kü sa bit,
dal la rı gök te olan bir ağaç gi bi dir. O Rab bi nin iz niy le her
za man ye miş le ri ni ve rir. Öğüt al sın lar di ye Al lah in san -
la ra mi sal ge ti ri yor. Kö tü bir söz de göv de si yer den ko pa-
rıl mış, o yüz den ayak ta dur ma imkânı ol ma yan kö tü bir
ağa ca ben zer.”28

3. ME SAJ MU HA TA BIN İHTİ YAÇ LA RI NA 
UY GUN OL MA LI DIR
İslâmî me sa ja mu ha tap olan ki şi doğ ru bir ile ti şim sü re ci
ya şa mış ol sa da hi onun bu me sa jı al gı la dı ğı şek liy le ka-
bul len me si bek le ne mez. Ulaş tı ğı me saj onun tu tum ve
ya şan tı la rı ile uyum lu de ğil se bir iç ça tış ma ya şa ma sı ka-
çı nıl maz olur ve bu iki sin den bi ri ni sor gu la mak du ru -
mun da ka lır. Eğer al dı ğı me saj onun ih ti yaç ve
bek len ti le ri ne ce vap ve re cek ni te lik te et ki li ve ik na edi -
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ci bir me saj ise, an cak o tak dir de tu tum ve dav ra nış de ği -
şik li ği ni de ne me yo lu nu se çe cek tir. Ki şi tu tum de ğiş ti -
rir ken ge nel lik le ye ni tu tum lar dan ön ce ki tu tum la rı na
uy gun ola nı ter cih eder ya da ye ni tu tum la mev cut tu tu -
mu ara sın da ki tu tar sız lı ğı en aza in dir me ye ça lı şır.29 Bu -
nun için İslam ’ın tak di min de mu ha tap alı nan ki şi nin
ön ce ih ti yaç duy du ğu alan la rı tes pit edil me li ve bu ih ti -
yaç la ra gö re bil gi len dir me yo lu na gi dil me li dir. Ak si tak-
dir de ters tep ki ile kar şı la şı la bi lir.

4. ME SAJ AÇIK, NET VE DOĞ RU İFA DE LEN Dİ RİL ME Lİ DİR
İslam ’ı tak dim et mek is te yen ki şi onu ken di dil be ce ri si
ve an la tım tar zı na ve ye te ne ği ne gö re kod la ma ya par,
ya ni zih nin de be lir le yip dü zen le di ği an la mı ke li me le re,
söz le re, cüm le le re ya da baş ka sem bol le re dö ker. Kod lar
me sa jın ken di si ol ma dı ğı için on lar dan doğ ru me sa jı çı-
kar mak, İslâmî tak di me mu ha tap olan alı cı nın kod aç ma
be ce ri si ne bağ lı dır. Me saj la rın doğ ru ile ti lip doğ ru an la -
şıl ma sın da tak dim de bu lu nan ve tak di me mu ha tap olan
ki şi bir lik te et ki li dir. Tak dim de bu lu na nın kod la ma be-
ce ri si, di lin kul la nı mı, üs lup ve kül tür le il gi li iken kod
aç ma be ce ri si bun la rın ya nın da tak di me mu ha tap ola nın
iyi ni ye tiy le de il gi li dir. An cak tak dim de bu lu nan ver-
mek is te di ği me sa jı ifa de len di rir ken yi ne de mu ha ta bın
iyi ni ye ti ne sı ğın ma ma lı, in san la rın fark lı ba kış açı la rı -
nı an la ma ve kav ra ma fark lı lık la rı nı, di lin za yıf yön le ri -
nin bu lun du ğu nu göz önün de tu ta rak yan lış an la ma la rın
önü nü ke se cek bü tün ted bir le ri al ma lı dır.30 Ya ni mu ha -
ta bın ik na ol ma sı nı en gel le ye cek her tür lü ka pa lı lık tan
ve yan lış an la şıl ma la ra gö tü re cek ifa de bo zuk luk la rın -
dan uzak dur ma sı ge re kir.

5. ME SAJ MUT LA KA YA RAR LI SO NUÇ LAR 
VE Rİ Cİ OL MA LI DIR
İslam ’ı tak dim çer çe ve sin de ve ril mek is te nen me sa jın
ger çek le ri ve muh te lif de ğer le ri içe ri yor ol ma sı onun ay -
nı za man da ya rar lı ol du ğu an la mı na gel mez. İslâmî me-
sa jın ya rar lı lı ğı ge nel bir yar gı ola rak de ğil, mu ha tap la ra
gö re de ği şen izafî bir du rum ola rak de ğer len di ril me li dir.
İslâmî her me saj ge nel ola rak el bet te ya rar lı dır an cak ba -
zı me saj lar ki mi le ri için ya rar lı iken ki mi le ri için ya rar -
sız ola bi lir. Ör ne ğin, he nüz il mi hal dü ze yin de ye ter li
dinî bil gi ye sa hip bu lun ma yan bi ri için en te lek tü el ta-
sav vu fi ya da kelâmî bil gi ler ya rar sız dır.31 Böy le bir dav-
ra nış ge nel eği tim me tot la rı na da ay kı rı dır. Ya ni
eği tim de ko lay dan zo ra doğ ru bir me tot ta kip et mek ge-
re kir. Do la yı sıy la da ha işin ba şın da mu ha ta bın an la ya -
ma ya ca ğı ve haz me de me ye ce ği bil gi len dir me ler den
sa kın mak ge re kir. Bu ra da Hz. Pey gam ber ’in: “in san la ra
akıl la rı nın ala bi le ce ği öl çü de ko nu şu nu z”32 sö zü nü ha-
tır la mak ge re kir. 

6. ME SAJ DÜ ZEN Lİ, SİS TEM Lİ VE Hİ YE RAR ŞİK OL MA LI DIR

İslam ’ın tak di mi es na sın da su nul mak is te nen me saj ta-
mam la yı cı la rı ile bir lik te bir bü tün oluş tu rur. Ko nuş ma -
da bu bü tü nün ta mam la yı cı par ça la rı, des tek le yi ci le ri
(tem sil ler, teş bih ler, ata söz le ri), açık la yı cı la rı (ör nek ler)
ve ayık la yı cı la rı (ta nım lar) ko nu nun özel li ği ne gö re ön-
ce den ha zır lan mış bir dü zen için de ye ri ni al ma lı dır.
Bun lar dan bi ri ya da bir kıs mı ko nuş ma sı ra sın da sö zün
gi di şi ne gö re kul la nı la cak sa o ko nuş ma da dü zen yok de-
mek tir. Sa nat, es te tik, ta bi at, ya şan tı, ba şa rı kı sa ca ha yat
dü zen de mek tir. Al lah her şeyi bir dü zen için de ya rat -
mış tır. Ni te kim Kur ’an-ı Ke rim’ de bu ko nu şu şekil de di -
le ge ti ril mek te dir: “Rah man olan Al lah ’ın ya ra tı şın da bir
dü zen siz lik gö re mez sin. Gö zü nü çe vir de bir bak, her-
han gi bir bo zuk luk gö re bi li yor mu sun?”33

İslam ’ın tak di min de ve ril mek is te nen me sa jın bel -
li bir dü zen için de ko nuş ma ya yer leş ti ril me si ge rek li
ama ye ter li de ğil dir. Me sa jın, ko nuş ma yı her din le yen
ta ra fın dan ko lay ca kav ran ma sı nı sağ la ya cak bir su nuş
sis te mi için de iş len me si ge re kir. Bu da he men her kes ta-
ra fın dan bi li nen gi riş, ge liş me, so nuç şek lin de ki kla sik
sis tem den baş ka bir şey de ğil dir. Me sa jın hi ye rar şik ol-
ma sı da aşa ma lı sı ra la ma de ni len ted ri ci bir usul ile su-
nul ma sı de mek tir. Aşa ma lı sı ra la ma da: 

1. Bi li nen den baş la yıp bi lin me ye ne doğ ru,

2. Ko lay dan baş la yıp zo ra doğ ru,

3. Ba sit ten baş la yıp kar ma şı ğa doğ ru, 

4. So mut tan baş la yıp so yu ta doğ ru gi di le cek tir.34

Kur ’an-ı Ke rim’ de bir çok ko nu da bu me tot uy gu la -
nır ken özel lik le iç ki nin ya sak lan ma sın da ki ted ri ci lik35

da ha önem li bir ör nek ola rak öne çık mak ta dır. Hz. Pey-
gam ber ’in “öğ re ti niz, ko lay laş tı rı nız, zor laş tır ma yı nız;
müj de le yi niz, nef ret et tir me yi ni z”36 ha di si de bu ko nu ya
işa ret et mek te dir. 

7. ME SAJ OLA BİL Dİ ĞİN CE ZEN GİN MAL ZE ME İLE 
SU NUL MA LI DIR
İslam ’ın tak di mi ne mu ha tap olan ki şi le rin il gi le ri ve ve-
ril mek is te nen me sa ja yö nel me ka bi li yet le ri fark lı ol du -
ğun dan, su nu la cak me sa jın her kes ta ra fın dan ra hat lık la
an la şı la bil me si için:

1. Söz lü dil (ni te me, vur gu, ben zet me, öz lü söz, de -
yiş, şiir, hikâye vb),

2. Be den di li (du ruş, jest ler, mi mik ler, ba kış lar), 

3. Gör sel nes ne ler (re sim ler, şekil ler, şema lar, çi-
zim ler, ci sim ler), 
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4. Duy gu sal fi gür ler (üzün tü, hay ret, kız gın lık, tak-
dir, tah fif vb.), 

5. Ses ton la ma sı gi bi müm kün olan bü tün araç lar
kul la nıl ma lı dır.

Bir tek araç la, ör ne ğin düz bir an la tım la ve ril me ye
ça lı şı lan me sa jın her kes ta ra fın dan tam ve doğ ru al gı -
lan ma şan sı az dır. Mu ha ta bın ne ka dar çok du yu or ga -
nı na hi tap edi lir se me sa jın tam ve doğ ru
al gı lan ma sın da ki ba şa rı da, o de re ce ar ta cak tır.37
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