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Tebligle Ilgili Mevcut Organizasyonlam 
Degerlendirilmesi 
Do$. Dr. Sonmez KUTLU* 

ini, siyasi veya ideolojik bir mesajin, insanlar tarafindan benimsenmesi 
D v e  toplumda taban bulabilmesi i ~ i n ,  mesajin dogrulugu kadar kim tara- 

findan, nasil ulaqtirildigi da son derece onemlidir. Bir mesaj ne kadar dogru 
olursa olsun, kaynaktan aliciya iyi bir zamanlamayla uygun kanallardan iletil- 
mezse olumlu bir yansimanin alinmasi miimkun degildir. Bu yiizden Allah, ila- 
hi mesajlarini gonderirken, bu goreve insanlar arasinda, alulli, guvenilir, dii- 
rust, emanete hiyanet etmeyen, hoqgorulii baqarili ve onurlu kimseleri seqmiq- 
tir. Boyle oldugu halde bile, elqiler, teblig gorevlerini yerine getirirken zaman 
zaman bazi hatalar yaptiklari iqin, Allah'm ikazina muhatap olmuqlardir. Ancak 
mesaji ileten Peygamber hayatta oldugundan, bu gibi hatalardan ve yanliq anla- 
malardan kaynaklanan sorunlar il& bir miidahaleyle qozume kavuqturulmuq- 
tur. Bu sebeple islam'in insanlara en baqarili ve dogru bir ~ekilde ula~tir~ldlgl, 
imaj ve giiven probleminin yaqanmadigi donem, Hz. Peygamber donemi ol- 
muqtur. 

islam mesaji, Hz. Peygamber'in oliimiinden sonra, sahabenin gayretleri, bil- 
ginlerin ilmi faaliyetleri, siyasi iktidarlar~n fetihleri, mezhepler, tarikatlar ve bu- 
rada saymadigim~z diger yollarla yayllmaya devam etti. Mezhepler, felsefi ekol- 
ler ve tarikatlarin kurumlaqmasmdan sonra, mesajin anlaqilmasi ve aktarilma- 

*Ankara Univ. Ilahiyat Fak. Ogretim Uyesi. 
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ber'i hakklnda saglam bilgilere sahip olmak yerine kendi mensup olduklarl ce- . 
maatin lideri veya mensuplar~nln Islam'l algilama biqimleri konusunda bilgi sa- 
hibidir. Hatta vaaz ve irqadlannda kiirsiilerde jest ve mimiklerle, aglamasma va- 
rlncaya kadar liderlerini taklid etmektedirler. Bu cemaatler, kendi cemaat lide- 
rinin veya mezhebin mesajinl Islam'la ozdeqleqtirmekte ve Islam'l temsil ettik- 
leri iddiasmdadlrlar. Boyle bir tutum ve davranlq, onlarl seqilmiqlik psikolojisi 
iqerisinde, kendi cemaatlerini kurtuluqa eren topluluk veya kendi cemaatlerinin 
Mehdi'nin manevi qahsiyetinin temsilcisi4, "ahir zaman cemaatY5 ya da cema- 
at liderinin mehdi-mesih6 oldugu iddiaslna goturmekte ve fslam mesajinl, 1s- 
lam'l bilmeyen veya yanhq bilen insanlara teblig etmek yerine diger miisliiman- 
lardan kendilerine adam kazanmak iqin faaliyet gostermeye gotiirmektedir. Bu 
da cemaatlere nitelik yerine nicelik aqisindan bir guq kazandirmaktadir. Ashn- 
da iletiqim biliminin onemle uzerinde durdugu mesajin, o mesaji taq~yanlar 
uzerinden nasll algilandigl sorusu son derece onemli bir sorundur. islam mesa- 
jl, bu mesajin taqayicalari oldugunu iddia eden dini cemaat ve organizasyonlar 
uzerinden dogru anlaqllmasmda burada deginmedigimiz daha pek qok sorun 
bulunmaktadlr. 

fslam'l teblig etmeyi amaqlarl araslna koyan cemaatler ve dini organizasyon- 
lar, sivil toplum orgiitleri olduklari qeklinde kendi eylemleriyle qeliqen bir iddi- 
ada bulunmaktadlrlar. Kendilerine her ne kadar sivil toplum orgiitii goriintiisii 
vermeye qallqsalar da, kiqi merkezli olmalar~, ortak kat~llmdan yoksun olmala- 
1-1, devletten bagimslz olmak yerine devlete yabanc~laqmalar~, bazllarlnln iktida- 
n ele geqirme amaci giitmesi, ticari ortaklklara donii~mesi ve dini-ideolojik ka- 
hplar iqerisinde faaliyet gostermelerinden dolayl sivil toplum orgiitii sayllamaz- 
lar. ~zellikle Tiirkiye'de tarikatlar ve cemaatlar, bilinen dini onderlerin veya li- 
derlerin otoriteleri ve tasallutu altlnda faaliyet gostermekte ve varhg~nl bu kiqi- 
lerle surdiirmektedirler. Diger taraftan bazllarl dolayll veya dogrudan iktidar ta- 
lebi peqindedir. Nitekim geqmiqte bazllarlnln siyasi iktidara talip partilerle ya- 
lun temaslar iqerisine girdikleri herkesqe bilinmektedir. Ayrlca bu cemaat ve ta- 

40rnegin Said Nursi, Nurcu Hareketinin boyle bir misyonu iistlendigini iddia etmektedir. Said Nur- 
si'nin bu konudaki anlaylgi ile ilgili geni~ bilgi i ~ i n  bkz.: Kele~, Ahmed, "Tiirkiye'de Cemaat Dindarli- 
ginin Olu,wmunda Hadislerin Rolii", IslAmiy~t Dergisi, (Turkiye Dindarlia 6zel Saytsi), Cilt: 5, IV ( 
2002), 134-135. Bu gorug, oyle anla~iliyor ki, Fethullah Gulen tarafindan da benimsenmigtir. Bkz.: Ak- 
man, Nuriye, "Fethullah Hoca Anlatiyor (9. roportaj)", Sabah Gazetesi, 31 Ocak 1995. 
Giilen, M. Fethullah, Faslldan Faslla I, der. Ahmet Kurucan, 88. 
Kadiyaniligin kurucusu Mirza Gulam Ahmed, kendisini ba9langipa Mehdi ve Mesih, daha sonra da 
resul oldugunu iddia etmigtir. Bu idda bugiin onun cemaati tarafindan aynen siirdiiriilmektedir. Bkz.: 
Vadedilen Mesih ve Mehdi ( Hz. M. G. Ahmed'(a.s)in Eserlerinden Derlenmigtir), Cev.: Muhammed 
Celal ?ems, Islamabad 1990. 
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sında farklı anlayışlar ve metodlar geliştirildi. 1 Ancak Peygamberlik Hz. Mu
hammed'le sona erdiği için, ondan sonra bu mesajın anlaşılması ve insanlara 
ulaştırılmasında yapılan hataların bizzat mesajın sahibi Allah tarafından düzel
tilmesi yolu kapandı. 

Bugüne gelindiğinde dünyada siyasi, kültürel ve ekonomik alanlarda küre
sel düzeyde yaşanan rekabetten, dinler ve kültürler de nasibini aldı. Sonuçta ta
rihi çok gerilere giden dinler arası ve kültürler arası rekabet büyük bir ivme ka
zandı. Küreselleşmenin bir sonucu olarak herkes her ürettiğini dünya pazarla
rına sürememektedir. Öncelikle üretilen malın kaliteli ve standardara uygun ol
ması, güzel ambalajlanması ve iyi bir ulaşım ağıyla sağlam bir şekilde tüketici
sine ulaştırılması gerekmektedir. Dinler için de durum aşağı yukarı aynıdır. Ar
tık sunulan mesajın özgün olması, günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap ver
mesi ve yeni teknolojik imkanları da kullanarak ihtiyaç sahiplerine en güze bir 
şekilde sunulması büyük önem kazanmıştır. Ancak müslümanlar, dinler ara
sındaki bu küresel rekabete hazırlıksız yakalandılar. Buna karşın misyonerliğe 
özel önem atfeden ve bunun için köklü organizasyonlara sahip olan Hristiyan
lık müslümanlar arasında ve şu anda özellikle Orta Asya ve Uzak Doğu'da mo
dern teknolojik imkanları da kullanarak bu bölgedeki yerli nüfusun dini kim
liklerini tehdit eder duruma gelmiştir. İslam dünyasında ve batıda amaçları ara
sına gerek müslümanlara gerekse müslüman olmayanlara "islam' ı tebliğ etme" 
misyonunu koyan "ve uzun bir tarihi geçmişe sahip pek çok tarikat ve mezhep
le 20. yüzyılın ürünü olan dini Cemaat ve Organizasyon"2 bulunmaktadır. Bi
zim böyle bir tebliğde bu cemaat ve organizasyonların tamamını ele alıp tek tek 
incelememiz mümkün değildir. Burada üzerinde durmak istediğimiz konu, ile
tişim biliminin mevcut verileri ışığında günümüzdeki müslüman Cemaat ve 

ı Örneğin İsmaililer, kendi din anlayışlarını propaganda edebilmek için yedi aşamalı bir davet metodu 
geliştirmişlerdir. Geniş bilgi için bkz.: Büyükkara, Mehmet Ali, "İ smaililere Atfedilen 'Dokuz Aşama
lı Da'vet Süreci' Üzerine bir İnceleme", İLAMAraştırma Dergisi, Cilt: 3, II (1998), 35-49. 

2 Geçmişte ya da günümüzde var olan mezhep, tarikat ve dini cemaatleri, ortaya koyduldan din 
anlayışları açısından şöyle smıflandırmaktayız: 1. Tepkisel-Kabilevi Din Anlayışı: Hariciler, 
Vahhabilik, Mısır'da Tektir ve Hicret Cemaati, Cihad Örgütü've diğer bazı gruplar. 2. Akılcı-Hadari 
Din Anlayışı: Mutezile, Mürcie, Rey Taraftarları, Maturidilik, Hanefiler, Meşşai Filozofları, Yenilikçiler 
ve Modernistler. 3) Gelenekçi-Muhafazakar Din Anlayışı: Hadis Taraftarları, Bazı Eşa'riler, Şafıiler, 

Hanbeliler, Ma!ikiler, Selefi Hareket, Vahhabilik, Ensaru's-Sünne, Ehl-i Hadis, Nurculuk 4) Siyasal
Karizmatik Liderci Din Anlayışı: Onikiimamiyye Şiası, İsmaililik, Zeydilik, N usayrilik, Dürzilik, 
Babilik-Bahailik, Kadiyanilik, Lübnan Hizbullahı, Hindistan'da Hilafet Hareketi, Hizbu't-Tahrir, 
Cemaat-i İslamiyye, Kaplancılar. 5) Keşifçi-İnzivacı Din Anlayışı: Nakşilik-Süleymancılar, Işıkçılar ve 
diğerleri-, Halvetiiik, Kadirilik, Rufaiiik, Ticanilik, Mevlevilik, Bektaşilik, Aczimendiler. Bu beş ayrı 
din anlayışının tezahürleri hakkında geniş bilgi için bkz.: Kutlu, Sönmez, "İslam Düşüncesinde 
Tarilisel Din Söylemleri", İslamiyat Dergisi, Cilt: 4, IV(2001), s.l5-36. 
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organizasyonların İslam'ı tebliğ faaliyetlerini değerlendirmek olacaktır. iletişi
mi bir sistem olarak kabul edecek olursak, böyle bir değerlendirmeyi, bu siste
mi oluşturan unsurlar açısından, yani kaynakltebliğ eden, alıcı/ınuhatap kitle, 
mesaj/ileti ve oluklar/metod/ kanallar olınak üzere dört açıdan yapılabiliriz. 

1. Kaynak 

Kaynak, herhangi bir konuda iletişim sürecini başlatan ve iletiyi çeşitli yol
lardan hedefe gönderen kişi, grup, kurum ya da toplumdur. Mesaj, türü ne 
olursa olsun, ister duygu, düşünce, kanı ve bilgi ister dini ve ideolojik olsun, 
mutlaka bir kaynağın varlığını gerektirir. İletişim sürecinde kaynağın iletileri 
kodlayıp sürece sokmasında, kaynağın iletişim becerisi, tutumu, deneyim, bilgi 
düzeyi ile çevresel, toplumsal ve kültürel öğeler önemli bir rol oynamaktadır.3 

İslam mesajını insanlara ulaştıran kaynağa gelince, bu kaynak İslam'ın ilk dö
nemlerinde Hz. Peygamber idi. O, kendi döneminin şartları içerisinde, iletişim 
sisteminin bütün öğelerini başarılı bir şekilde kullanmaya çalıştı ve büyük ölçü
de başarılı oldu. Bugün İslam mesajını ulaştıracak kaynak rolünü, müslüman 
bireyler ve onların kurdukları dini cemaatler, bazı mezhepler ve organizasyon
lar üstlenmektedir. İslam' ı tebliğ etme iddiasıyla ortaya çıkan bu teşekküller ve
ya bunlardan bağımsız çeşitli organizasyonlar, yukarıda sözü edilen iletişim sis
teminde kaynakta bulunması gereken özelliklere, ya hiç sahip değildir veya çok 
azına sahiptir. Öncelikle bunlar büyük bir nitelik ve imaj sorunuyla karşı karşı
yadır. Çünkü İslam'ı tebliğ iddiasında bulunan bu kişiler, Hristiyan dünyasın
daki gibi, İslam mesajını bütün insanlara doğru bir şekilde ulaştırabilecek ele
man yetiştiren kurumlardan ne iyi bir dini eğitim, ne de iletişim ve halkla iliş
kiler konusunda çok özel dersler almışlardır. Halbuki bu kişilerin, öncelikle çok 
iyi bir dini eğitiminden ve pedagojik formasyondan geçirilmiş olması gerekir. 
Bu bakımdan yüce İslam mesajını, insanlığa ulaştıracak, çok sınırlı düzeyde ni
telikli insan kaynağına sahibiz. İslam mesajının iletilmesi sürecinde kaynağın 
kişiliği, mesajın alıcı tarafından doğru algılanmasında son derece önemlidir. Bir 
kişinin bilmediği, yaşamadığı bir konuda doğru ve sağlıklı bir tebliğ eyleminde 
bulunması mümkün değildir. Doğrudan doğruya bu amaçla ortaya çıkan Hin
distan' da 1926 yılında Muhammed İlyas tarafından kurulan Tebliğ Cemaati da
hi, tebliğ için özel eğitimden geçirilmemiş, hatta çoğunluğu sıradan müslüman
lar olup "öğreterek İslam'ı öğrenmeyi" ilke olarak benimsemiş bir Cemaattir. 
Bugün İslam'ı tebliğ eden bu kaynaklar, genel olarak, İslam ve onun Peygam-

3 Geniş bilgi için bkz.: Yüksel, Haluk, "İletişim", Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler İçerisin
de (Eskişehir 1999), 6-7. 
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rikatlar, bazen iyi niyetli ve insanlara faydalı olmak üzere kendilerine destek ve

ren insanları müşteri gibi görerek suistimal etmektedirler. Bazıları ise, tevhid, 

ihlas, tesettür ve benzeri kavram, değer ve sembolleri işyeri, şirket adı olarak 

kullanmak suretiyle, onlar üzerinden kapital elde etmeye çalışmaktadırlar. So

nuçta bütün vaktini, malını ve canını Cemaat veya belli bir dini organizasyona 

feda eden veya onun emrine veren kimseler, onların sunduğu eğitim ve öğretim 

imkanlan veya başka imkanlardan, pahalı olması dolayısıyla kendi çocukları ve 
ailesi yararlanamamaktadırlar. Kendi mensupları üzerinden zengin olanlar, da

ha sonra zenginlere hizmet veren ticari cemaat ve organizasyonlara dönüşrnek

tedir. Sonuçta İslam'ı tebliğ eden kişi, grup ve topluluklarda bulunması gereken 

en önemli özelliklerden ihlas ve samirniyet kalmamaktadır. 

2. Alıcı 

Alıcı, kaynağın gönderdiği mesaja hedef olarak seçilen kişi, grup veya toplu

luktur. Etkin bir iletişimin gerçekleşebilmesi için alıcının ilgi alanının, tutum, 
düşünce ve inançlarının, sosyo ekonomik düzeylerinin ve ihtiyaç alanlarının 

önceden öğrenilmesi son derece önemlidir.? Muhatap kitle bu özellikleriyle iyi 
tanınırsa, tebliğ edilecek mesaj onların anlayacağı düzeyde ve anlamalarını ko

laylaştıracak yollarla sunulur. Aksi takdirde yapılan faaliyet sonuçsuz kalır. Bu
nun acı sonuçlarını, bugün Türkiye'den Orta Asya'ya ve Balkanlar'a İslam'ı 

tebliğ etmek üzere giden Cemaatlerin ve tarikatların faaliyetlerinde açıkça gör

mekteyiz. Sovyet Rusya'nın çöküşüyle birlikte bu bölgelerde İslam'abüyük ilgi 

ve alaka oluşmuştu. Bu dine susamışlığı ve ilgiiyi karşılayabilmek için ülkemiz
den Nurcular, Süleymancılar, Işıkçılar, Nakşiler, Kadiriler ve diğer dini cemaat

ler buralara çok sayıda insan gönderdi. Bu cemaatler, bölge insanının 70 yıllık 
esaret döneminde İslami kişilik ve kimliğinden neler kaybettiğini, şu anda ilgi 

alanı, düşünceleri, sosyo-ekonomik düzeyleri ve ihtiyaçlarını araştırıp incele

meden ve bu konuda herhangi bir bilgi edinmeden, hatta onların dillerini ve şi
velerini öğrenmeden tebliğ faaliyetine giriştiler. Diğer yandan Türkiye'nin sos

yal ve siyasi şartları içinde geliştirdikleri dini söylemleri ve onları ele alan eser

leri aynı uslup ve muhtevayla bölge insanına ya aynen veya oranın dillerine zor 

anlaşılır bir dille enjekte etmeye kalkıştılar. Bu durum, İslam'a karşı büyük say

gı ve sevgi besleyen bu insanları hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü onlar, hem bu 
eserleri aniayabilecek kapasiteye sahip değillerdi hem de sorularına cevap ala

mamışlardı. Bu konuda sadece Türkiye' den giden cemaatler ve organizasyonlar 

7 Bkz.: Yüksel, "İletişim", 12-13. 
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değil Arap dünyasından, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan' dan gelen ce

maatler de aynı şeyi yaptılar. Örneğin Hizbu't-Tahrir, "Hilafet Devleti" söyle

mini bölge insanına sunmak istedi ve bölgede siyasi çatışmalara sebep oldu. Pa
kistan ve Arabistan üzerinden gelen Vahhabi-Selefi anlayış ise, bölge halkının 

dini dokusuna uyum gösteremeyen son derece gelenekçi-muhafazakar din söy

lemi sundu. Bu da Hanefi-Maturidi kültürel kimliğine mensup bölge halkında 
ciddi eleştiriler aldı. Halbuki Hristiyan misyonerleri, Sovyet Rusya çökmeden 

on yıl hatta yirmi yıl öncesinden bu konuda hazırlık yapmışlardı. Onlar, bölge 
halkının dilini, örf, adet ve geleneklerini, ihtiyaçlarını tespit ederek kendi me

sajlarını onların aniayacakları bir şekilde ulaştıracak eserler yazmışlardı. Bunun 
tam tersine Türkiye'den gidenler, mesaja muhatap kitleyi bu açıdan analiz et
memişti. Bu yüzden verilmek istenen mesaj, çok sınırlı çevreleri muhatap aldı. 

Çünkü bu insanlar, İslam'ın özgün mesajıyla karşılaşmak yerine, anlamaları 
son derece zor ve karmaşık olan cemaatlerin din anlayışıyla karşılaştıkları· iÇin 
mesajın aktifkatılımcıları olamadılar. İslam' ı tebliğ eden bir organizasyon olan 

Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı hatayı yaptı. Bu bölgelere imam veya din ate
şesi olarak gönderdiği kişiler, özel bir eğitimden geçirilmemişlerdi ve oranın in
sanıyla ilk defa karşılaşıyorlardı. Diğer taraftan imamlar dil bilmiyorlardı. Sırf 
Kur'an okumakla-anlamını anlaınaksızın- İslam' ı tebliğ etmekle işe başladılar. 

Dillerini öğrenmeye ve m uhatap kitleyi tanımaya başlayınca görev süreleri bite
rek geri döndüler. 

3. Ileti/Mesaj 

ileti, kaynaktan alıcıya çeşitli yollarla gönderilenbir bilgi, düşünce, duygu ya 
da kanaattir. Semboller, işaretler, dil oyunları veya bir söylemden oluşan ileti

nin iki önemli niteliğinden birisi dil, diğeri içeriktir. iletinin dili bazen sadece 
muhatabın anlayacağı dil olabileceği gibi, bazen de konuşma dilinin dışında 
müzik, sanat ve hareketler gibi kodlar da olabilir. Ancak iletişiminetkin ve sağ

lıklı gerçekleşebilmesi için, olmazsa olmaz şartı iletinin, kaynak ve muhatap ki
şi, grup ve toplum tarafından açık-seçik ve anlaşılır olmazsıdır.8 Bugün dini ce
maatlaerin ve tarikatların, herkesçe anlaşılınayan sembol, değer ve kavramlar

dan oluşan bir din dili bulunmaktadır. Özellikle dini duyguları zayıf, dini bilgi

ye sahip olmayan veya çok az sahip olan genç kesim arasında bu dilin anlaşıl
ması son derece zordur. Hatta bir çok cemaatin bu dille yazılmış bir edebiyatı 

oluşmuştur. Oluşan bu dilin herkesçe anlaşılınaması ve dil oyunlarından olu-

8 Bkz.: Yüksel, "iletişim", 8. 
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şan gizemli bit yapıya büründürülmesi, metinlerio kutsallaştırılmasına, bu 

eserlerin dilini anlayanların önderliğinde okunup anlaşılınasına ve eserlerin de
falarca okunmasına götürmüştür. Hatta İslam mesajı bunlara indirgenirken 
Kur'an'ın anlaşılması da bu edebiyatın anlaşılınasına bağlanmıştır. Bu yüzden 

sözü edilen eserler, cemmat üyeleri arasında kutsal kitap gibi ilgi görmektedir. 
Arkon'un da ifade ettiği gibi, "tek kitaplı topluluktan çok kitaplı topluluklara" 
dönüşen bir duruma gelinmiştir. Halbuki İslam mesajının din dili/mantığı öz

gün şekliyle Kur'an ve onun dini söylemi olmalıdır. Böyle olmadığı sürece in
sanlar ve özellikle genç nesil İslam mesajına ilgisiz kalacaktır. 

iletinin içeriği konusuna gelince, iki noktanın dikkate alınması gerekir. Bi
rincisi, İslam mesajının içeriğini oluşturacak düşünce, duygu ve bilgilerin alıcı
nın ihtiyacına, bilgi düzeyine, toplumsal ekonomik düzeyine ve kültürel norm
lar doğrultusunda seçilmesi gerekir. Aksi takdirde bunları dikkate almayan bir 
mesaj, kabul görmeyecektir. Günümüzdeki cemaat, tarikat, mezhep ve dini or

ganizasyonların bunları yeterince dikkate almadığı görülmektedir. İkincisi de, 
mesajın içeriğini oluşturan, bilgi, düşünce ve kanaatıerin işlenme biçimidir. İs
lam mesajı, maalesef, büyük toplumsal, siyasi, kültürel, bilimsel, teknolojik de

ğişimleri hızlı bir şekilde yaşayan günümüz insanının anlayacağı ve ihtiyaçları
nı karşılayak biçimde işlenmemektedir. Asrı Saadet' i yüceleştiren ve bugünü kı
yamete yakın yozlaşmış bir devir olarak gören pek çok cemaat, İslam'ın belli ta
rihi dönemlerine ait anlaşılına biçimlerini ve geçmişe ait geleneksel dini yapıla
rı, o dönemin kalıpları içerisnde sunmaktadır. Bu yüzden asrımızın idrakine İs
lam mesajını sunmakta yetersiz kalmaktadırlar. Bu durum, sadece günümüz 
cemaat ve tarikatlarının yaptığı bir hata olmayıp kökleri çok eskilere dayanan 
bir sorundur. Zamanla mesajın taşıyıcıları olan mezhep ve tarikatlar, Kur'an'ın 
mesajını aktarmak yerine kendi anlayışlarını mutlak dini gerçekler olarak aktar
maya başlamalarıyla birlikte Kur'an'la olan sıcak diyalog yerini mezhepler ve ta

rikatlar arası mücadele ve rekabete bıraktı. 

Günümüzde İslam' ı tebliğ etmek amacıyla ortaya çıkan veya bunu amaçla
rından biri olarak gören dini mezhep, tarikat ve cemaatlerin din söyleminin içe
riği analiz edildiğinde temelde üç ayrı gösterge, ya toptan veya ayrı ayrı bu
lunmktadır. Bunları sırasıyla kısaca ele almak istiyoruz. 

a) Siyasal İslam 

Son iki yüz yıldır İslam dünyasında ortaya çıkan, çoğu dini ve ideolojik ha
reketlerin geliştirdikleri din söyleminin merkezinde siyaset bulunmaktadır. Bu
nun sebebini şu şekilde açıklamak mümkündür: Müslümanlar tarih boyunca 

güçlü devletler kurdular ve devlet desteğiyle islam mesajını yaymaya çalıştılar. 
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Osmanli Devleti'nin gerilemeye ba~lamasiyla birlikte bu destegi kaybettiler. Ay- 
rica batili somiirgeci giiqlerin i~gali sonucu bag~ms~zllklarini kaybeden muslii- 
manlar, kendilerini siyasi, toplumsal, ekonomik ve dini bir bunalim iqerisinde 
buldular ve Osmanli'nin kurtarllmasi ve Hilafetin ayakta tutulmasl, muslii- 
manlarln oncelikleri arasinda yer aldl. Bu sebeple Osmanli devletinin yllulmasl 
ve Hilafetin kaldlr~lmaslyla birlikte, miisliimanlarin birligi ve Hilafetin yeniden 
inqasi bu alun~larin ortulii referans qerqevesini olu~turdu. ihv3n-1 Miislimin, 
Hizbu't-Tahrir, Cemaat-1 Islhmiyye, Hicret ve TeHr Cemaati, Kaplancilar, 
Hizbullah ve diger bazi hareketler, islam'l sadece dint ve akidevi bir inanq siste- 
mi olmaslnln yanislra ekonomik, hukuki ve siyasi bir sistem olarak anlamlan- 
dirdllar. $it diinyada ise, bu ideolojik anlay? 1mamet anlayqi adiyla propagan- 
da edildi. islam'l bu qekilde anlayanlara gore, Islam insanlara kurumsal bir si- 
yaset sistemi sunmaktadir. Buna inanmak ve bunun kurulmasl iqin qaliqmak 
farzdlr. Her iki kesim de, "Zamanm imamin1 tanlmayan ve ona beyat etrneden 
olen kimse Cahiliyye olumuyle olmii~tiir." ~eklinde bir hadisi kullanarak lider- 
lerine ya halife veya imam olarak ya da Mehdi olarak beyat edilmesini istediler. 
Asl~nda bu anlam $ii qevrelerde qok erken donemlerden itibaren mevcut idi ve 
imamet inanq konusu olarak gorulmekteydi. Hilafetin kaldirllmasindan sonra 
SiinnP dunyada, geleneksel anlay~m tersine, Hilafet inan~la ili~kilendirilmeye 
ba~landl. Sonuqta lslam'm varllgl kurumsal siyasetin varllgina indirgendi. Bu 
anlay17 Siinni qevrelerde ~oyle soylemlegtirildi: "Hilafet bozulursa Islam bozu- 
lur ve miisliimanlar hiisrana ugrar. Hilafet duzelirse Islam diizelir ve miislu- 
manlar kurtulur." 

Siyasal islam soylemi Islam mesajinln merkezine yerle~tirilmesiyle islam si- 
yasal ve qatqmacl bir zemine kayrnakla kalmadi, bu fikrin sahipleri hem kendi 
iikelerindeki idarelere karp hem de kiiresel duzeydeki siyasi guqlere karp sonu 
gelmeyen ve siirekli ba~arislzllkla sonuqlanan bir macera ve seruvene donu~tu. 
Hatta islam'in inanq, ahlhk ve ibadet boyutlariyla geri plana itilerek kurumsal 
siyaset, dinin varllk sebebi haline donii~tiiriildu. ~ s t e l i k  bugiiniin miisliiman 
tipolojisi veya siyasal lider tipolojisi biitiin diinyaya hakim olmak isteyen, ba9- 
ka farkh gorii~lere tahammiilii olmayan ve problemi ~iddet yoluyla qozmek is- 
teyen Harici bir modeli temsil etmektedir. Aslinda siyasi alanda, ne geqmi~te ne 
de giinumuzde problemlerimizi ~ozebilecek nazariyeler ortaya koyamad 
Hatta bu alandaki problemlerimizin qogunu, siyasi kiiltiiriimuzden miras ald 
is lam'^ siyasal, ekonomik ve toplumsal butun problemleri ~ozecek ~ekilde tak- 
dim etmek ideolojik bir yaklaqim olup islam'a ve Kur'an'a, ilk donemlerdekin- 
den farkl~ bir misyon yiiklemektedir. Bu da miisliimanlar~ tepkisel ve savunma- 
CI bir halet-i ruhye iqerisine soktugu iqin toplumsal gerginliklere sebep olmak- 
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la kalmamış İslam'ı tepkisel protesto ideolojisine dönüştürmüştür. Tartışmanın 
özünü Hz. Peygamber' e devlet başkanlığının ilahi bir misyonla mı, yoksa ken

di beşeri tasarrufuyla mı olduğu sorunu oluşturmaktadır. Bu konuya burada 
girmek istemiyoruz. 

b) Ritüel ve Şekli Dindarlık 

Dini cemaat ve tarikatların pek çoğu, İslam mesajının kulluk merkezli bir 

din anlayışı oluşturur. Bu din anlayışının temel göstergesi, namaz, oruç, zekat 
ve hac ibadetlerinden oluşan ritüel dindarlıktır. Bu anlayışa göre, insanla

r ne kadar fazla ibadet yaparsa, bu konuda ne kadar meşakkat çekerse o kadar 
iyi müslüman olur ve daha çok sevap alır. Sonuçta dindarlıkta bulunması gere
ken bilgi, inanç ve ahlak boyutu zayıfladı. Bazı cemaatlarda, dindarlık sarık sar

mak, sakal bırakmak, cübbe ve şalvar giymek, kadınlar için siyah çarşaf giyrnek 
olarak algılandı. Örneğin Tebliğ Cemaat'inde bu şekildeki bir giyim ve kuşam 
İslami olarak nitelendirilerek Tebliğ'de gözetilmesi gereken altı esastan birisi 
kabul edildi. Bu anlayış, Türkiye'de de pek çok cemaat tarafından benimsen
mektedir. · Öyleki hayatın her cephesini dinileştirmekle kalmadı dindarlığı fıkıh 

dindarlığına endeksledi. Bu anlayışa göre din insan için değil insan din içindir. 
Bu sebeple insanın günlük hayatının her bir saatinde yaptığı bütün hal ve hare

ketleri dini bir kisveye büründürülmek istendi. Bu amaçla Arnelierin Faziletleri 
ve Zikrin Faziletleri9 adıyla kitaplar yazılarak şekli bir dindarlık oluşturulmaya 
çalışıldı. Nurettin Topçu'nun da deği gibi, İslami ruh ve manasından sıyrılan 
dini hayatın bu şekilperestliğine zühd ve takva adı verildi. 10 Böyle bir dindarlık, 
bazan Haricilerde olduğu gibi aşırı fanatizme yol açmakta, bazan da kendi ka

buğuna çekilen toplumdan soyutlanan veturfanda müslümanlık adını verebi
leceğimiz bir yaşama dönüştü. Ritüel ve şekli dindarlık, çoğu kere cemaat din
darlığını öngörmektedir. Bu dindarlık biçimi, cemaatler ve mistik hareketlerin 
din söyleminden beslenmektedir. Bu durumda birey tek başına değil, ya bir di

ni rehber ya da önderin denetiminde ( cemaat lideri, imamı, tarikat şeyhi veya 
halifesi) ve onun cemaatinin bir üyesi olarak İslam'ı yaşamak durumundadır. 
İslam mesajının yaşanınası zor ritüeller ve şekli dindarlığa büründürülmesi, bi

rey bilincinin güç kazandığı günümüz modern toplumların nazarında bu me
sajı marjinalleştirmektedir. Bu yüzden, İslam mesajının birey ve toplumun ih
tiyaçlarına göre yeniden yorumlanarak, İslami ruh ve manasından sıyrılan dini 

hayatın bu şekilperestliğine son verilmesi son derece önemlidir. 

9 Bu iki eser Tebliğ Cemaati'nin kurucusu Muhammed Zekeriyya el-Kandehlevi'ye aittir. Hayri Demir
ci tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 

10 Krş.: Topçu, Nurettin, İslam ve İnsan, İstanbul trz., 33. 
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4. Oluk (Teblig Metodu/Kanallar) 

Teblig faliyetinde, Kaynak, Al~cl ve Ileti kadar onun hangi yollarla iletilecegi 
de son derece onemlidir. Eskilerin "Usulsiizliik vusiilsiizliiktiir" qeklinde bir 
deyimi vardlr. Oluk, iletiqim bilirninde, iletiyi kaynaktan ahclya ulaqtlran araq 
olarak tanlmlanmaktadir. Eger mesajl uygun metod ve yollarla sunamazsa, me- 
sajl ne kadar dogru ve sistemli olursa olsun olumlu bir etki yaratmaz. Bu aqldan 
muhatap kitlenin bilgi diizeyi, ilgi alanl ve sosyo-ekonomik diizeyi dikkate ah- 
narak fslam mesajlnl ozgiin bir qekilde sunmak gerekmektedir. Ancak dinP teb- 
lig etme iddiaslnda olan cemaat ve dini organizasyonlarln klam'~ ogretmek 
iizere haz~rladlklari kitaplar, kasetler ve filmler, pedogojik aqldan incelendigin- 
de, pek qogu hitap ettigi kitlenin yaq grubu, psikolojik geliqimi, cinsiyet farlu ve 
diger ozelliklerini dikkate almadan, batlda ve doguda bilimsel qevrelerde geliq- 
tirilen uygun metod ve yaklaqlmlar kullanllmadan hazlrlanmlqtlr. Bazl cemaat 
ve tarikatlar, son derece garip yollar kullanmaktadlrlar. 0rnegin cemaate ilgi 
duyan veya yeni giren birisine kefen giydirmek yoluyla korku merkezli dindar- 
lik veya dini duyarhlk aqllamaya qaliqmasi gibi. Hatta din1 sorulara verilen ce- 
vaplarda kullanhn kaba ve tahkir edici usluba, bazi yerel radyolarda yapllan 
canli baglantllarda s k  slk rastlanabilmektedir. 

Biitiin mesajlarln amacl, hedef kitleyi oluqturan kiqi, grup ve topluluklarln 
bilgi diizeylerinde, duyunce diizeyinde ve davran~qmda bir degiqme meydana 
getirebilmektir. Bugiin sunulan fslam mesajl, daha qok insanlarln siyasi ve duy- 
gusal yoniine hitap etmektedir. Halbuki insanligm oniinde aqlri silahlanma, 
qevre kirliligi, ozon tabakasin~n delinmesi, aqlk, adaletsiz gelir daglllml, dini ve 
ahlaki degerlerdeki yozlayma, iqsizlik vb. pekqok problem bulunmaktadlr. Dini 
teqekkiiller, ilrnin ve bilginin biiyiik ve slnlrslz bir giiq oldu@ gerqegini anlaya- 
rak dikkatlerini bu alana qevirmek durumundadlr. Ancak bu durumda miislii- 
manlar geqmiqin enkazlndan ve batinln tuketici koleliginden kurtulabilir. Oy- 
saki mevcut din! cemaatlerin fslam mesajl, genelde, miisliimanlarda bireysel 
sorumlulugu, kimlik bilincini, varllg~ni gerqekleqtirme quurunu koreltmekle ve 
kigisel kabiliyetlerin geliqtirilmesine engel olmaMa kalmamakta ferdi cemaata, 
siyasete ve tarikatlara kurban etmektedir. Oyleki bu gruplar, kiqisel baqar~sizl~k- 
larlnl telafi etmek isteyen, sorumluluktan kaqan, kimlik arayyinda olan kimse- 
lerin slglnagl haline gelmiqtir. 

Bu gruplann fslam'l teblig konusundaki en onemli zaaflarindan birisi de, 
kendi din anlayqlar~nm ozeleqtirisini yapmamalarldlr. Cemaat ve tarikat lider- 
leri tartlqmasiz bir otorite kabul edildigi iqin onlarln dedikleri mutlak ger~ek ve 
hikrnet olarak goriiliir. Eserleri diger insanlarln fikirlerini olqmede onemli bir 
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kriter görevi görür. Diğer insanlar, kendi cemaat liderlerini veya mensuplarını 
tanıdıkları ve onların eserlerini okudukları ölçüde saygınlık kazanmaktadır. 

Sonuç olarak, günümüz insanının bireysel ve topulumsal ilişkilerinde yaşa
nan değişmeler ve bunun sonucu ortaya çıkan dini ihtiyaçlar göz önünde bu
lundurularak İslam'ın yeniden yorumlanması ve onun bugünkü İletişim ve 
Halkla İlişkiler konusundaki gelişmeler ışığında bütün insanlığa uygun yollarla 
en iyi bir biçimde sunulmasına büyük ihtiyaç vardır. Bugün geleneksel Teolo
ji' de tartışılan İslam mesajının ulaşmadığı bölgelerdeki insanların durumunun 
ne olacağı sorunu, sorun olmaktan çıkmış, dini cemaat ve organizasyonlar ta
rafından İslam'ın doğru bir şekilde sunulmadığı veya yanlış olarak sunulduğu 
için İslam' dan uzak duran insanların durumunun tartışılması zorunlu hale gel
miştir. 

Günümüzde İslam'ı tebliğ etme iddiasıyla ortaya çıkan ve büyük ölçüde.gü
ven Ve imaj sorunu yaşayan yukarıda ismini saydığımız veya saymadığımız pek 
çok cemaat ve organizasyon, İslam' ı anlama, muhatap kitlenin durumuna göre 
sunma açısından başarı düzeyleri sanıldığı gibi yüksek değildir. Bugün bazı ce
maatlar, insanları İslam' a ısındırmak yerine İslam' dan soğutmaktadırlar. Onla
rm İslam' ı bizatihi siyasal bir din veya mistik bir dünya görüşü ya da ritüel din
darlık olarak algılamaları sebebiyle, İslam'ın ve müslümanların tarihte bıraktık
ları olumlu imaj, yerini korkulan ve ihtiyatla yaklaşılan bir İslam imajına bırak
mıştır. Halbuki İslam, asıl gücünü siyasi olmaktan değil insanlığa emniyet ve 
güven telkin eden iman ve ahlak sistemi sunmuş olmaktan almaktadır. 

Bu cemaat ve organizasyonlar, bahsedilen olumsuzlukları aşmadıkça ve gü
nümüz insanının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir anlayışla ortaya çıkma
dıkça ve İslam'ı bir doktrin olarak değil de içi boş ritüel dindarlık olarak sun
dukça, İslam' ı yaymak şöyle dursun, Kur'an ve Hz. Peygamber'in tarihsel örnek 
kişiliği üzerinden, İslam medeniyeti ve kültürünün ortaya koyduğu eserler ve 
değerler üzerinden dünyada İslam'a duyulan hayranlığın önünde büyük bir en
gel oluşturmaya devam edeceklerdir. 

KAYNAKÇA 
Abdurrazık, Ali, İslamda İktidarın Temelleri, Çev.: Ömer Rıza Doğru!, İstanbul 1995; Ah

mad, Mirza Bashir-ud-din Mahmud, Çağrı, der.: Muhammed C. Şems, islamabad 1993; Ahmed, 

Mirza Tahir, Din Adına Kan, Çev.: Abdülgaffar Han, Frankfurt 1992; Akman, Nuriye, "Fethul

lah Hoca Anlatıyor (9. röportaj)", Sabah Gazetesi, 31 Ocak 1995; el-Benna, Hasan, Mecmuatu 
Resail .. , Kahire 1990; Büyükkara, Mehmet Ali, " İsmaililere Atfedilen 'Dokuz Aşamalı Da'vet Sü

reci' Üzerine Bir İnceleme", İLAMAraştırma Dergisi, Cilt: 3, II (1998), 35-49; Çakır, Ruşen, Ayet 
ve Slogan Ayet ve Slogan Türkiye' de İslami Oluşum/ar, İstanbul 1990; Can, Eyüp, Ufuk Turu, İs-



154 1 Hz. Peygamber'in Tebliğ Metodu ışığında Islam'ın Güncel Sunumu 

tan bul, trz.; Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, (28-30 Mart 2001 tarihinde İstanbul' daya

pılan Uluslar Arası Bildiri ve Tartışmaları), Ankara 2003; Gülen, Fethullah, Altm Nesil, der. Latif 

Erdoğan, Erzurum 1978; Gülen, M. Fethullah, Fasıldan Fasıla I, der. Ahmet Kurucan; Güler, İl
hami, Politik Teoloji Yazıları, Ankara 2002; el-Harekatu'l-İslamiyye el-Muasıra fi'l- Vatani'l-Ara
bi, ed. Merkezü' d-Dirasati'l-Vahdeti'l-Arabiyye-Camiatu'l-Ümemi'l-Müttehide, Beyrut 1987; 

Hoffer, Eric, Kesin İnançlılar, İstanbul 1998. (?.Baskı); İslam Gelenek ve Modernleşme, (I. Ulus

lar Arası Kutlu Doğum İlmi Toplantısı), İstanbul 1996; İslam ve Modernleşme, (IL Kutlu Doğum 

İlmi Toplantısı), İstanbul 1997; Kandehlevi, Muhammed Zekeriyya, Fazai/u Zikr- Zikrin Fazilet
leri, Çev.: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İstanbul trz.; Kandehlevi, Muhammed Zekeriyya, 

Fazailu'l-A'mal- Amellerin Fazilet/eri, Çev.: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İstanbul trz.; Ke

leş, Ahmed, "Türkiye' de Cemaat Dindarlığının Oluşumunda Hadislerin Rolü", İslamiyat Dergi
si, (Türki(iye) Dindarlığı Özel Sayısı), Cilt: 5: IV (2002), 125-140; Köktendincilik ve Çoğulculuk 
(9-10 Aralık 1994 tarihinde Alman Kültür Merkezinde yapılan Sempozyıım Tebliğleri), Ankara 

1995; Küreselleşme İslam Dünyası ve Türkiye, (09- ll Kasım 2001 tarihinde İstanbul'da yapılan 

Uluslar Arası Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), İstanbul 2002; Kutlu, Sönmez, " İslam Dü

şüncesinde Tarihsel Din Söylemleri", İslamiyat Dergisi, Cilt: 4, IV(2001); Lia, Brynjar, Müslüman 
Kardeşlerin Doğuşu, Çev.: İhsan Toker, İstanbul 2000; Mevdudi, Ebu'l-Ala, İslam'da Hükumet, 
Çev.: Ali Genceli, İstanbul trz.; Mevdudi, Ebu'!-Ala, İslam'da İhya Hareketleri, Çev.: A. Ali Genç, 

İstanbul 1995. (4. Baskı); Mevdudi, Ebu'l-Ala, Kur'an'a Göre Dört Yerim, Çev.: Osman Cilacı

İsmail Kaya, İstanbul 1980. (3. Baskı); Müslüman Ahmediye Cemaati Bülteni, haz. Raşit Paktürk, 

İmmenhausen Ocak-Şubat 2002; Kasun 2001; Önkal, Ahmet, Rasulullah'ın İslam'a Davet Meto
du, İstanbul2000. (15. baskı); es-Sahvetu'l-İslamiyye ve HümCımi'l-Vatani'l-Arabi, tak. Sa'dud

din İbrahim, Arnman 1988. (14-16. 03. 1987 tarihinde Arnman'da yapılan Sempozyum Bildirile

ri); The Politics ofislamic Revivalism, ed. Shireen T. Hunter, Washington 1988; Topçu, Nuret

tin, İslam ve İnsan, İstanbul trz.; Vadedilen Mesih w Mehdi (Hz. M. G. Ahmed' (a.s)in Eserlerin

den Derlenmiştir, Çev.: Muhammed Celal Şems, İsiamabad 1990; Watt, W. Montgamery, İslami 

Hareketler ve Modernlik, İstanbul1997; Yüksel, Haluk, "İletişim", Din Hizmetlerinde İletişim ve 
Halkla İlişkiler İçerisinde (Eskişehir 1999), ı -26; Zekeriya, Fuad, es-Sahvetu'l-İslamiyye Fi Miza
ni'l-Akl, Kahire 1989. 

BAŞKAN - Arka arkaya iki güzel tebliğ dinledik Recep Kaymakcan Bey'in 
bilhassa Batı'daki İslam imajı sorununu ortaya koyan tebliğini tamamlar mahi
yette Sönmez Kutlu arkadaşımız da tebliğinde içimizde bir İslam imajı sorunu 
olduğunu ortaya koydu. Ben her ikisini de tebrik ediyorum. 

İslam'ın bugün gerek kendi vatandaşımıza gerekse dışarıdakilere takdimi, 
sunumu meselesi önemli bir husus. Ben bir ara İslam Konferansından biraz 
ümitlenmiştim 70'li, 80'li yıllarda, acaba İslam Konferansı bir manevi otorite 
oluşturup da, İslam dünyasına böyle Sönmez Bey'in haklı olarak tenkit ettiği 
hususları giderici bir şey yapabilir mi; manevi boşluğu doldurabilir mi diye. 
Bundan bir şey çıkmadı. 

Şimdi, iş yine bize kalıyor. İzmirli İsmail Hakkı'nın, Yeni ilmi Kelam'da bir 
cümlesi var, "bizim vazifemiz muhabbet-i diniyeyi tesis etmektir" diyor. Nasıl 
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tesis edeceğiz, işte onu konuşuyoruz burada. "Fakat burada, esas görev devlete 

düşer" diyor. Bunu 1920'lerde söylemiş. Yeni ilmi Kelam'ın ilk baskısı 1 920'ler~ 

de. O zaman söylemiş. Osmanlı İmparatorluğunun yıkıldığı, Cumhuriyetimi

zin kurulduğu dönemde söylediği bir şey. Bence bu görev hala devam ediyor. 

Şimdi kime düşüyor bu görev? Diyanet İşleri Başkanlığımıza düşüyor. Burada 

mesaj buraya. Ama, Diyanet İşleri Başkanlığı bunu yapma durumunda mıdır; 
onu da sizin takdirlerinize bırakıyorum.Tabii, Sönmez Bey'in dediği hususlar 

bence varit. Ancak, yine kime kalıyor, işte bu insanlara kalıyor, bu derneklere, 

vakıflara, tarikatiara kalıyor. Biz ne anyoruz şimdi; Anadolu'nun İslamlaştırıl

masında rol oynayan, Orta Asya' dan gelen alperenleri düşünüyoruz, o dervişle
ri düşünüyoruz. Gerçekten, Hazret-i Peygamber Efendimizi örnek almış, her

hangi bir hesabı olmayan, bir art niyeti olmayan o insanları düşünüyoruz, on

ların olmasını istiyoruz. Onlar da yok bugün. O halde, işimiz zordur; ancak, zo
ru başarmak bizim görevimizdir. Tekrar ediyoruz. Bu, üzerinde düşünülmesi 

gereken büyük bir problemdir. Millet olarak, devlet olarak bunun üzerine eği

lelim. Çünkü, yaşayışımızın devamı, kültürümüzün devamı, varlığımızın deva

mı bu problemierin halline bağlıdır. 

Arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. 

Üçüncü tebliğci arkadaşımız, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu. 

-Buyurun. 


