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arih boyunca dünyada yaþayan insanoðlu farklý din, kültür ve dilleriyle beraber bir arada
yaþama gayreti içinde ol0HKPHW(6*ù1
maya çalýþmýþtýr. Bu sü<UG'Ro'U%R]RNhQLYHUVLWHVLúODKL\DW)DNOWHVL
reçte insanlýðýn en zor sorunlarýndan biri ‘bir arada
Özet
yaþama geleneði’ olagelÝnsan asýl itibariyle eþittir. Çünkü herkes bir ana bir
miþtir. Bu süreçte Ýslam;
babadan doðmuþtur. Ýnsan ayný zamanda haklar ve kanu- farlý din, kültür, ýrklarý
ni sorumluluklar açýsýndan da eþittir. Yüce Allah
eþit ve adil statüde tutainsanlarý sýrf tanýþsýnlar, birbirleriyle irtibat kurup
rak eþit fýrsatlar ve çalýþyardýmlaþsýnlar diye kardeþlik ve evlilik baðýyla baðlý
ma imkânlarý saðlamaya
kabile ve milletler halinde yaratmýþtýr.
çalýþmýþtýr. Çünkü Ýslam,
Kur’an-ý Kerim, bu temel birlik açýsýndan bütün dinler ve
Ýslam’ýn çoðulcu anlayýþý;
mensuplarýna bakýþ algýsýný ortaya koyarak, bütün
ýrkçýlýðý, tek tipleþtirmeyi
insanlýða hoþgörü düzeyini yüksek tutarak onlarla
kabul etmediði, kültürolumlu iliþkiler geliþtirmede önemli rol oynamýþtýr.
Kur’an’ýn bu toleranslý uygulamalarý Müslümanlarýn algý leri, dilleri yasaklamadünyasýnda Yahudi, Hýristiyan ve diðer din mensuplarýna dýðý için, iliþki kurduðu
karþý bütünüyle olumlu bir yer tutmasýný saðlamaktadýr. toplumlarýn, kültürünü,
Sonuç olarak, evrensel din geleneðinin ayný ortak
dilini yok etme amacý
halkalarýný oluþturan Yahudilik, Hýristiyanlýk ve Ýslam,
gütmemiþtir. Yani Ýslam
dünyanýn barýþ içinde yaþamasýný, yeryüzünde düzen ve
bulunduðu topraklarda,
huzurun saðlanmasýný, ilahi iradeye en uygun hale
teorik ve pratik olarak
gelmeye çalýþmalýdýr. Dünya barýþýný saðlamada,
baskýcý olmamýþtýr.01
farklýlýklarý deðil ortak noktalarý öne çýkararak evrensel
Ayrýca Ýslam, bir arabir duygu ortaya koymalýdýrlar.
da yaþama kültürünü bizAnahtar Kelimeler: Kur’an, Hoþgörü, Din, Ehl-i Kitap,
zat kendi temel kaynaklaÝslam, Yahudilik, Hýristiyanlýk.
rýnda fiilen onaylamýþ bir
02
dindir. Ýslam tarihi tecrübesinde genel anlamýyla din, etnik, dil ve kültür topluluklarýnýn farklýlýðýný kabullenme onlarýn temel hak ve özgürlüklerini hukuken teminat altýnda alma esasýna dayanmýþ, böylelikle çok sayýda din, mezhep, kavim ve
kültürü bir arada yaþatma imkâný sunmayý baþarmýþtýr.03Çünkü Kur’an-ý Kerim’in
01. Maide,5:42,48;Yunus,10:19
02. Hayrettin Karaman, Mustafa Çaðrýcý, Ý. Kâfi Dönmez ve Sadrettin Gümüþ, Kur’an Yolu Türkçe
Meali ve Tefsiri, (Ankara: Diyanet Ýþleri Bakanlýðý Yay. 2006), II, ss.285-287; Ahmet Bedir, Kur’anKerim Atlasý,(Ýstanbul:2010) s. 28.
03. Ali Bulaç, “Medine Vesikasýnda Dinler ve Topluluklar Arasý Diyalog Diyalogun Dini ve Tarihi

kaynakça
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insanlýðýn tarihi sürecinden bahsederken onlarýn tek bir ümmet olduðunu
daha sonra çeþitli sebeplerden dolayý
farklýlaþtýklarýndan bahsetmektedir.01
Bu süreçte insanlýk birlikten çokluða
giderken Allah, elçiler vasýtasýyla insanlarý bir arada yaþama noktasýnda bilgilendirmiþtir.02 Bu durumun örnekleri
Ýslam toplumlarýnda çoktur.
Kur’an-ý Kerim’in teorik veya pratik olarak, diðer dinlere bakýþý açýktýr.
Ýslamiyet, ferdin dini kabulü konusunda hür iradi eðilimi tercih etmektedir.
Kur’an, þiddet ve zorlama ile mevcut
bütün inançlarý silip yok etmek deðil bilakis O, din hürriyetine kapý açan “Dinde zorlamayý yoktur”03, emriyle inançý,
sadece Allah’ýn iradesine baðlý bir husus
olarak gösterir.04 Zaten insanýn sahip
olduðu bütün haklar Allah’ýn iradesine
dayanýr ve O’nun insana bir baðýþý olduðu dile getirir.05Buna baðlý olarak bu
Temelleri,(Ýstanbul: Iþýk Yayýnlarý, 2006.),s.
88; Bekir Topaloðlu, “Din” Türkiye Diyanet
Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi, (Ýstanbul:1994),
IX, s. 323.
01. Bakara, 2:213.
02. Fazlurrahman, Ana Konularýyla Kur’an, çev.
Alparslan Açýkgenç, (Ankara: 6. bas. Ankara
Okulu Yayýnlarý, 2000), s. 314; Orhan Atalay,
“Doðu-Batý Kaynaklarýnda Birlikte Yaþama”
(Ýstanbul: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý: 1999)
ss.111-112.
03. Bakara, 2:256.
04. Mehmet
Aydýn,
“Diyalog
Açýsýndan
Ýlahi Dinlerin Birbirine Yaklaþýmý”, Selçuk
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, 10.
(Konya: 2000) s, 19.
05. Recep Þentürk, “Ýnsan Haklarý ” Türkiye
Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi (Ýstanbul:
2000) XXII, s. 38; Hüseyin Hatemi, “Ýslam’da
Ýnsan Hakký ve Adalet Kavramý” Doðu ve
Batý’da Ýnsan Haklarý, (Ankara: 1996) s. 3-4;
Abdurrahman Elmalý, “Kur’an Çoðulculuk
Temelinde Gayri Müslimlerle Dostluk” Harran
Ünv. Ýlahiyat Fak. Dergisi, 5, (Þanlýurfa:1999)
s. 43.

meseleyi de þöyle açýklar : “Eðer, Rabbin dileseydi bütün insanlarý muhakkak
ki bir tek ümmet yapardý. Onlar ihtilâf
edici bir halde (iþte böylece) devam edip
gideceklerdir06.” Yine Kur’an-ý Kerim,
Ýslâm dýþý inançlarýn sürüp gideceðini
Hz. Peygamber’e þu ifadelerle hatýrlatýr
: “Sen ne kadar hýrs göstersen yine insanlarýn çoðu iman ediciler deðildir.”07
“Eðer Rabbin dileseydi yeryüzündeki
kimselerin hepsi, topyekûn elbette iman
eder. Böyle iken sen, hepsi mü’min olsunlar diye insanlarý zorlayýp duracak
mýsýn?”08 “Hakikat sen (Habibim) her
sevdiðini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah’týr ki kimi dilerse ona hidayet
verir ve O, hidayete erecekleri daha iyi
bilendir.”09
Bu nedenle Ýslâm, ilke olarak bütün
insanlarýn yaratýlýþ itibariyle temelde
bir olduðunu10 ve tek bir ümmetten geldiðini 11 daha sonra farklý yaþam tarzlarýna bürünmüþlerdir. 12 Ama neticede
insan, Hz. Âdem’in topraktan, eþinin
de Hz. Âdem’in aslýndan yaratan Yüce
Allah, bunlarý karý koca yaptýktan sonra
insanýn yaratýlýþýnýn ikinci safhasý olan
biyolojik yaratýlýþla vücuda getirmiþtir.13 Böylece insanlýk ailesi, bir erkekle
bir diþiden yaratýldýktan sonra deðiþik
06. Hûd, 11: 118.
07. Yusuf, 12:103.
08. Yunus, 10: 99.
09. Kasâs, 28:56; En’âm, 6:35.
10. Nisâ, 4:1
11. Bakara, 2:213.
12. Ali Bulaç, “Medine Vesikasýnda Dinler ve
Topluluklar Arasý Diyalog” Diyalogun Dini ve
Tarihi Temelleri,(Ýstanbul: Iþýk Yay.,2006.),
s. 88.
13. Hayrettin Karaman, Mustafa Çaðrýcý, Ý. Kâfi
Dönmez ve Sadrettin Gümüþ, Kur’an Yolu,
(Ankara: Diyanet Ýþleri Bakanlýðý Yay. 2006)
V, 98.

%R]RNhQLYHUVLWHVLùODKL\DW)DNOWHVL'HUJLVL  V

.XU·kQÖ.HULP·LQGLQOHUHNDUûÖWDYUÖ

etnik, kültürel, sosyal özelliklere sahip
milletlere ve kabilelere ayrýlmýþ ve irili
ufaklý gruplar halinde hayatlarýný devam ettirerek sürdüre gelmiþlerdir.
Ýþte Kur’an, insanlýðýn bu geldiði son
noktadaki milletler ve kabileler halinde
farklý yaratýlmasýndaki ilahî hikmeti
«tearuf” olarak açýklamakta ve þu ayetle
nazarlara sunmaktadýr:
“Ey Ýnsanlar! Biz sizi bir erkekle bir
kadýndan yarattýk. Birbirinizi tanýyýp
sahip çýkmanýz için milletlere, sülalelere ayýrdýk. Þunu unutmayýn ki Allah’ýn
nazarýnda en deðerli, en üstün olanýnýz,
takvada (Allah’ý sayýp haramlardan sakýnmada ) en ileri olanýnýzdýr. Muhakkak ki Allah her þeyi mükemmel bilir, her
þeyden hakkýyla haberdardýr.”01 Þeklindeki mesajýyla bütün insanlara seslenerek baþlayan bu ayette Yüce Allah, insanoðlunun farklý ýrklarda yaratmasýnýn
nedenini ortaya koymaktadýr.
Buna göre farklýlýðýn nedeni, insanlarýn birbirleriyle tanýþýp görüþmeleri
olarak söylemek mümkündür. Bu ayette “teâruf” kelimesi sözlükte karþýlýklý
olarak birbirini anlamak, tanýþmak, birbirinden haberdar olmak ve birbirinden
bilgi edinmek anlamlarýný taþýmaktadýr.
Terim olarak ise insanlarýn toplum olarak karþýlýklý biçimde birbirlerini yakýndan tanýyarak yardýmlaþmalarý ve
iþbirliði içerisinde olmalarý denektir.
Bu çerçevede “teâruf” kavramý beþerî,
sosyal ve kültürel deðerler etrafýnda
insanlarýn karþýlýklý yardýmlaþma ve
uzlaþma saðlamalarýnda gerekli ilk adýmýný oluþturmaktadýr. Buna göre insan
topluluklarýnýn birbirlerini sadece isimleriyle ve nesepleriyle bilmeleri ya da
01. Hucurât, 49:13.

toplumlarýn ve milletlerin birbirlerini
tanýmalarý deðil; ayný zamanda teâruf,
tüm yeryüzünde bulunan farklý dinden
ve milletlerin birbirleriyle iletiþim kurarak birbirlerine yaklaþabilmelerine ve
ortak bir þekilde hayatý beraberce paylaþabilmelerine varýncaya kadar geniþ
anlamlarý içine almaktadýr.02.
Bu ayetin getirdiði mesaj, insanlarýn
birbirleriyle iletiþim kurmalarýný, karþýlýklý konuþmalarýný ve tanýþmalarýný
öngörmektedir. Ancak bu ayette geçen
teâruf ifadesiyle insanlarýn sadece birbirleriyle tanýþmalarý ve iletiþim kurmalarý amaçlanmamýþtýr. Bununla birlikte
“teâruf kelimesi, onlarýn birbirleriyle
yardýmlaþmalarýný da kapsamaktadýr.
Nitekim Râzî, “tearuf kavramýný “karþýlýklý yardýmlaþma” ve “iyilikte yarýþma”
þeklinde yorumlamaktadýr.03 Elmalýlý da
“birbirinizi tanýyasýnýz” anlamýndaki
“liteârafû” ifadesine, “bir birlerinizle
yardýmlaþma içerisinde olasýnýz ve birbirinizi sevesiniz” manalarýný da ilave
ederek 04 insanlar arasý iliþkilere dikkat
çekmektedir.
Bu ayetin gelmesiyle Kur’an- ý Kerimin hitap þekli bütün insanlýðý içine alacak þekilde geniþleyerek; müminlerden
bütün insanlýða yönelmiþtir. Buna göre
“en-Nâs” kavramý, bütün insanlarý içine
02. Ali Can, Kur’an’da Ehl-i Kitap’la Diyalog,
(Ankara Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü
Basýlmamýþ Doktora Tezi, 2010) s. 103104; Sadýk Kýlýç, “Medeniyetler Çokluðu
Varoluþ Zenginliðimizdir” (Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi,2006)26,ss.3-4
03. Fahrettin er-Razi, Tefsiri Kebir(Mefatih’ül
Gayb), çev. Suat Yýldýrým, Lütfullah Cebeli,
Sadýk Kýlýç, Sadýk Doðan, (Ankara:1995) XX,
s.236
04. Elmalý’lý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dini
Kur’an Dili, (Ýstanbul: Eser Neþriyat, 1971)
VI, s. 4478.
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alacak þekilde Ýslâm mesajýnýn evrenselliðini ortaya koyarken öte yandan baþta
din, dil, ýrk, renk ve kültür olmak üzere
tüm farklýlýklarýn üstünde bütün insanlarý kapsayan cins bir kavram olduðunu göstermektedir.01 Buna göre ayet;
dili, dini ve etnik kökeni ne olursa olsun
bütün insanlýða barýþ ve esenlik mesajý
vermektedir. Þu halde birçok açýndan
farklý yaratýlmýþ olan insanoðlu, üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirecek ve dünyayý daha yaþanýlýr bir huzur
iklimine kavuþturmak için bu farklýlýðý
ve farklýlýðýn getirdiði dini ve kültürel
deðerlerin varlýðýný kabullenecektir. Bu
realite ile insanlýða bakýp ortak yaþamanýn yollarýný bularak husumet ve kin
içinde deðil, hayýrda yardýmlaþma içinde olunmasý esas alýnmalýdýr.
Bu ayette ki “Biz sizi bir erkek ve
bir kadýndan yarattýk.” ifadesi, tüm insanlarýn ayný anne ve babadan geldiði
gerçeðine dikkat çekmektedir. Çünkü
insanlýk, bir tek iradenin mahsulüdür,
bir tek asýldan tek bir nesepten gelmektedir.02 Buna baðlý olarak dilleri, ýrklarý, renkleri, cinsiyetleri ve dinleri ne
olursa olsun bütün insanlar, Hz. Âdem
ve Hz. Havva’nýn çocuklarý olmalarý yönüyle kardeþtir. Bu durumda, bir
baba ve anneden gelme kardeþler olan
tüm insanlar,03insanlýk ailesinin üye01. Orhan Atalay, “Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama” ,(Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý,1999) s.89.
02. Seyit Kutup, Fizilal Kur’an, çev.Ý.Hakký
Þengüller,
Bekir
Karlýða,
M.Emin
Saraç,(Ýstanbul: Hikmet Yay., 1979), XII,
s.507-508
03. Elmalý’lý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dini
Kur’an Dili,(Ýstanbul: Eser Neþriyat 1971)
II, s.1271;Mehmet Vehbi, Hulasat’ül Beyan,
(Ýstanbul: Üçdal Neþriyat, 1991)XXIV,
ss.5506-5507; Fahrettin er Razi, Tefsiri Kebir,

si sayýlmaktadýrlar. Kur’an’ ýn dindeki
kardeþlikten baþka, evrensel ve biyolojik baðlamýnda Hz. Âdem’den gelen
kardeþliðin var olduðunu açýkça ifade
etmektedir.04 O halde, ayný büyük aile
içerisinde yer almanýn bir gereði olarak
aile bireylerinin, ontolojik baðlamda bir
insan kardeþliðine sahip olmalarý, öncelikle onlarýn birbirleriyle tanýþmalarýný ve iliþki kurmalarýný, sonra da kendi
aralarýnda barýþ, huzur ve güven içinde
beraberce yaþama yollarý aramalarý gerektirmektedir.
Daha sonra “biz sizi farklý millet
ve kabilelere ayýrdýk ki tanýþasýnýz.”05
Ayetiyle insanlarýn farklý kabile ve milletlere ayrýlmasý, Yüce Allah’ ýn bir takdiri olup, insanlarýn hiçbir kuvvet ve
paylarýnýn olmadýðý bir realitedir. Bu
yüzden insanýn þeref ve deðerini, kendi
iradesiyle kazanmadýðý etnik bir unsurla övünmesi, þaþýlacak bir davranýþtýr.06
Bu noktada bütün insanlarýn tek anne
ve babadan gelen soy kardeþler olmalarý
ve etnik kökenlerinin ilahî takdir çerçevesinde geliþmesi, onlarýn birbirlerine
karþý üstünlük taslamalarýný ve övünmelerini engellemektedir. Bu yüzden
insanlar birbirlerine karþý övünmek için
deðil birbirleriyle tanýþmak için yaratýlçev. Suat Yýldýrým, Lütfullah Cebeli, Sadýk
Kýlýç, Sadýk Doðan,( Ankara:1995), VII, s.306
04. Muhammed Abdullah Draz,
Kur’an’ý
Anlamaya Doðru. Çev. Salih Akdemir,(Mim.
Yay.1958),s.109:Fazlur
Rahman
Enseri,
Ýlimden felsefeden Dine, çev. Kemal Kuþçu,
(Ankara: Nur Yayýnlarý, 1967) ss.56-57;Orhan
Atalay, “Doðu-Batý Kaynaklarýnda Birlikte
Yaþama”. (Ýstanbul: Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfý,:1999)s.111-12
05. Hucurat,49:13
06. Ali Can, Kur’an’da Ehl-i Kitap’la Diyalog,
Ankara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Basýlmamýþ Doktora Tezi,( Ankara:2010)
ss.103-104.
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mýþtýr.01 Buna göre Ýslâm açýsýndan hiçbir millet ve topluluðun, diðerine karþý
soyca üstünlük taslamasý söz konusu
olamaz. Diðer taraftan Kur’an’ ýn öngördüðü tearuf prensibi, günümüzdeki
etnik, kültürel ve dinî kaynaklý olduðu
söylenen toplumsal çatýþmalara karþý bütün insanlarýn barýþ ve huzurunu
saðlamada önemli bir basamak oluþturmaktadýr. Çünkü Kur’an, farklýlýklar içerisinde bulunan bütün toplum ve
milletleri, köken birliðinde ve evrensel
insanî deðerler çerçevesinde uzlaþtýrmaya davet etmektedir. Ýþte Ýslâm’a
göre hem tüm insanlar arasýnda köken
birliðinin olmasý, hem de farklýlýklarýn
teâruf maksatlý olmasý, evrensel insanlýk
kardeþliðini saðlama potansiyeline sahip bulunmaktadýr. Þu halde insanlarýn
farklý dinlere inanmalarý, bundan sonra
da devam edecektir. Bu yüzden Müslümanlar, deðiþik din mensuplarýnýn varlýðýný yok sayamazlar. Ýþte yukarýdaki
ayetlerle birlikte Hucurat suresinin 13.
ayeti deðerlendirildiðinde insanlar arasýndaki dini ve etnik farklýlýklarýn, Yüce
Allah› ýn takdiri çerçevesinde gerçekleþen birer olgu olduðu anlaþýlmaktadýr.
Bundan dolayý “tearüf” kavramýnýn,
çaðýmýzdaki toplumsal çatýþmalara çözüm arayýþlarý çerçevesinde geliþtirilen “kimlik” , “çoðulculuk”, “kültürel
izafiyet”, “farklýlýk” ve “eþitlik” gibi
aktüel konulara iliþkin olarak derinlemesine araþtýrýlmasýnýn kaçýnýlmaz bir
zaruret olduðu bir geçektir. Böylece
farklý dine ve inanca mensup insanlarýn
01. Elmalý’lý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dini
Kur’an Dili, (Ýstanbul: Eser Neþriyat, 1971)
II, s. 1271; Mehmet Vehbi, Hulasat’ül Beyan,
(Ýstanbul: Üçdal Neþriyat, 1991),VI, ss. 44774478.

birbirleriyle tanýþýp kaynaþmalarýna ve
iletiþim halinde olmalarýna yönelik bir
engelin bulunmadýðý anlaþýlmaktadýr.02
Ayný þekilde bu ayetler, inanç sahasýnda
farklý dinleri ve o dinlerin müntesiplerini kabullenmenin gerekliliðini de ortaya koymaktadýr. Bu kabullenme ise
onlarýn varlýklarýný, hayatlarýný ve dînî
yaþamlarýný kabullenmedir. Ýþte bu sebeple çalýþmamýzda, Ýslam kültürünün
farklý dinlere bakýþ açýsýný Kur’an’dan
ve Ýslam âlimlerinin görüþlerinden, pratik temellerini ise Hz. Peygamber›in ve
tarih boyunca tüm Müslüman milletlerin ortaya koyduklarý tecrübelerden
hareketle tespit ederek ortaya koymaya
çalýþacaðýz. Bunu yaparken de Dinler
tarihinin karþýlaþtýrmalý (Mukayeseli)
metodundan faydalanacaðýz.
A- Kur’ân-ý Kerim’de iþaret edilen
dinler ve bu dinlere karþý tutum
Kur’an-ý Kerim, evrensel bir ilahi
kitaptýr. Kendi inananlarýnýn yanýnda, Ýslam dýþý dinlere ve onlarýn müntesiplerine de hitap etmesi doðaldýr.
Kur’an Kerim her þeyden önce insaný
yeryüzünde Allah’ýn halifesi olduðu 03
gerçeðini vurgulayarak bütün insanlýðý muhatap aldýðýný ve insanlýða din
olarak Ýslami seçtiði mesajýný verir.04
Daha evvel gelen peygamberlerinde ayný kaynaktan geldiði vurgusunu
yapar.05Ayrýca Ýslam’ýn bütün zamanla02. Hayrettin Karaman, Mustafa Çaðrýcý, Ý. Kâfi
Dönmez ve Sadrettin Gümüþ, Kur’an Yolu,
(Ankara: Diyanet Ýþleri Bakanlýðý Yay. 2006)
V, 97; Orhan Atalay, Doðu Batý kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý,:1999) s. 110, 112.
03. Bakara, 2:30.
04. Bkz. Maide, 5:3.
05. Al-i Ýmran, 3:85; Nisa, 4:125; el-Maide, 5:3;
Þuara, 42:13.
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rý kuþattýðýný da gösterir. Bu zaman süreçlerinde bütün insanlar için farklý kanun, emir ve nehiyler bulunduðu tek bir
din deðil Yaratýcýnýn insanlarý denemesi
için farklýlaþtýrdýðý görülmektedir.01Bu
baðlamda din, tek ve her yerde ve her
zaman da ayný olduðu halde, dinin
emirleri, zaman ve mekâna göre deðiþiklik göstermiþtir.02Buna göre Hz. Ýsa
ve Hz. Musa’nýn getirmiþ olduðu mesajlarýn özü temelde birdir.03Kur’an-ý
Kerim bunlardan bahsederken hepsinin
kaynaðýnýn Kur’an-ý Kerimi gönderen
kaynakla ayný olduðunu vurgular. Bu
sebepten dolayý da Ýlahi kitaplar arasýnda bir iliþki olduðu bir gerçektir.
Bu bakýþ noktasýndan Kur’an’nýn gayesi, þiddet ve zorlama ile mevcut bütün
inançlarý silip yok etmek deðildir. Ýslâm
dýþý inanç sistemlerinin varlýðýný kabul
eden Kur’an-ý Kerim, bu inanlara karþý da en insanî ve en mantýkî politikayý
takip eder. “Sizin dininiz size, Benim
dinim de Bana...” 04 Prensibi ile herkesi
inancý ile baþ baþa býrakýr. Fakat bu uygulama içinde Kur’an, kendi içine çekilip
kabuðuna kapanmýþ05 pasif bir durum
sergilemez. O’nun gayesi bütün insanlýðý, Yaratýcýya, Hakka, iyiliðe, en güzele

davettir. Bundan dolayý, bu Yüce amaç
içinde Kur’an-ý Kerim, Allah’ýn elçisine
ve dolayýsýyla topyekûn mü’minlere þu
ince ve nazik davet metodunu tavsiye
eder “ (Ýnsanlarý) Rabbinin yoluna
hikmetle, güzel öðütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel yol hangisi ise
onunla yap.”06 Þeklindeki tebliðin muhataplarý topyekûn insanlýktýr. Bu insanlýða karþýda barýþ yolunu tercih edip
iyi iliþkiler içinde olmalarýdýr. Mevdudi,
Kur’an ayetlerini07 yorumlarken Müslümanlarýn küfre karþý tahammül etmeyi
deðil, sabýrlý ve affedici olmalarýn, intikamý tavsiye etmediðini vurgular.08
Kur’an-ý Kerim, dinlerden bahsederken bir kýsmýný isimce açýktan bahsederken bazýlarýný iþari olarak dile getirir.
Þimdi Kur’an-ý Keriminin bu dinlerden
nasýl bahsettiði konusunda bilgi vermeðe çalýþalým.
1- Kur’an-ý Kerim’de aaçýkça zikredilmeyen dinler ve bunlara karþý
yaklaþým
a-Budislik: Hz. Muhammed(sav)
devrinde Budizm dünya dinlerinden
biriydi. Budist tüccarlar, Arabistan’ýn
Güney-Doðusundaki büyük fuarlara
kadar gelirlerdi. Dillerinin farklý oluþu
ve Arabistan’a uzaklýklýlarý bu dinin
01. Hac, 22:67.
02. Mustafa Alýcý, Müslüman Hýristiyan Araplar arasýnda çok az tanýnmasýna
Diyalogu, ( Ýstanbul: Ýz yayýncýlýk, 2011) s. sebep olmuþtur. Kur’an-ý Kerim bu din366.
den doðrudan doðruya ismiyle hitap
03. Þuara, 42:13.
04. Kâfurun, 109: 6.
etmez. Ancak bazý Müslüman araþtýr05. Mehmet Aydýn, Müslümanlarýn Hýristiyanlara
macýlarýn keþifleri Budizm’in Kur’an-ý
Karþý Yazdýðý Reddiyeler ve Tartýþma Konularý,
(Konya:1989) s. 6; Muhammed Abdullah Draz, Kerim’de“Zü’l-kifl”den maksadýn Buda
ed-Din, Kuveyt: 1974, s. 184; Muhammed olduðunu ileri sürmüþlerdir. Bu görüþe
Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, çev. M. Sait
Mutlu, (Ýstanbul: Ýrfan Yay. 1966). s. 431;
Günay Tümer, Biruni’ye Göre Dinler ve Ýslam
Dini, (Ankara: 1986), s. 210; Güney Tümer,
“Budizm” Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm
Ansiklopedisi, (Ýstanbul:1992) VI, s.360.

06. Nahl, 16:125.
07. Casiye, 45:14; Mü’minun, 23:96; A’raf, 7:199.
08. Ebu’l A’la el- Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an,
çev. Muhammed Han Kayhani , Ali Ünal vd.,
(Ýstanbul: Ýnsan yayýnlarý, 1987),v.s. 305.
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göre ‘Kifl’den olan’ demek olup bununda Gotama Buda’nýn doðum yeri olan
Kapilavastu’lu demektir olduðunu söylerler. Kur’an-ý Kerim’de Tin süresinde
geçen incir aðacýnýn, Buda’nýn altýnda
Nirvana’ya ulaþtýðý yaban inciri aðacý (Bodhi) olduðu belirtilmektedir.01
Kur’an-ý Kerim’de kendisinden bahsedilen sadece Sabiîler ve Mecusiler deðil,
bunlarýn dýþýnda paganist Harranlýlardan Hindulara kadar bütün inanç gruplarý Ýslam toplumunun içindeki ehl-i
kitap ve ehli zimmet sayýlarak, ehl-i
kitap muamelesi yapýlmýþtýr.02 Böylece
Budizm’de Ýslam’ýn bu engin hoþgörüsünden nasibini almýþtýr.
b-Hinduizm: Hint kutsal kitaplarýndan Puranalar’a bir telmih olduðu ifade
edilmektedir.03 Diðer yandan, Kur’an’da
“önceki
sahifeler”04,“öncekilerin
05
sahifeleri” ifadeleriyle özellikle ikincisiyle Hin kutsal kitaplarýnýn kastedildiði belirtilmektedir.06Buna baðlý
olarak Ýslâmiyet’in yayýlmasý ve Ehl-i
kitap kavramýnýn geniþlemesi üzerine
Hint dinleri de bu kapsama alýnmýþtýr.
Ýslâm’ýn o ülkelere ulaþmasýyla Müslümanlarýn Hint kadýnlarýyla evlenmeleri
onlarý Ehl-i kitap statüsünde tuttuklarýný gösterir.07Sonuç olarak, Hint Müs01. Remzi Kaya, “Kur’an-ý Kerim’de Ehl-i kitap
Kavramlarý”, Kur’an-ý Kerim’de Ehl-i Kitap
(Ensar Neþriyat, Ýstanbul:2007) s, 103.
02. Þinasi Gündüz “Ýslam Öncesi Dönemde Ehl-i
Kitap”, Kur’an-ý Kerim Ehl-i kitap (Ýstanbul:
Ensar Neþriyat, 2007) s. 28.
03. Remzi Kaya, “Ehl-i Kitap” TDVÝA, (Ýstanbul:
1996), X, s. 517; Þinasi Gündüz, Sabiiler Son
Gnostikler, ( Ankara: 2. Bs. Vadi Yay. 1999)
s.68.
04. Ala, 87:18.
05. Þuara, 26:196.
06. Remzi Kaya, “Ehli Kitap” TDV ÝA, X, s. 517.
07. Abdulkadir Ýnan, Eski Türk Din Tarihi,

lüman iliþkileri açýsýndan Hint fatihi
Muhammed b. Kasým es-Sakafý, Hindularýn tapýnaklarýyla ilgili yayýnladýðý talimatýnda: “Buda tapýnaðý, Mesihlerin
kilisesi, Yahudilerin havrasý, Mecusilerin Ateþgedeleri gibidir” diyerek Hint
dinlerinin de dünyanýn büyük dinleri
arasýnda Ýslam’ýn koruyucusu Çatýsý altýna almýþtý.08 Bu durum Ýslam’ýn diðer
dinlere yaklaþýmý ve iliþkileri noktasýnda bize bir bakýþ açýsý vermektedir.
B-Kur’an-ý Kerim’de adý geçen inanýþ ve dinlere karþý yaklaþým
1-Müþriklik: Ýslam dininin, þirk ve
müþriklere bakýþý ihtiyatlýdýr. Çünkü
Kuran’da “Þirk en büyük zulümdür.”09
Þeklinde ifade edilir. Þirkin kendilerinde sembolize edildiði putlar “kirlilik ve
pislik”10 Olarak vasýflandýrýlýr. Tevhit
inancý açýsýndan bunlar deðiþmez hükümlerdir.
Ayrýca belirtmek gerekir ki þirk, Hz.
Peygamber zamanýna münhasýr Mekke
veya Arap yarýmadasýnda gözlenen tarihsel bir kategori deðil; kýyamete kadar
ve dünyanýn her bölgesinde görülebilecek evrensel bir bakýþ açýsý, Allah karþýsýnda bir tutumdur.
(Ýstanbul: Milli Eðitim Basým Evi, 1976),s.
189; Remzi Kaya, “Ehli Kitap” TDV ÝA., X,
s. 517; Remzi Kaya, “Kur’an-ý Kerim’de Ehl-i
kitap Kavramlarý”, Kur’an-ý Kerim Ehl-i Kitap
(Ýstanbul: Ensar Neþriyat, 2007) s, 98, 103;
Ýbrahim Canan, “Peygamberin Ehl-i Kitap’ la
Diyalogu”, Diyalogun Dini ve Tarihi Temelleri,
(Ýstanbul: Iþýk yay..2006) s. 117; Goldziher, I.,
“Ehl-i Kitap”. Ýslam Ansiklopedisi, (Ýstanbul:
Milli Eðitim Basýmevi, 1993). IV, s. 208-209;
Þinasi Gündüz “Ýslam Öncesi Dönemde Ehl-i
Kitab”, (Ýstanbul: Ensar Neþriyat, 2007, s. 28.
08. Orhan Atalay, Doðu Batý kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999) s. 355.
09. Lokman, 31: 13.
10. Hac, 22: 30.
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Böyle olmasýna raðmen Kur’an-ý
Kerim Müslümanlarýn her dönemde
müþriklerle bir arada yaþayabilecekleri gerçeðinden hareketle onlarla olan
iliþkilerini tanzim ederken bazý hususlara dikkat çeker. Tevbe Suresi’nin
giriþinde01 açýkça belirtildiði ve Hz.
Peygamber’in siyer ve sünnetinde ortaya koyduðu gibi hiçbir müþrik “Allah’a
þirk koþtuðu” için öldürülmez. Muharip ise onunla savaþ hukuku dâhilinde
savaþýlýr, anlaþmalý ise anlaþmanýn þartlarýna riayet edilir.02
Müslümanlarla müþrikler bir arada yaþarken, hayatýn pratikleri içinde
konuþur, tartýþýr, ticaret yapar, komþu
olurlar. Ortak sorunlarýn çözümü ve
sorumluluklarýn yerine getirilmesi için
bir araya gelirken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardýr: Bunlardan
biri müþriklerin Ýslam’ýn temel deðerleriyle “alay” etmelerine fýrsat verilmemesi; diðeri “karþýlýklý sövme, nefret
ve çatýþmanýn her iki tarafa, her iki tarafýn kutsallarýna zarar verme ihtimali
yüksek olduðundan bundan kaçýnýlmasý. Birincisine göre: Eðer inkârcýlar
Ýslam’la alay ediyorlarsa, onlarla dostluk iliþkisinin kesilmesi lazým: Ey iman
edenler, sizden önce kendilerine kitap
verilenlerden dininizi alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kâfirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eðer inanýyorsanýz,
Allah’tan korkup-sakýnýn03 . Diðer müeyyide Ýslami deðerleri alaya alanlarýn
meclisini terk etmek, bundan onlar vazgeçinceye veya gündemi deðiþtirinceye
01. Tevbe, 9:1-7.
02. Orhan Atalay, “Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþam”, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý,1999) s. 411.
03. Maide, 5: 57.

kadar konuþma ve müzakereyi boykot
etmek: Ayetlerimiz konusunda ‘alaylý
tartýþmalara dalanlar:’ Onlar bir baþka söze geçinceye kadar- onlardan yüz
çevir. Þeytan sana unutturacak olursa,
bu durumda hatýrlamadan sonra, artýk
zulmeden toplulukla beraber oturma.”04
“O, size Kitap’ta: ‘Allah’ýn ayetlerinin
inkâr edildiðini ve onlarla alay edildiðini iþittiðinizde, onlar bir baþka söze dalýp geçinceye kadar, onlarla oturmayýn,
yoksa siz de onlar gibi olursunuz’ diye
indirdi.05
Daha çarpýcý olaný Müslümanlarýn þu
veya bu sebepten mesela kýzgýnlýk anýnda kabaran öfke sebebiyle vs. inkârcýlarýn
kutsallarýna, ilahlarýna, putlarýna sövmekten sakýndýrýlmasýdýr: “Allah’tan
baþka yalvarýp-yakardýklarýna (taptýklarýna) sövmeyin; sonra onlar da haddi
aþarak bilmeksizin Allah’a söverler. Ýþte
böyle, biz her ümmete yaptýklarýný süslü
(çekici) gösterdik, onlarýn son varýþlarý Rablerinedir.”06 Katade’nin verdiði
bilgilere göre Mekke’de Müslümanlar
putperestlerin ilahlarýna sövüyordu, bu
ayet sövmeyi yasakladý.07 Kutsallarýna
saldýrý yapýlanlar mukabele ile Müslümanlarýn kutsallarýna saldýrýr; cahillik
sonucu yüce Allah’ý aðýzlarýna dolarlar
ki bu, buna sebep olaný da günaha sokar. Dahasý bir arada-beraber yaþamayý
mümkün olmaktan çýkarýr, sürekli gerilim, kutuplaþma ve çatýþma doðurur.
Oysa asýl olan barýþ ve sükûnet içinde
tebliðdir ki, bunun da yolu “Rabb’inin
04. En’am, 6: 68.
05. Nisa, 4: 140.
06. En’am, 6:108.
07. Ýsmail b. Ömer b. Kesir, Tefsir’ül Kur’an ’il Azim
Çev. Bekir Karlýða. Bedrettin Çetiner, (Ýstanbul:
Çaðrý Yayýnlarý, 1983) c. VI. ss. 2792-2793.
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yoluna hikmetle ve güzel öðütle çaðýr ve
onlarla en güzel bir biçimde mücadele
et.”01Þeklinde ki emridir.
Din müntesipleri arasýnda “ihtiram”
varsa, Müslümanlarýn müþriklerle iliþkisi onlarýn hayat haklarýna riayetkâr
olmak ve karþýlýklý anlayýþ içinde teblið
görevini yürütmektir. Bu, þirkin veya
puta tapýcýlýðýn sahiden kutsal kabul
edildiði, doðruluðu ve hakký ifade ettiði veya tevhid inancýnda olanlarýn puta
ve putçulara saygý duyduðu anlamýna
gelmez. Putpereste gösterilecek yegâne
saygý hayat hakký, can güvenliðidir,
yoksa putu, inancý veya inancýnýn gereði pratikleri deðildir. Bununla beraber
Ýslamiyet’e girmeye veya Müslümanlar
gibi yaþamaya da zorlanamaz. Puta tapanlarýn kutsallarýna sövülmez, Kutsal
deðerlere saygý ilkesine aykýrýdýr.
Kur’an’da, Ýslamiyet’in ortaya çýkýþý
esnasýnda Arabistan’daki mevcut dinler
zikredilirken müþrikleri ayrý bir grup
olarak bildirilmiþtir: “O iman edenler,
o Yahudiler, o Sabiîler, o Nasrânîler,
o Mecûsiler ve Allah’a eþ koþanlar Yok
mu? Allah, kýyamet günü bütün bunlarýn aralarýný mutlaka ayýracaktýr…”02
Müfessirler, bu ayetteki eþ koþanlar cümlesini putlara tapanlar olarak
Allah’a þirk koþarak, sayýsýz ilahlara
inanan, Müslüman, Yahudi, Hýristiyan,
Sabii ve Mecusi olmayan, puta tapanlara verilen isim olarak açýklamýþlardýr03
Nitekim Kur’an-ý Kerim, hiçbir dine
karþý göstermediði þiddeti bu inanç þekline karþý göstermiþtir. Ve bu düþünüþ
01. Nahl, 16:125.
02. Hacc, 22:17.
03. Elmalý’lý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dini
Kur’an Dili, (Ýstanbul: Eser Neþriyat, 1971)
V, ss. 3390.

tarzýnýn mantýksýzlýðýný kýyamet gününde müþriklere Allah’ýn soracaðý þu
sualle ortaya çýkarmaktadýr: “Müþriklere þöyle denecek: (Azaptan kurtulmanýz için) yalvarýn bakalým ortaklarýnýza
(putlarýnýza)! Onlar da yalvaracaklar.
Fakat kendilerine karþýlýk vermeyecekler. Hiçbir yardýmda bulunmayacaklardýr. Hepsi azabý göreceklerdir. Önceden onlar Hakk’ý kabul edip hidayete
ereydiler ya!”04 Putperestliði bu ölçüler
içinde tenkit eden Kur’an-ý Kerim yine
ölçüyü kaçýrmamakta ve baþlangýçtaki
genel din politikasýnýn hudutlarý içinde
kalmaktadýr. Hz. Peygamberin teblið
ettiði mesaj, sosyal, ekonomik, siyasi,
zihni, kültürel Kýsacasý toplumsal hayatýn bütün yönlerini kapsamaktadýr.
Böylesi ilahi bir misyonla tebliðe baþlayan Hz. Peygamber, Arap müþrikleri
tarafýndan muhalefetin birçok yüzü ile
karþý karþýya gelmiþtir. Her gelen vahiy,
insan ve toplumun zihni, iktisadi, siyasal, kültürel ve dini yapýlarý itibariyle
deðiþtirilmesini telkin etmiþtir. Çünkü
Arap müþrikleri sosyal hayatta tam bir
sapma içindeydiler. Medine’ye hicrete
kadar süren dönem boyunca müþrikler
Mekke’de hâkim unsur olarak varlýklarýný sürdürmüþlerdir. Güçlü olan müþrikler Hz. Peygamber ve arkadaþlarýna düþmanlýkta sýnýr tanýmamýþlardýr.
Müslümanlar ise uðradýklarý her türlü
haksýzlýða raðmen, on üç yýllýk bir süreçte saldýrganlýktan uzak barýþçý bir
tavýr sergilemiþlerdir. Mekke döneminin sonlarýna doðru iliþkilerin gittikçe
gerginleþtiði dönemde bile Ýslam’ýn tercih ettiði yol, en güzel tarzda mücadele, tartýþma ve karþýlýklý iliþki yoludur.
04. Kasas, 28: 64.
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“Rabbin yoluna hikmetle ve güzel öðütle
davet et! Onlarla en güzel biçimde mücadele et. Þüphesiz senin Rabbin yolundan sapaný bilendir ve hidayete ereni de
bilendir.01
Müþrik telakki edilen Arap putperestlerinden diðer din mensuplarýna
(Ehl-i Kitaba) tanýnan imtiyazlardan
tamamen farklý olarak ne cizye alýnmýþ,
ne kadýnlarý nikâh edilmiþ ne de kestikleri yenilmiþtir. Bu manada Arap müþrikleri, mürtetlerle eþit görülmüþtür.02 Görülen o ki tutumlarý sebebiyle Kur’an-ý
Kerim bu dine ve bu dine mensup olanlara diðer herhangi bir dine tabi olandan
daha þiddetli bir muhalefet göstermiþtir. Hz Peygamberin uygulamalarý da
Kur’an vahyi doðrultusunda gerçekleþmiþtir. Müþriklere karþý bu sert ve dýþlayýcý hükümlerin sebebi, Müslümanlara
karþý fiili düþmanlýklarý, sözlerine ve anlaþmalarýna sadýk kalmamalarý ve Müslümanlarýn dokunulmazlýklarýna saygý
göstermemeleridir. Ýþte bu sebeplerle
Hz. Peygamber Kureyþ müþrikleriyle
savaþmak zorunda kalmýþtýr. Kur’an-ý
Kerim müsamahakâr politikasýnýn içine amansýz düþmaný olduðu müþrikleri
de þu açýk ifadelerle sokar: “Eðer müþriklerden biri sana aman dilerse, ona
aman ver. Ta ki Yüce Allah’ýn kelamýný
dinlesin. Sonra onu emin olduðu yere
kadar ulaþtýr. Çünkü onlar, (hakikatý) bilmeyen bir kavimdir.”03Kur’an-ý
Kerim’in toleranslý politikasýnýn geniþliði, müþriklere kadar böylece uzanýr-

ken, Ýslam dýþý inanç sistemlerine karþý
Kuranýkerim’in genel tavrý da iyice açýklýða kavuþmuþ olmaktadýr.
Kur’an-ý Kerim, Ýslâm dýþý inanç sitemlerinin varlýðýný ve onlarýn inananlarýnýn mevcudiyetini kabul etmekle
beraber, zorla Ýslâm’a getirilmesini tasvip etmeyerek; yer yer ve fazla ayrýntýya
girmeden bu inanç sistemlerinin çeliþkilerini ve Ýslâm’ýn itikad esaslarý karþýsýndaki geçersizliklerini de göstermiþtir.
Kur’an-ý Kerim’in bu tavrý, O’nun toleranslý politikasýna eksiklik getirmez.
Çünkü Kur’an’a göre, hiç kimse inancýndan dönmeye zorlanamaz. Kur’an-ý
Kerim’in bu eleþtirel tavrý, sapýk inanç
sahiplerinin doðru yola gelmeleri için
sadece bir uyarý niteliði taþýr. Netice itibariyle, Müslümanlarla müþrikler arasýndaki iliþki inanç ve düþünce alanýnda
akrabalýk anlamýna gelen velayet dýþýnda, her türlü iyilik üzerine yardýmlaþma
ve iliþkinin caiz olduðu noktasýndadýr.
2-Hanîflik:
Kur’an-ý
Kerim’in
konu ettiði bir diðer inanç þekli de
Hanîfliktir. Kur’an-ý Kerim’de Hanif
kelimesi on yerde “hanîf” çoðulu olan
hunefâ ise iki yerde 04 geçmektedir. Bu
on iki yerin dokuzunda Hanîfliðin müþirlikten farklý ve onun karþýtý olduðu
belirtilmektedir.05Bu arada sekiz yerde
Hz. Ýbrahim’in imanýný ifade etmekte06 ,
bu sekiz yerin beþinde ayný zamanda din
manasýna gelen “millet” kelimesi yer almakta, bir yerde de bizzat Hz. Ýbrahim

01. Nahl, 16: 125.
02. M.Ali Kapar, “Hz. Peygamberin Müþriklerle
Yaptýðý Bazý Anlaþmalar”, Selçuk Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, S. II, (Konya:1986)
s. 300.
03. Tevbe, 9:6.

04. Hac, 22:31; Beyyine, 98:5.
05. Bakara, 2:135; Âl-i Ýmrân, 3: 67, 95; En’âm,
6:79, 161; Yûnus, 10:105; Nahl, 16:120, 123;
Hac, 22:31.
06. Bakara, 2:135; Âl-i Ýmrân, 3:67, 95; Nisâ,
4;125; En’âm,6:79, 161; Nahl, 16:120, 123.
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kendini hanîf diye nitelemektedir.01
Hanîf kelimesi Kur’an’da bir taraftan
Hz. Ýbrahim’in imanýný ifade etmek için
ve müþriklðin karþýtý olarak kullanýlýrken diðer taraftan Hz. Ýbrahim’in Yahudi ve Hýristiyan olmadýðý02, ehl-i kitabýn
Hanîfler olarak Allah’a kulluk etmekle
vurgulanmaktadýr.
emrolunduklarý03
Ayrýca Hz. Muhammed(sav)’e ve ona
uyanlara hanîf olarak Allah’a kulluk
etmeleri emredilmiþtir04 Buna göre
Hanîflik müþriklik olmadýðý gibi Yahudilik ve Hýristiyanlýk da deðildir:
Allah›ýn baþlangýçtan itibaren insanlara
bildirdiði, insanýn tabiatýna en uygun
olan tevhid dinidir
Kur’an-ý Kerîm, hanîf kelimesini
Ýslâm’la eþ anlamda kullanýr, Tevhid
inancýnýn sahibi olarak Hanîf’i tasvip
eder. 05Bunun yanýnda Hanîflik terimi, Hz. Ýbrahim tarafýndan teblið edilen dine isim olarak da kullanýlmýþtýr.
Kur’an-ý Kerim Hanifliði Ýslam’ýn dýþýnda ayrý bir inanç olarak geçmez; Hz.
Ýbrahim’in “bir Hanîf ve bir Müslim
olduðu, müþriklerden olmadýðý” vurgulanýr. Ayrýca bir ayette genelde bütün
Müslümanlara yönelik olarak “Hanifler
“ifadesi kullanýlýr.06
Dolayýsýyla hatadan yüz çeviren
doðruda sebat eden (Hanif) ve Allah’a
teslim olan (Müslim)özelliklerine sahip olan Hz. Ýbrahim’in de Kur’an’da
anýlan diðer bütün peygamberler gibi
insanlarý Allah’ýn dinine davet eden bir
01. En’âm, 6:79.
02. Âl-i Ýmrân, 3:67; Bakara, 2:135.
03. Beyyine, 98:5.
04. Yûnus, 10:105; Rûm, 30: 30.
05. Âl-i Ýmrân, 3: 67, 95; En’âm, 6:79, 161; Nahl,
16:120; Rûm, 30: 30.
06. Hacc, 22:31.

elçi olduðu Kur’an da açýklanmaktadýr.
Ýslam’dan önce Mekke civarýnda geleneksel Arap dinini kabul etmeyen ve bir
çeþit monoteizmi savunan kiþilerde Hanif olarak bilinmektedir.07Bütün bunlar,
hanîf kelimesinin Kur’an’da hem putperestliðin hem de Yahudilerle Hýristiyanlarýn bozulmuþ tevhid inancýnýn karþýtý
olarak kullanýldýðýný göstermektedir.08
3-Sâbiîlik: Sabiîlik aslen ilahi kaynaklý dinlerdendir. Bunlar, Hz. Âdem,
Hz. Nuh, Hz. Ýdris, Hz. Sit ve Hz.
Yahya gibi peygamberleri, peygamber
olarak kabul etmektedirler. Buda gösteriyor ki Sabiîlik aslen ilahi dindir09.
Tarih boyunca çeþitli akýmlardan etkilenen
Sabiîlik aslýnda olmayan pek çok þeyi bünyesine alarak yeni veçhelere bürünmüþ ve
apayrý bir inanç sistemi hâline gelmiþtir.
Yüce Allah’ýn indirdiði her din, tek bir Allah inancý fikrine dayanýr. Sabiîlik de böyle olmasýna raðmen, sonradan inanýlan tek
ve Yüce Allah fikri, müþriklerin inancýna
benzetilmiþtir. Þöyle ki: Her ne kadar dünyayý yaratan bir tek Allah olsa bile, insanlar Allah’a ancak temiz olan Ruhaniyyûn
(melekler) aracýlýðý ile ulaþabilirler. Ancak zamanýn geçmesi ile Allah’a ibadet
unutularak, ibadet meleklere, yýldýzlara yapýlagelmiþtir. Daha da ileri gidilerek bunlar
için yeryüzünde yapýlan putlara yapýlýr
07. Þinasi Gündüz, “Hanîflik ”Din ve Ýnanç
sözlüðü, (Ankara: 1998.) s.155.
08. Bkz. Neþet Çaðatay, Ýslâm Öncesi Arap
Tarihi ve Cahiliye Çaðý,( Ankara:1971)s.
158–159; Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Allah
ve Ýnsan, Çev. Süleyman Ateþ, (Ankara:
1975), s. 95–99, 105 – 106, 110 –111;
Mehmet Esgin, Kuran-ý Kerimde Ýslam Dýþý
Dinler, Basýlmamýþ Yüksek Lisans Tezi Selçuk
Ünv. Sos. Bil. Ens. (Konya. 1990) s. 42.
09. M. Fatih Kesler, Kur’an’da Yahudiler ve
Hýristiyanlar (Ankara:1993), s. 46.
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olmuþtur01
Kur’an-ý Kerim, Ýslâm dýþý dinleri sayarken Sabiîler ’den sadece ismen bahsetmekte ve inançlarý, ibadet
þekilleri veya nerede yaþadýklarý gibi
konular hakkýnda bilgi vermez. Güney Mezopotamya’da yaþayan ve ýþýkkaranlýk düalizmine dayalý gnostik02
inançlarýyla tanýnan Sabiiler, bizim
için önemli olan tarafý, yüz yýllardýr iç
içe yaþamakta ve komþuluk yapmakta
olmamýz ve Kur’an-ý Kerim de zikredilmesidir.03 Kur’an-ý Kerim, Sabiî kelimesi çoðul þekliyle (Sabiî) üç ayette04
bahseder. Sabiîlerin Ýslâm inançlarýna
göre hareket ettikleri takdirde kendileri
için hiçbir korkunun olmadýðýný belirtir.
Ayrýca Sabilerin kendi inançlarýnýn Hak
olduðu konusundaki yanlýþ görüþlerini
de Kýyamet günü ortaya çýkacaðýný bir
diðer ayette 05 açýk bir þekilde gösterir.
Sabilerin dinleriyle ilgili olarak ilk dönem
Ýslâm âlimlerinden Katâde b. Diâme onlarýn meleklere taptýklarýný, Zebur okuduklarýný, beþ vakit namaz kýldýklarýný ve güneþe tazimde bulunduklarýný söyler. Ebu
Hanife de Sâbiîler ‘in Ehl-i kitaba mensup
olduklarý ve Zebur okuduklarý görüþünü
kabul etmektedir. Ona göre Sabilerin kestiði hayvanlarýn eti yenebilir ve kadýnlarýy01. M. Fatih Keþler, “Sabiîlik ve Sabiiler” Diyanet
Dergisi, IV, , 20, (Nisan, Mayýs, Haziran 1988),s 57
02. Gnostizm, Yunanca ‘gnosis’(gizli/özel bilgi
ya da hikmet)teriminden türetilmiþtir. M.Ö.
bir kaç yüzyýldan itibaren çeþitli Ortadoðu
geleneklerinde temsil edilen dini-felsefi bir
akým olarak karþýmýza çýkar. Gnostizm, baþlý
baþýna bir din ya da mezhep olmaktan ziyade,
birçok dini gelenek içerisinde doðal bir geliþim
ya da kültürel etkileþim sonucu teþekkül eden
bir temayül, bir akýmdýr.
03. Þinasi Gündüz, Sabiiler Son Gnostikler,(
Ankara: 2. Bs., Vadi Yay. 1999) s.8.
04. Bakara, 2: 62; Mâide, 5: 69; Hacc, 22:17.
05. Hacc, 22:17.

la evlenilebilir bulduðunu buna karþýn Ebû
Yusuf ve Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî
ise yýldýzlara taptýklarý için bunlarýn Ehl-i
kitap sayýlamayacaðý, dolayýsýyla kestiklerinin yenemeyeceði ve kadýnlarýyla evlenmenin caiz olmayacaðý görüþündedir.
Evzâî ve Ýmam Malik, Sâbiîler ‘in müþrikler ve Hýristiyanlardan bir grup olduðunu, kutsal kitaplarýnýn bulunmadýðýný
söyler.06 Sabilere de hukuki olarak genelde Mecusilere yapýlan muamele yapýlmýþtýr. Yani Hz. Peygamber, kadýnlarýnýn
nikâhlamamak ve kestiklerini yememek
kaydýyla Mecusilerin cizyeye baðlanmasýna izin vermiþtir07
Her ne kadar sabilere zimmî statüsü uygulansa da Müslümanlarla zaman
zaman sorunlar yaþanmýþtýr. Onlarýn
Müslümanlardan memnun olmadýklarýnýn en büyük göstergesi olaraktan Hz.
Peygamberden ‘kan dökücünün oðlu
Arap’ olarak söz etmektedirler08Bütün
bunlara raðmen ilk Ýslami devletlerinde çok sayýda Sâbiîler çeþitli kamu hizmetlerinde görevlendirilmiþlerdir.09 Bu
durum Müslümanlarýn sabilerle olan iyi
iliþkilerine ýþýk tutmaktadýr.
4-Mecusilik: Mecusilik, Zerdüþt’ün
06. Þinasi Gündüz, Sabiiler Son Gnostikler,
(Ankara: 2.Bs., Vadi Yay. 1999) s. 68; Ýsmail
b. Ömer b. Kesir, Tefsir’ül-Kur’an’il Azim Çev.
Bekir Karlýða. Bedrettin Çetiner, (Ýstanbul: Çaðrý
Yayýnlarý, 1983), II, s. 364–365; Þinasi Gündüz,
“Sabiîlik” TDVÝA., (Ýstanbul: 2008)XXXV,
s.343; M.Fatih Kesler, Kur’an’da Yahudiler ve
Hýristiyanlar, (Ankara:1993), s. 46.
07. Þinasi Gündüz, Sabiiler Son Gnostikler, s.
68; Þinasi Gündüz, “Mecusilik” TDVÝA.,
(Ankara: 2003).XXVIII, s. 280.
08. Þinasi Gündüz, Sabiiler Son Gnostikler, (2.
Bs.,Vadi Yay. Ankara:1999), s.68.
09. Orhan Atalay, Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý,:1999) s. 347.
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teblið ettiði, monoteist bir teoloji içeren
inanç ve düþüncelerin eski Ýran inanç ve
gelenekleriyle mezcedilmesinden oluþan bir dindir. Bu din, Sâsânîler döneminde yönetici sýnýfla da yakýndan irtibatlý olan rahip sýnýfý Mecî’den (Mecûþ)
hareketle Ýslâm kaynaklarýnda Mecusilik, Batý kaynaklarýnda ise Zerdüþt’ün
isminden dolayý Zoroastrianism veya
Ahura Mazda isminden hareketle Mazdeizm olarak adlandýrýlýr. Ayrýca ateþ
kültüyle ilgili inanç ve ritüelleri sebebiyle Ateþperestlik adýyla da bilinir01
Kur’an-ý Kerim, onlarýn inançlarýndan dini ve içtimai yaþantýlarýndan
bahsetmeden sadece geçici olarak tek
bir defada Mecusilerden bahsetmiþtir.02
Hâlbuki onlarýn Araplarla sýký iliþkileri
vardý. Sasani imparatorluðunun baþýnda olduðu Ýran’da, Zerdüþün Mecusiliði
ile Mazdeizm ’in amansýz mücadelesinin
Farisi dinini güçsüz ve faydasýz duruma
getirmiþ olmasý itibariyle Ýslamiyet onu
kendisi için korkulacak bir rakip olarak
görmemiþtir.03 Bu sebeple Kur’an’ýn ve
Hz. Peygamberin bu dine bakýþý müsamahalý olmuþtur. Þöyle ki; Kur’an-ý
Kerim’de geçen ayet ile Mecusilerin de
inançlarýnýn batýl olduðuna iþaret ederek Müslüman yöneticiler, Hýristiyanlar, Yahudiler, Sabiîler ve müþriklerle
beraber anýlan Mecusilere cizye karþýlýðý
Ýslam hâkimiyetinde yaþama hakký tanýmýþtýr.04 Bu konuda Hz. Peygamber’in,
01. Þinasi Gündüz, “Mecusilik” TDVÝA.,
(Ankara: 2003) .XXVIII, s.279.
02. Hacc, 22:17.
03. Muhammed Hamidullah. Ýslâm Peygamberi,
çev. M. Sait Mutlu, (Ýstanbul: Ýrfan yayýnevi,
1966) s. 429.
04. Þinasi Gündüz, “Mecusilik”, TDVÝA.,
(Ankara: 2003), XXVIII, s. 280; Muhammed
Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, Çev. M. Sait

“Onlara Ehl-i kitap muamelesi yapýn”
þeklindeki. Hadisinden baþka05 bizzat
kendisinin Yemen ve Hacer Mecusilerine yönelik yaptýðý uygulama dikkat
çekicidir. Buna göre Hz. Peygamber,
kadýnlarýnýn nikâhlamamak ve kestiklerini yememek kaydýyla Mecusilerin cizyeye baðlanmasýna izin vermiþtir. Çünkü Mecusiler kestiklerinin yenmesinin
Ýslam’da haram olmasý, onlarýn hayvaný
kesmeden önce Allah’ýn adýný anmamalarý ve sýhhi kaidelere riayet etmemeleri
ile ilgisi olmasýndandýr. Mecusi hanýmlarla evliliðin haram olmasýnýn sebebi
ise; Ýslam’ýn soy temizliðine büyük bir
önem vermesinden olup onlarýn kendi
kýz kardeþleriyle, kýzlarýyla, hatta anneleriyle cinsi münasebette bulunmalarýyla ilgilidir.06 Bu uygulamalar daha sonra
dört halife döneminde de devam etmiþtir.07 Müslüman hukukçular, kendilerine has müstakil hükmü bulunmayan
konularda Mecusilere genellikle gayri
Müslimlere iliþkin müþterek ahkâmý uygulama temayülü göstermiþlerdir. Ehl-i
Kitap’tan sayýlýp sayýlmadýklarýnýn
önem taþýdýðý diyet gibi bazý hususlarda ise farklý görüþler ortaya çýkmýþtýr.08
Mutlu, (Ýstanbul: Ýrfan yayýnevi,1966), s. 429;
Ebu Yusuf, Kitabu’ul Haraç, Çev. Ali Özek,
(Ýstanbul: 1973),s. 210-211.
05. Ýmam-ý
Malik,
El-Muvatta
“Zekât”,
Çev. Ahmet N. Büyükçýnar, Vecdi Akyüz
(Ýstanbul:1994), II, s. 68.
06. Muhammed Hamidullah, Ýslâm Peygamberi,
çev. M. Sait Mutlu, (Ýstanbul: Ýrfan
yayýnevi,1966) s. 429.
07. Þinasi Gündüz, “Mecusilik” TDVÝA.,
(Ankara: 2003) .XXVIII, s.280.
08. Muhammed
Hamidullah,
Ýslâm
Peygamberi, Çev. M. Sait Mutlu, (Ýstanbul:
Ýrfan yayýnevi, 1966), s. 429; Ebu Yusuf,
Kitabu’ul Haraç, s.210-211; Þinasi Gündüz,
“Mecusilik”, XXVIII, s. 280; Mehmet Aydýn,
Müslümanlarýn Hýristiyanlara Karþý Yazdýðý
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miþ kimselerdik, demiþlerdi.”04 Böylece
görülüyor ki, Kur’an-ý Kerîm semavî
kitaplara ilk orijinaliteleri yönünden
ters düþmüyor, bilakis geçmiþ ilahi kitaplarýn bir teyit edicisi durumunda
görülüyor. Bu bakýþ açýsý içinde, gelen
bütün peygamberlerin, indirilen bütün
kitaplarýn; kendinden öncekini tasdik ve
te’kid üzere geldiklerini Kur’an-ý Kerîm
bize haber veriyor.
Buna göre Ýncil, Tevrat’ý doðruluyor ve teyid ediyor, Kur’an-ý Kerim ise,
Ýncil’i ve Tevrat’ý ve ikisi arasýnda gelen
bütün semavî kitaplarý doðruluyor ve
onlarý te’yid ediyor. 05 Tevrat’ý ve Ýncil’i
aslîyeti yönüyle tasdik ve te’yid özelliði taþýyan Kur’an-ý Kerîm’in, burada bir
baþka özelliðini daha görüyoruz. O da
Kur’an-ý Kerîm’in geçmiþ kitaplar üzerinde “Gözetici- Þahit” olmasýdýr. 06 Bu
durum Ehl-i Kitap’a verilenler hatýrlatýlarak, buna göre çözüm yolunu Kur’an-ý
Kerim’in olduðu göstermektedir. “Habibim! Sana da Hakk olarak Kitabý
(Kur’an’ý) kendinden evvelki kitaplarý
tasdik edici ve ona karþý bir Þahid olmak
üzere gönderdik.”07 Mesajýyla Kur’ân-ý
Kerîm, kendinden önceki ilahi emirleri
teyid etmekle yetinmediðini; bilakis bütün bu mesajlarýn her türlü ilâveden ve
tahriften koruduðunu açýklamalarýyla
ortaya koymuþ olmaktadýr.08
Buna baðlý olarak Kur’an-ý Kerim’in
genel olarak dinlere karþý tutumu,
“Dinî hoþgörü” esasý üzerine dayanýrsa
Reddiyeler Ve Tartýþma Konularý, (Konya:
da “Gözetici - Þahit” vasfýyla özellikle
Selçuk Ünv. Yay. 1989) ss. 8–9.
01. Muharrem Yýldýz, Kitab-ý Mukaddes ve Ehl-i Kitap’a karþý da daha farklý bakýþý

Ýslâm’ý kabul etmeyen Mecusîlere cizye
ile muamele, Hz. Peygamber ‘den sonraki devirlerde de devam ederek iyi ve
barýþçý iliþkilerin devamý sürdürülmek
istenmesi ortadadýr.01
C- Kur’an-ý Kerim’in Ehl-i Kitap
olan dinlere yaklaþýmý
Kur’an-ý Kerim’in Ýslâm dýþý dinlere
bakýþýna göre, Ehl-i Kitaba bakýþý farklýdýr. Kur’an-ý Kerim, “Ehl-i Kitap”
tabiriyle, özellikle Yahudiler ve Hýristiyanlarý muhatap alýr. Kur’an-ý Kerim’in
genel olarak dinlere bakýþý içinde Yahudilerin ve gerekse Hýristiyanlarýn durumu deðiþik tarzda ele alýnmýþtýr. Çünkü
Kur’an-ý Kerim, her iki din mensuplarýnýn da; Peygamberlerinin getirdiði ilahi
kitaplarýnýn orijinali noktasýndan bakarak Ýslâm ve Hak Din mensubu olarak deðerlendirir. Bu konuda þöyle der:
“Hz. Musa da kavmine þöyle demiþti:
Ey kavmim, eðer siz gerçekten Allah’a
iman ettiyseniz, O’na ihlâs ile teslim
olmuþ Müslümanlar iseniz artýk ancak
O’na güvenip dayanýn.02”Havariler
de Hz. Ýsa’ya þöyle demiþlerdi: “Biz
Allah’ýn yardýmcýlarý, Allah›a inandýk.
Sen de ey Ýsa, þahit ol ki biz muhakkak Müslümanlarýz.”03 Ehl-i Kitap’tan
bazýlarý, Kur’an-ý Kerîm’i iþittikleri zaman “Buna inandýk. Þüphesiz ki bu,
Rabbimizden gelen bir haktýr. Hakikat,
biz bundan evvel de Ýslâm’ý kabul et-

Kur’ân-ý Kerim’de Âd- Semud ve Lût Kavimleri,
(Yüksek Lisans tezi, Konya Selçuk Üni. Sosyal
Bilimler Enst. 1988) “Ehl-i Kitap kavramý”
tezde bir ara baþlýk ss.19-21.
02. Yunus, 10:84.
03. Âl-i Ýmrân, 3:52.

04.
05.
06.
07.
08.

Kasas, 28:53.
Maide, 5:46 – 48.
Maide, 5: 48.
Maide, 5: 48.
Abdullah Draz, ed-Din,( Kuveyt, 1974) s. 181.
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ve olumlu tutum sergiler. Onlarla irtibatýn kesilmediðini göstermek için Peygamberlerin gönderiliþ silsilesindeki kesinti dönemde “Bize müjdeci ve uyarýcý
gelmedi.”01Ýtirazýný ortadan kaldýrmak
için “Doðrusu size Allah’tan bir nur ve
apaçýk kitap gelmiþtir”02 Þeklinde bilgi
verilerek, Ehl-i Kitaba peygamberlerinin getirdiði ilahi gerçeklere inanmaya
davet eder. Böylece Ehl-i Kitap’la en
güzel ve en iyi metotla iletiþim yolunu
kullanmýþ olmaktadýr.03 Yüce Allah bu
iliþkilerin dostluk, yardýmlaþma, barýþ,
hoþgörü ve müsamaha üzerine olmasýný ister. Ýslam dini karþýlýklý haklarý
garanti altýna alacak prensipleri ortaya
koyarken bunu en iyi þekilde “Medine
Vesikasý” ortaya koymuþtur. Bu anlaþma ile Müslümanlar özgür, emin ve
rahat bir ortama kavuþurken o dönem
Medine’de mukim olan Yahudi ve Müþrikler arasýnda öteden beri devam eden
kan davalarý da bitmiþ oluyordu.04 Ayrýca Kur’an-ý Kerim karþýlýklý iliþkilerin
temel prensiplerini, Mümtehine süresi
8 ve 9. ayetlerinde de ortaya konmaktadýr. Buradaki sekizinci ayet kendi inanç,
düþünce örfleri doðrultusunda hareket
edip, Müslümanlarýn yaradýlýþtan elde
ettiði temel haklara saygý gösteren ve
Müslümanlarýn aleyhine baþkalarýyla iliþki içinde olan Gayri Müslimlerle
karþýlýklý menfaate dayalý her türlü yardýmlaþma teþvik edilmektedir. “Allah,
sizinle din uðrunda savaþmayan ve sizi
01. Maide, 5: 19.
02. Maide, 5:15.
03. Ankebût, 29:46.
04. Abdurrahman Güneþ, Toplumsal Bir
Zorunluluk: Bir Arada Yaþamak, FÜÝFD, 10, 2
(2005), s. 92; Ali Bulaç, “Bir Arada Yaþamanýn
Mümkün Projesi Medine Vesikasý”, Bilgi ve
Hikmet, Kýþ-1994/5, s. 3-14.

yurtlarýnýzdan çýkarmayanlara iyilik
yapmanýzý ve onlara adil davranmanýzý yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli
olanlarý sever”05 Dokuzuncu ayette ise
þu istisnada bulunmaktadýr: Allah, yalnýz sizinle din uðrunda savaþanlarý, sizi
yurdunuzdan çýkaranlarý ve çýkarýlmak
için onlara yardým edenleri dost edimenizi yasaklar, kim onlarla dost olursa
iþte zalimler onlardýr. Açýklamalarýyla
Müslümanlarýn davranýþ prensipleri ortaya konmuþ oluyor.
Ýslam dini, Ehl-i Kitap’ýn kendi
peygamberlerinin getirdiði ilahi kitaplarý iyi anlamalarý halinde, Kur’an-ý
Kerim’in mesajlarýnda anlayabileceklerini nazara verir.06Bu konuya deðinen
Ýslam ansiklopedisi ‘Ehl-i Kitap’ý maddesinin yazarý Georges Vajda’nýn birçok konudaki benzerliklerden hareketle
“Kur’an-ý Kerim’in, Tevrat ve Ýncil’den
alýnmýþ olduðu þeklindeki sözlerin aksine bütün peygamberlere verilen ilahi
kitaplarýn ayný kaynaktan geldiðinin bir
göstergesidir”.07Diyerek ilahi kitaplarýn
kaynaðýnýn ortak olduðuna dikkat çekmektedir. Buna göre bu ortak noktalar
þöyle maddeleþtirmek mümkündür:
Allah’ýn birliði,
Ýsra,17:23; Çýkýþ, 20:3-4;
Anne ve babaya saygý,
Ýsra,17:23;Çýkýþ,20:12
Öldürmeme, Nisa,4:29; Çýkýþ,20:12
Zina ve Hýrsýzlýk yapmama,
Nur,24:30-31; Hacc,22:30;Çýkiþ,20:14-17.

05. Mümtehine, 60:8.
06. Bkz: Kasas, 28:52-53.
07. Remzi Kaya, “Kur’ân-ý Kerim Ehl-i Kitap
Kavramlarý” Kur’an-ý Kerim Ehl-i Kitap
(Ýstanbul: Ensar Neþriyat, 2007), s. 109.
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Yalancýlýk,
Nur,24:11-19;Çikiþ,23:1.
Allah sevgisi, Bakara,2:165;Tesniye,5:9.
Yalan þahitliði, Maide,5:32;Çýkýþ,20:14-17.
Kötülük yapmama,
Hucurat,49:12;Çýkýþ,23:2.
Yardýmlaþma, Nisa,4:36;Levililer,29:34.
Haksýzlýk, Nisa,4:127;Duha,93:9;Çýk
ýþ,22:22.
Ölçüye ve tartýya riayet. Mutaffifin,83:13;Levililer,19:35.01
Çalmayacaksýn. Mâide, 5/3 Çýkýþ: 20, 7
Komþuna karþý yalan þehadet etmeyeceksin. (Hacc, 22/30) Çýkýþ: 20, 7
Komþunun hiçbir þeyine tamah etmeyeceksin. Mâide, 5/32; Çýkýþ: 20, 7
Yalan haber taþýmayacaksýn, Nûr, 24/1119 Çýkýþ: 23, 1:
Hiçbir dul kadýný ve öksüzü incitmeyeceksin. Nisâ, 4/127; Çýkýþ: 22, 22.
Yalan þeyden uzak ol.Bakara2/204; Nisâ,
4/107-108; Çýkýþ: 23, 7.
Gösteriþ için iyilik yapmayýnýz.
Mâûn,107/6; Matta: 6, 1.
Senden isteyene ver, senden ödünç isteyene sýrtýný çevirme. Bakara, 2/177; Zâriyât,
51/19; Matta: 5, 42. vb. gibi…

hudilerin yaþadýðýna dair bir bilgi vermemektedir. Mekke’de nazil olan surenin ise hiç birinde: “ey israiloðllarý”
þeklinde bir hitap görülmemektedir.02
Mekke döneminde nazil olan ve Ýsrailoðullarýna yönelik ilk iþaret: «Haberiniz
olsun ki Firavuna bir elçi gönderdiðimiz gibi size de bir elçi gönderdik. O,
üzerinize þahittir.”03 Ayetiyle Yahudilere gönderilen Hz. Musa’nýn mesajý ile
Hz. Muhammed(sav)’in mesajý arsýndaki kaynak, içerik ve yöntem benzerliðini ortaya koymakla yeni dinin köklü
Risâlet geleneðinin bir devamý olduðu,
dolayýsýyla tarihe bunun yabancý bir
mesaj olmadýðý vurgulanmýþtýr.04 Böylece Kuran-ý Kerim, bu Ýlahi baðlantýdan dolayý Yahudilere “kitap ehli” unvaný ile hitap da bulunmuþtur. Bununla
amaçlan ise yeni ilahi mesaja muhatap
olmuþ ümmi bir toplum karþýsýnda daha
evvel bu tecrübeyi yaþamýþ bir toplum
olduklarýný hatýrlatarak Yahudilerin fikir dünyasýnda kendileri ile yeni davet
açýsýndan akrabalýk olduðunu ortaya
koymaktýr.05 Her ne kadar Mekki ayetlerde Yahudilerle teolojik tartýþmalara
pek yer verilmemiþtir. Daha çok tartýþmalar Ahd-i Atik’te yer alan Yahudilerin
sapkýnlýk ve azgýnlýklarý, ilahi ahitleri ihlal etmeleri ve çarptýrýldýklarý ilahi cezalar konularý üzerinde yoðunlaþmýþtýr.06
Daha sonra Mekke döneminin sonlarýna

1-Yahudilik: Yahudilik, Ýslam’ýn
baþlangýcýndan zamanýmýza kadar olan
uzunca bir dönem boyunca Müslümanlarla ortak zaman ve mekânlarý paylaþtýklarý için Kur’an-ý Kerim’in ve Hz.
Peygamberin Yahudilerle münasebeti ortaya koymak oldukça önem kazanmaktýr. 02. Muhammed Hamidullah, Ýslam Peygamberi,
Çev. M. Sait Mutlu,(Ýstanbul: Ýrfan yayýnevi
Bu nedenle Ýslam kaynaklarý Ýslam’ýn
1966) s. 554–555.
baþlangýcý olan Mekke döneminde Ya01. Remzi Kaya, “Kur’an-ý Kerim Ehl-i kitap
Kavramlarý”, Kur’an-ý Kerim Ehl-i kitap,
(Ýstanbul: Ensar Neþriyat, 2007) s. 109;
Süleyman Ateþ, “Cennet Kimsenin Tekelinde
Deðildir” Ýslami Araþtýrmalar, 3 (Ocak 1989),
ss. 18-20.

03. Müzemmil, 73,5.
04. Muhammed Hamidullah, Ýslam Peygamber,
Çev. M. Sait Mutlu, (Ýstanbul: Ýrfan yayýnevi,
1966) s. 555.
05. Necm, 53,33- 39.
06. Orhan Atalay“Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama” (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999) s. 277.
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doðru nazil olan ayetlere bakýldýðýnda
ise bazý Yahudi bilginlerinin peygambere gelerek çeþitli tartýþmalar yaptýklarý
anlaþýlmaktadýr.
Bununla birlikte Hz. Peygamber,
peygamberliðinin baþlangýcýndan itibaren daha önce nazil olan semavi kitaplarýn olduðuna ve peygamberlerin de
bu kitaplarý vahiy yoluyla aldýklarýna
kesinlikle inanmaktaydý. Bu nedenle hiç
tereddüt etmeden hem Ýbrahim, Musa
ve Ýsa’nýn hem de Ýncil ve Tevrat’ta adý
geçen diðer birçok þahsiyetin kendisi
gibi peygamber olduðunu kabul etmiþtir.01 Daha önceki dinlerin mensuplarýnýn da Kuran›ý vahiy olarak kabul etmelerini ve kendisinin gerçek peygamber
olduðuna inanmalarýný ve O›nu kabullenmelerini istemiþtir.
Ýslam’ýn bu yaklaþýmý karþýsýnda
Yahudiler, kendilerine altýn çaðýný yaþatacak bir peygamber beklentisindeydiler. Kutsal Kitaplarýnýn haber verdiði gelecek peygamberle ilgili müjdeler
okuyorlardý. Ancak gösterilen tepkiler
farklý oldu. Çok azý Hz. Peygamberin
çaðrýsýna olumlu cevap verirken pek
çoðu karþý cephede yer aldýlar. Yahudiler, trajik Yahudi tarihi sürecini sona
erdirecek, bir peygamber beklentisi içerisindeydiler. 02
Yahudilerin Ýslami çaðrýya olumsuz cevap vermelerinin temelinde
peygamberin kendi ýrkýndan deðil de
Araplardan olmasýydý. Bu konuda Yahudilerin Milli bir tutuma kapýlmala01. Fazlurrahman, Ana Konularýyla Kur’an, Çev.
Alparslan Açýkgenç,( Ankara: 6. bs., Ankara
Okulu Yayýnlarý, 2000), s. 240.
02. Muhammed Hamidullah, Ýslam Peygamberi,
Çev. M. Sait Mutlu,(Ýstanbul: Ýrfan yayýnevi,
1966), s. 574.

rý “seçkin millet” saplantýsýna kapýlýp
Hz. Muhammed(sav)’in kendilerine
katýlacaðýný ümit ediyorlardý.03 Çünkü
kendileri bu seçkinliði dini temellere dayandýrýp kendilerinde dünyevi ve uhrevi
ayrýcalýk görüyorlardý. Bu baðlamda,
Allah›ýn dostluðu ve sevgisi sadece kendilerine özel olup onlar Allah›ýn oðullarý
ve sevgilileridirler.04 Dolayýsýyla cennete sadece kendileri gireceklerini iddia
ederek Ýslam’a karþý tepki koyuyorlardý.
Hz. Peygamber’in kendilerine karþý olumsuz bir tavrý olmamýþtýr. Özellikle onlarýn, güvenlikleri ile ilgili herhangi bir endiþeye kapýlmamalarý için
Medine’ye hicretin ilk günlerinde Yahudilerin de içinde yer aldýðý meþhur anlaþmayý gerçekleþtirmiþtir. Yahudiler, bir
çeþit toplumsal hak ve ödevlere sahip
olmuþlardýr. Müslümanlarla eþit hak ve
ödevlere ortak olmuþlardýr.05 Buna göre
Yahudiler, Müslüman toplumla beraber
yaþamayý kabul eder, karþýlýklý barýþ ve
güven yoluna tutunur, içinde yaþadýklarý topluma karþý düþmanlýk etmez ve
düþmanlarýna yardýmda bulunmazlarsa,
Ýslam’ýn onlara karþý esas alacaðý davranýþ Medine Vesikasýndaki anayasal ilkelerdir.06 Vesikada yer alan ilkeler gereði
03. Orhan Atalay “Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama”, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999) s. 279-280.
04. Maide, 5:18; Cuma, 62:6.
05. Mustafa Kelebek , “Ýslam Hukuk Felsefesi
Açýsýndan Medine Vesikasý”, Cumhuriyet
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi,
sy.4,Sivas, 2000, s. 325- 373; Abdurrahman
Güneþ, Toplumsal Bir Zorunluluk: Bir Arada
Yaþamak, (FÜÝFD, 10,2, 2005) ss. 89-103.
06. Ali Bulaç, “Bir Arada Yaþamanýn Mümkün
Projesi: Medine Vesikasý”, Bilgi ve Hikmet
Dergisi, sy. 5, Kýþ 1994, ss.3-14; Mustafa
Kelebek, “Ýslam Hukuk Felsefesi Açýsýndan
Medine Vesikasý”, CÜÝFD., S. 4,( Sivas, 2000),
s. 325- 373.
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onlar özerk bir dini cemaat olmalarý hasebiyle dini inanç, ibadet, eðitim, öðretim, kültür ve dillerinde tamamen özerk
bir þekilde yaþarken onlarýn can, mal,
namus ve kültürel varlýklarý tamamen
Müslüman toplumun himayesindedir.01
Bütün bunlara raðmen Yahudilerle olan
iliþkilerde sosyal ve siyasi anlaþmazlýklar mevcut olsa her dini sistemin diðeri
dinlere yönelttiði çeþitli eleþtiri ve cevaplarý vardýr. Yahudi Müslüman iliþkileri de bu baðlamda görmek gerekir.
Bu sebeple Kur’an-ý Kerim’in Yahudilere bakýþý, onlarýn inanç sistemleriyle birlikte hareket tarzlarýna yönelik
olmuþtur. Bu eleþtirileri þu þekilde sýralamak mümkündür: “Ýslâm’ýn kutsal
kitabý ile alay ederler” 02 “Kendi kutsal kitaplarýný deðiþtirirler. 03 “Ahiret’e
bedel dünya hayatýný satýn alýrlar.”04
“Halkýn mallarýný haksýz yere yerler.”
05
“Allah’tan gelen kitabý sýrtlarýnýn arkasýna atarlar.” 06 “Haksýz yere peygamberlerini öldürürler.”07 «Üzeyir,
Allah›ýn oðludur, derler.»08Din adamlarýný tanrý edinmeleri,09 Hz. Meryem’e
iftira etmeleri, 10Ýsrail oðullarýnýn buzaðýya tapmalarý,11 Ýnkârlarý,12Allah’a eþ
01. Orhan Atalay “Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama”, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999)s. 288.
02.Maide, 5: 57.
03. Nisa, 4: 46; Âl-i Ýmrân, 3:72; Bakara, 2: 73;
Maide, 5:15, 44.
04. Nisa,4: 46; Âl-i Ýmrân, 3:72; Bakara, 2:73;
Maide, 5:15, 44.
05. Nisa,4: 46; Âl-i Ýmrân, 3:72; Bakara,2: 73;
Maide,5: 15, 44.
06. Bakara, 2:86; Bakara, 2: 101.
07. Bakara,2: 61.
08. Tevbe, 9:30.
09. Tevbe,9:31.
10. Nisa,4: 156.
11. Bakara, 2:92; A’raf, 7:138.
12. Bakara, 2:88-91; Âl-i Ýmrân, 3:98, 112; Nisâ,

koþmalarý, 13 Yalanlama ve yalancýlýk,14
Cinayet iþlemeleri ,15Döneklik(tevellî
ve i‘râd),16Üstünlük taslama,17 Aþaðýlýk duygusu ve korkaklýk (zillet ve meskenet),18 Hâinlik ve
ikiyüzlülük,19 Bozgunculuk (fesâd),20
Haksýzlýk,21 Ýsyan ve serkeþlik tuðyân,
isrâf, fýsk, dalâlet, hevâ,22 Ýhtilâf
ve tartýþmacýmý,23Katý yüreklilik,24
Dünya
hayatýna
Kýskançlýk,25
düþkünlük,26 Cehalet ve beyinsizlik,27
Sözü deðiþtirme,28 Hakký gizleme,29 Gazap ve lânet,30 gibi konularda iliþkilerde
sorun olmaktadýr. Bu konularýn tekrar
çözüm noktasý ortak ilahi mesajlardýr.
Bütün bu eleþtirilere raðmen,
Kur’an-ý Kerim, Yahudi kavminin gerçek ilahi mesajdaki konumunu asla
inkâr etmez. Allah’ýn onlarý, âlemler
4:46, 155.
13. Bakara, 2:51, 54, 92; Ârâf, 7:138-9, 148;
Tevbe, 9:30-31.
14. Bakara, 2:87; Âl-i Ýmrân, 3:24, 94; Nisâ, 4:48;
Mâide, 5:70; Cum‘a, 62:5.
15. Bakara, 2:61, 84-85, 87, 91; Âl-i Ýmrân, 3:21,
112, 181; Nisâ, 4:155; Mâide, 5:70.
16. Bakara, 2:64, 83, 246; Âl-i Ýmrân, 3:23; Mâide,
5:43.
17. Bakara, 2:87-89, 111, 135; Âl-i Ýmrân, 3:181;
Mâide, 5:18; Mü’min, 40:56.
18. Bakara, 2:61, 248-9; Âl-i Ýmran, 3:111-2;
Mâide, 5:22-24.
19. Bakara, 2:75-76, 100; Mâide, 5:13, 61.
20. Mâide, 5:64; Ýsrâ, 17:4.
21. Bakara, 2:51, 54, 59, 92, 95, 140, 246; Mâide,
5:45-51.
22. Bakara, 2:61, 65, 93; Âl-i Ýmran, 3:112; Nisâ,
4:46; Mâide, 5:78; A’râf, 7:166.
23. Bakara, 2:113, 213; Âl-i Ýmrân, 3:65-67; Nisâ,
4:156-8 Nahl, 16:124.
24. Bakara, 2:74; Mâide, 5:13; Hadîd, 57:16.
25. Bakara, 2:89-90, 109.
26. Bakara, 2:96.
27. Bakara, 2:130, 142; A‘râf, 7:138-9, 155.
28. Bakara, 2:58-59, 75, 104; Nisâ, 4:46; Mâide,
5:13, 41; A‘râf, 7:161-2.
29. Bakara, 2:146. 124.
30. Bakara, 2:61, 90; Âl-i Ýmrân, 3:112; Nisâ,
4:52; Mâide, 5:13, 64, 78.
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üzerine mümtaz kýlmýþ olduðunu01 hatýrlatarak iliþkilerini kesmez. Onlara
Tevrat’ýn mukaddes bir kitap olduðunu
ve onu tatbik etmeleri gerektiðini belirtir. 02Yine Yahudilere bir imtiyaz olarak
Kur’an, onlarýn Ýslam’a yönelik bütün
düþmanca tavýrlarýna karþýn onlarýn affedilmelerini ve tolere edilmelerini tavsiye ederken, yaptýklarýndan piþmanlýk
duyarak Allah’tan sakýnanlarý, iman
etmeleri ve Tevrat’ýn öðretileri üzerine
yaþamalarý halinde baðýþlanacaklarý ve
nimetlerle donatýlacaklarýný va’d etmektedir.03 Diðer bir ifadeyle, Kur’an onlara
karþý adalet, insaf ve iyilikle muamelede bulunmayý ve onlara en iyi yöntemle
tartýþmayý emrederken04 hukuki ve kültürel iliþkilerde de ayný toleransý tanýdý.
Buna göre, Müslümanlarýn, Yahudi kadýnlarý ile evlenmelerine ve onlarýn kestikleri hayvanlarýn Müslümanlara helâl
olduðuna dair05 izin verilmiþtir.06 Bu
durum kurumsal bir çerçevede kalmadý,
hemen yaþama geçirildi ve birçok sahabe Yahudi kadýnla evlenerek akrabalýk
iliþkisini kurmuþ oldu.07Böylece akrabalýk iliþkileriyle birbirlerini anlama ve
daha saðlýklý iliþkiler geliþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Bu hareket tarzý içinde Kur’an-ý
Kerîm bir defa daha bütün dinler arasýnda barýþ içinde beraber yaþama pren01. Bakara, 2: 47, 122.
02. Bakara, 2: 47, 122.
03. Maide, 5:13, 65, 66.
04. Bakara, 2:83; Al-Ýmran, 3:113-115; Nahl,
16:125; Ankebut, 29:46.
05. Maide, 5:5.
06. Bkz: Afif Abdül Fettah Tabbara, Kur’an
Açýsýndan Yahudi, Çev. Mehmet Aydýn,
(Ýstanbul:1978) s. 61-82.
07. Orhan Atalay, Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama, ( Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999), s. 285.

sibini göstermiþ ve Kitap Ehline karþý
da “Emin bir gözetici” olduðunu ortaya
koymuþtur. Bu haliyle Kur’an-ý Kerîm,
dinî düþünüþ þekillerine bir yandan hoþgörü ile bakarken, diðer yandan da onlarýn bâtýl yönlerini gözler önüne sererek, mensuplarýný tekrar tekrar uyarýr.
Böylece Kur’an-ý Kerîm, teblið görevini
yerine getirmiþ olur.08 “Þüphe yok ki
daha önce peygamberlere iman edip Hz.
Mûsâ’nýn dinini kabul eden Yahudiler,
Hýristiyanlar ve Sâbiîler, bunlardan her
kim, Allah’a, âhiret gününe imân eder
ve Salih bir amel iþlerse; elbette bunlarýn Rableri katýnda mükâfatlarý vardýr.
Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olacak deðillerdir.” 09 Þeklindeki
mesajýyla tarihi süreçteki iyi niyetinin
varlýðýný göstererek, iliþkilerin devamýný
istediðini bir kez daha gözler önüne serer. Sonuç olarak Yahudilerin geçmiþine
baktýðýmýzda þunu görüyoruz ki, Babil,
Yunan ve Roma egemenliklerinde uzun
ve zor bir yaþam sürmüþ olan Yahudiler,
bütün tarihi boyunca Ýslam’ýn egemenlik dönemlerinde, devlet kademelerinde
birçok üst düzey görevler yanýnda ticaret, bilim ve sanat gibi sivil alanlarda
da oldukça kendilerini ortaya koymuþlardýr.10 Bütün Ýslami toplumlarýnda
tolere edilen Yahudiler, Müslümanlarla
ortak zeminlerde bulunup yaþamlarýný
en iyi þekilde sürdürmüþlerdi. Hatta kovulduklarý11 ülkelerden yine onlara yardým elini uzatan Müslüman toplumlar
08. Bakara, 2: 62.
09. Mâide, 5: 69.
10. Orhan Atalay “Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama” (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999), s. 285.
11. Bkz.Naim Gürbüz, Musevilerle 500. Yýl, Türk
Musevilileri, Editör, Burçin Erol, (Ankara:
Kültür Bakanlýðý, 1992) ss.9-10.
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olmuþtur. Buda Yahudi Müslüman iliþkilerini göstermede bir ölçü olmalýdýr.
2-Hýristiyanlýk: Kur’an-ý Kerîm, ortaya koyduðu genel din bakýþýyla; diðer
dinlerle olan yaklaþýmýndaki ve müsamaha ruhu, daha Ýslâm’ýn baþlangýcýnda ki gayri Ýslami gruplara itiraz hakký
tanýmýþ ve bu konuda Necran’lý Hýristiyanlarla Hz. Peygamber ‹in yaptýðý
tartýþmalarý örnek olarak gösterebiliriz.
Kur’an-ý Kerim’in bu dinlere yaklaþýmý doðrultusunda “Ehl-i Kitap”
vasfýyla Hýristiyanlara bakýþý daha bir
özeldir. Nedeni ise, Kur’an-ý Kerîm,
diðer din mensuplarýna nispetle “Biz
Hristiyan’ýz” diyenlerin olduðunu görürsün. Bunun sebebi, onlarýn içinde
bilgin, keþiþlerin ve dünyayý terk etmiþ
rahiplerin bulunmasý ve onlarýn Hakk’ý
kabul hususunda kibirlenmemeleridir.
01
Bu durum Hýristiyanlarý diðerlerine
göre biraz farklý kýlmýþtýr.
Bu farklýlýða dikkat çeken Kur’an-ý
Kerim, Hýristiyanlýða farklý yaklaþýmda bulunmuþtur. Buna baðlý olarak
Ýslam-Hýristiyan iliþkilerindeki düzenliliðe de kaynaklýk etmiþ olup daha
Mekke devrinde baþlayan Habeþistan
Hýristiyanlarý iliþkileri bunu açýkça ortaya koymuþtur. Yine Ýran Mecusilerine, Bizans’ýn maðlup olmasýna karþýda
Kur’an-ý Kerîm, Hýristiyanlar lehine bir
tutum sergilemiþtir. 02 Bu durum Müslüman-Hýristiyan iliþkilerindeki tarihi
yakýnlýðý göstermektedir.
Ayný þekilde Kur’an-ý Kerîm, Ehl-i
Kitap olanlar içinde Hýristiyan kadýnlarý ile Müslümanlarýn evliliðini, onla01. Maide, 5: 82.
02. Rûm, 30:1-4.

rýn boðazladýklarý hayvanýn etini Müslümanlarýn yemesini mubah görür. 03
Hatta daha ileri giderek Hz. Ýsa’ya Allah tarafýndan vahyedilen Ýncil’in “Bir
hidayet, 04 nur” 05 olduðunu ayrýca Hz.
Ýsa’nýn insanlara “Bir hidayet olarak”06
gönderildiðini gayet açýk ifadelerle belirterek07 orijinali yönüyle Hz. Ýsa’nýn
Risâlet’inin ve getirdiði Ýncil’in 08 temizliðine ve tatbikine 09 insanlýðýn dikkatine tekrar sunmuþtur.
Ýslâm - Hýristiyan münasebeti yönüyle olumlu olan Kur’an-ý Kerîm›in bu
tavrý, Hýristiyanlýðýn itikat nokta-i nazarýndan bu orijinalliðin korunamadýðý
görüþünde olup bir takým eleþtirilerde
bulunur.10 Bu konuda Kur’an-ý Kerîm,
Hýristiyanlarý Hz. Ýsa’nýn getirdiði istikametten saptýrdýklarý inanç ve düþünüþ yönlerini eleþtirir ve hakikatin onlarýn zannettikleri gibi olmadýðýný en açýk
ifadelerle belirtir.
Kur’an-ý Kerîm son ilahi mesaj olma
yönüyle Hýristiyanlara karþý getirdiði
bu eleþtirilere raðmen, Ýslâm’ýn genel
dinlere bakýþý içindeki dinî hoþgörüden
Hýristiyanlarýn geniþ bir þekilde istifade
etme tutumunu da býrakmamýþtýr. Yine
onlara karþý hiç bir zorlamanýn yapýlmamýþ olduðuna burada bir defa daha
iþaret etmiþ olalým. Kur’an-ý Kerîm, bu
03. Maide, 5: 5.
04. Rûm, 30: 1–4.
05. Maide, 5: 46.
06. Âl-i Ýmrân, 3: 3, 4.
07. Muhammed Hamidullah, Ýslâm Peygamberi,
çev. M. Sait Mutlu,(Ýstanbul: Ýrfan
yayýnevi,1966) I. s. 425.
08. Maide, 5: 47.
09. Maide, 5: 68.
10. Ali Ýhsan Güngör, Müslüman Hýristiyan
Diyaloguna Güncel Yaklaþýmlar,(Ankara:
Türkiye Dinler Tarihi Derneði Yayýnlarý,
2004), 4, s. 335.
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eleþtirileri “Gözetici” vasfýyla, Hýristiyanlýðýn Hz. Ýsa’dan sonra geçirdiði deðiþiklikleri ve Hýristiyanlarýn saplandýklarý yanlýþ itikatlarýný ortaya çýkararak
bunlar üzerinde durarak, bu konularda
genelde insanlýða, özelde de Hýristiyanlarý bilgilendirir. Belli baþlý bu konularý
kýsaca þöyle sýralamak mümkündür:
1-Kur’an-ý Kerim, Hz. Ýsa’nýn
Allah’ýn bir kulu ve resulü olduðu konusunu ele alýr ve onun kulluðunu þöyle
açýklar: “Dedi ki, Ben gerçekten Allah’ýn
kuluyum, bana kitap verdi ve beni bir
peygamber yaptý.” 01 “Beni, her nerede
olsam mübarek kýldý ve hayatta bulunduðum müddet, bana namazý ve zekâtý
emretti.”02 Yine, Kur’an-ý Kerîm Hz.
Ýsa’nýn aðzýndan, Rabbinin Allah olduðunu03 ve Ýsrailoðullarýna gönderilmiþ
bir peygamber 04 bulunduðunu belirtir
ve hiç bir beþerin, peygamberlik gibi bir
makamýn verilmesinden sonra Allah’ý
býrakýp ‘bana kul olun’ diyemeyeceðini
05
Ayný zamanda. Ýsa’nýn “Allah’ýn kulu”
olmaktan çekinmediðini de kesin ifadelerle ortaya koymaktadýr.06 Buna göre,
Hz. Ýsa’nýn bir kul ve peygamber olduðu
Kur’an-ý Kerim tarafýndan açýklanýrken,
Hristiyanlarýn kutsal kitabý Ýncil’de.
Hz. Ýsa’nýn insani özelliklerini onlara
hatýrlatarak,07 Kur’an’la bu konuda örtüþtüðünü göstermektedir. Böylece,
Hz. Ýsa’nýn beþer olduðu konusunda her
iki dinin kutsal kitaplarý ayný noktaya
01. Meryem,19: 30.
02. Meryem, 19:31.
03. Âl-i Ýmrân, 3:51.
04. Âl-i Ýmrân, 3:50.
05. Âl-i Ýmrân,3: 79.
06. Nisâ, 4:172; bkz, Âl-i Ýmrân, 3: 44-48; Maide,
5:110-111; Þûrâ, 26:13; Sâd, 38:6; Meryem, 19:
32; Nisâ, 4:171.
07. Matta, 25:35.

iþaret etmesi dikkate alýnýp deðerlendirmelidir.
2-Kur’ân-ý Kerîm’in önemle üzerinde durduðu bir diðer konu da Hz.
Ýsa’nýn ulûhiyetinin reddidir. Dolayýsýyla bu, Hýristiyan Teslis’inin reddi
demektir. Kur’an-ý Kerîm bu konuda
“Allah, Meryem’in oðlu Ýsa’dýr.” Diyenler hiç þüphesiz kâfir olmuþlardýr.08,
hâlbuki Ýsâ vaktiyle þöyle demiþti: “Ey
Ýsrailoðullarý! Benim de, sizin de Rabbiniz olan tek Allah’a ibadet ediniz, kim
Allah’a ortak koþarsa, muhakkak Allah ona Cennet’i haram eder, varacaðý
yer ateþtir, zulmedenlerin yardýmcýlarý yoktur.” dediðini haber verir.09 Yine
Kur’an-ý Kerîm, Hz. Ýsa’n ulûhiyetini
red noktasýnda ona ulûhiyet isnat
edenlerin mutlak kâfirlikleri yanýnda,
Allah’ýn güç ve kudretini de tanýmadýklarýný ve Ýsa’yý veya anasýný yok ettiði
zaman kimsenin Allah’tan bir þey kurtaramayacaðýný10 bunu Ýsa’ya ulûhiyet
isnat edenlere bildirir. Fakat Hz. Ýsa’ya
ulûhiyet isnat eden Hýristiyanlarýn hepsi de ayný görüþte deðildir. Bir kýsmý Hz.
Ýsa’da sadece ulûhiyet tabiatý görürken
diðer bir kýsmý hem ulûhiyet, hem de insaniyet tabiatý görür.11
Kur’an-ý Kerim, çok açýk bir þekilde
Hz. Ýsa’nýn aðzýndan Hz. Ýsa’nýn ve annesinin ulûhiyetini þöyle ret eder: Hem
Allah Teâla: “Ey Meryem oðlu Ýsa!” Sen
mi insanlara “Beni ve annemi Allah’tan
gayrý iki tanrý edinin” diye sorguladýðý
08. Maide, 5: 72.
09. Maide, 5: 72.
10. Maide, 5: 17.
11. MehmetAydýn, MüslümanlarýnHýristiyanlara
Karþý Yazdýðý Reddiyeler ve Tartýþma Konularý,
(Konya: Selçuk Üniversitesi Yay, 1989), ss. 119127.
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vakit o þöyle diyecek:
“Hâþa! Sen þerikden ve her noksandan münezzehsin Ya Rabbî! Hakkým olmayan bir þeyi söylemem doðru olmaz,
bana yakýþmaz.
Hem söylediysem malûmundur elbet. Benim varlýðýmda olan her þeyi Sen
bilirsin, ama ben Sen’in Zatýnda olaný
bilemem. Bütün gaybleri hakkýyla bilen
ancak Sen’sin.” 01
Böylece Kur’an-ý Kerim, Hz. Ýsa’nýn
bu soruya “Sen ne emrettinse ben onlara, bundan baþka bir þey söylemedim.
Dediðim hep þu idi: “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Ya Rabbî!
Ben aralarýnda olduðum müddetçe onlarý kolladým. Fakat vakta ki Sen beni
aralarýndan tutup aldýn, onlarý görüp
denetleyen yalnýz Sen kaldýn. Sen gerçekten her zaman, her þeye hakkýyla
þahitsin”02
Diyerek cevap verdiðini beyan eder.
Yine bu konuda Kur’an-ý Kerim Hýristiyanlara dinlerinde taþkýnlýk etmemelerini ve “Ýsa Allah’ýn oðludur” gibi sözler
söylememelerini ikaz eder.03 Ayný þekilde Kur’an-ý Kerîm, Hýristiyan Teslis‘ini
red mahiyetinde “Allah üç uknumdan bi01. Maide, 5:116; bkz. Elmalý’lý Muhammed
Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, Ýstanbul:
Eser Neþriyat,1971) III, ss. 1851- 1852. Bir
çok batýlý yazarýn iddialarýnýn hilafýna, Kur’ân-ý
Kerim, Meryem’i teslisin bir unsuru saymaz.
Yalnýz bu âyette onun tanrýlaþtýrýldýðýný bildirir.
Bu konuda Katolik mezhebi Meryem hakkýnda
“Tanrýnýn Annesi” (Theotokos) der, onun da
ruh ve bedeni ile göðe yükseldiðini, dünyada
hazýr ve icraatta bulunduðunu, dualarýn ona
yöneltilmesinin yerinde olduðunu kabul eder.
Ýncilin hiçbir yerinde Hz. Ýsa (a.s.)’ýn “Ben
Tanrý’yým” þeklinde bir sözü yoktur. Aksine
o Allah’ýn kulu olmasýyla övünür Matta 4:10;
12:18; Luka 4:8).
02. Maide, 5:117.
03. Nisa, 4:171.

ridir” diyenler de kâfir olurlar. Hâlbuki
birtek Ýlahtan baþka ilah yoktur. Eðer
bu batýl iddialarýndan vazgeçmezlerse
içlerinden kâfir kalanlara mutlaka can
yakýcý bir azap dokunacaktýr.”04
Arapçada sâlisü selâse veya rabi’u
erba’a deyiminde üçüncü veya dördüncülük deðil, “onlardan biri” mânasý vardýr. Birçok müfessirler ayetteki «Sâlisu
Selâse»yi üç ilâhýn biri olarak ifade etmiþlerdir. Böylece «Sâlisu Selâse» üçün
biridir. Þu halde Allah, Sâlisu Selâse’dir
diyenler, ilâh üçtür, fakat Allah Bir’dir.
Böylece üçün biridir, demiþ oluyorlar.
Bu takdirde, üç unsurdan biri ifadesindeki üç ’ten maksadýn ne olduðu hususunda iki farklý görüþ ortaya konmuþtur. Bunlardan birincisine göre ‘üç ‘ten
maksat Allah Teâlâ, Hz. Meryem ve
Hz. Ýsa’dýr. Yorumunu yaparak Maide
süresi 116. Ayeti delil gösterirler. Diðer
yorum ise ‘üç ‘ten maksat,’ekanim-i selase yani baba, oðul ve Ruhulkudus’tür.
Yorumunu yaparlar.05 Bu konuda
Yahudi bilginlerinden olan Sadiah
Goan(MS.882-942) da Teslisin kutsal
kitapta yerinin bulunmadýðýný, bu anlayýþýn monoteizme ters düþtüðünü belirtmiþtir.06 Neticede, Kur’an-ý Kerim’in
nazil olduðu süreçte teslis inancý tam
son þekline gelmemiþti. Çünkü Hristiyanlarca da farklý anlaþýlmýþ; bazýlarý
04. Maide, 5:73.
05. Hayrettin Karaman, Mustafa Çaðrýcý, Ý. Kâfi
Dönmez ve Sadrettin Gümüþ, Kur’an Yolu, II,
318; Fahrettin er Razi, Tefsiri Kebir, çev. Suat
Yýldýrým, Lütfullah Cebeli, Sadýk Kýlýç, Sadýk
Doðan,(Ankara:1995), IX, s. 173; Muhammed
Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, Ýstanbul:
Eser Neþriyat, 1971) III. s. 1173.
06. Baki Adam, Yahudiliðin Hýristiyanlýða ve
Ýslam’a Bakýþý, (AÜÝFD, 1997), XXXVII,
s.348.
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bunu üç uknumun tek çisimde birlikteliði þeklinde anlarken, kimi Hristiyanlarda üç ayrý ilah olarak anlamýþ; bazýlarý Allah, Ýsa ve Meryem’den oluþan
bir üçlü kabul ederken, diðeri Meryem’i
Ruhu’l
Kudüs’le
deðiþtirmiþlerdi.
Kur’an ise, Mekke döneminde nazil olan
Meryem süresinde, insanlarýn hakkýnda
tartýþýp durduklarý Meryem oðlu Ýsa’nýn
kimliðini açýklama baðlamýnda. “Allah
çocuk edinmekten münezzehtir. O, bir
iþin olmasýný hükmettiði zaman sadece
‘ol’ der oluverir.”01 Ayetiyle konuya deðinilmiþtir. Medine’de Necran’lý heyetle yapýlan görüþmelerde de Hz Ýsa’nýn
Meryem’in çocuðu ve yaratýlýþ bir beþer
olduðu,02 olaðanüstü doðumunun Hz.
Âdem’e benzediði ve ilahi bir irade sonucu varlýk bulduðu 03 hususu dikkatlere verilerek teslis inancý etkili bir yolla
reddedilmiþtir. 04 Bu baðlamda Hýristiyanlar, Teslis ‘ten vazgeçirerek Allah’a
ve resulüne imana çaðrýlýr.05 Böylece
Hýristiyanlarý Hz. Ýsa’nýn kendilerini
davet etmiþ olduðu bir ilah’ a uymaya
davet eder.
3-Kur’ân-ý Kerim’in Hýristiyanlara
yönelttiði bir diðer konu da Hz. Ýsa’nýn
þahsiyle ilgilidir. Hýristiyan teolojisinde çok önemli bir yeri olan Çarmýha
gerilme olayýný Hýristiyan Yeni Ahit’te
Hz. Ýsa’nýn Haç üzerinde öldüðü kabul
edilir.06 Ve neticesinde Hz. Ýsa’nýn ke-

fareti07 hâdisesini Kur’an-ý Kerîm, reddeder. Kur’an-ý Kerim’in bu tutumu,
hem Yahudilere, hem de Hýristiyanlara kadar uzanýr. Kur’an-ý Kerim’in Hz.
Ýsa’nýn öldürülmesi ve Haç’a gerilmesi konusundaki görüþü þöyledir: “Biz,
Allah’ýn peygamberi olan Meryem’in
oðlu Ýsa’yý öldürdük, demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik, rahmetimizden
kovduk. Hâlbuki onlar, Ýsa’yý öldürmediler ve asmadýlar. Fakat kendilerine bir
benzetme yapýldý. Esasen Ýsa’nýn katli
hakkýnda kendileri de ihtilâfa düþüp
kesin bir þüphe içindedirler. Onlarýn bu
öldürme hâdisesine ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peþindedirler.
Onu gerçekten öldüremediler.”08 Görüldüðü gibi Çarmýh Hadisesini Kur’an-ý
Kerim esasta kabul etmektedir. Fakat Kur’an-ý Kerimin beyanýna göre,
çarmýha gerilen Hz. Ýsa deðil, Ýsa›ya
benzetilmiþ biridir.09 Hz. Ýsa’nýn çarmýha gerilmediðini ve öldürülmediðini
ýsrarla ortaya koyan Kur’an-ý Kerim;
Hz. Ýsa’nýn, Allah’a refi olunduðunu
açýklar.10 Kur’an-ý Kerim’de Hz. Ýsa’nýn
ref’i ve vefatýyla ilgili þu ayetlerde: “O
zaman Allah þöyle buyurmuþtu: “Îsâ!
seni öldürecek olan, onlar deðil Benim.
Seni Kendi nezdime yükseltecek, seni
inkârcýlarýn içinden kurtarýp temize çýkaracak ve sana tâbi olanlarý ta kýyamete kadar kâfirlere üstün kýlacak olan da
Benim. Sonra hepinizin dönüþü Bana

01. Meryem, 19:34.
02. Al-i Ýmran, 3:47.
03. Al-i Ýmran, 3:59.
04. Orhan Atalay “Doðu-Batý Kaynaklarýnda
Birlikte Yaþama”, (Ýstanbul: Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfý, 1999 ), s. 322.
05. Nisa,4: 171.
06. Matta, 27:27–50; Markos, 15:16–37; Luka,
23:26–46; Yuhanna, 19:17–31.

07. Matta, 20:28; I. Yuhanna, 2 : 1 – 2 ; I. Petrus;
2:22–23.
08. Nisâ,4:157; bkz.:Muhammed Hamidullah,
Ýslâm Peygamberi, Çev. M. Sait Mutlu
(Ýstanbul: Ýrfan yayýnevi, 1966) s. 424.
09. Nisa,4:157; Elmalý’lý Muhammed Hamdi
Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili,(Ýstanbul: Eser
Neþriyat,1971) III. s. 1517-1518.
10. Nisâ,4: 158.
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yorum olduðunu söyleyenlerde vardýr.07
Netice olarak, Hz. Ýsa’nýn öldüðünü,
sadece ruhunun ref‘ olduðunu ve yeryüzüne inmeyeceðini iddia edenlerin
yorumlarý ne derece haklýlýk payý taþýdýðý kadar. Hz. Ýsa’nýn hem cismen, hem
de ruhen ref‘ edildiðini, ölmediðini ve
kýyametin bir alameti olmak üzere tekrar yeryüzüne ineceðini kabul edenlerin
yorumlarýnýn da en az diðeri kadar haklýlýk payý taþýdýðý görülmektedir.08
4-Kur’an-ý Kerim’in, Hýristiyanlýk
konusunda üzerinde durduðu bir baþka önemli husus da, Hýristiyanlarýn Hz.
Ýsa’nýn getirdiði Ýncil’i tahrif ettikleri
isnadýdýr. Ýþte Kur’an-ý Kerim’in, Hýristiyanlýk hakkýndaki eleþtirileri de Hýristiyanlýðýn bu yönüne aittir. Kur’an-ý
Kerim, tahrif iddiasýný Hýristiyanlara da
yöneltir.09 Kur’an-ý Kerim’in bu isnadýna göre, Hz. Ýsa’nýn kendilerine teblið etmediði “Mesih Allah’ýn oðludur”
gibi sözleri Hýristiyanlar kendi aðýzlarýyla uydurmuþlar 10 ve “Meryemoðlu

olacak Ben de aranýzda ihtilaf ettiðiniz
konularda hükmümü vereceðim”01.
“Doðrusu Allah, onu yükseltip himayesine almýþtýr. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir.”02 “Hep, Rabbim ve
Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim ve aralarýnda bulunduðum müddet,
üzerlerine gözcü idim. Ne zamanki beni
öldürdün, üzerlerinde gözetleyici yalnýz sen kaldýn...”03 Ayetlere, Hz. Ýsa’nýn
Çarmýha gerilmediði ve ref olunduðu
açýktýr. Ref, sözlükte bir þeyi yukarý
koymak, manen yüceltmek, yükseltmek
ve kaldýrmak anlamlarýna gelir. Nitekim
Kur’an-ý Kerîm’de bu anlamda deðiþik
ayetler vardýr.04 Bu ayetleri Hz. Ýsa’nýn
canlý olarak Sema’ya yükseltildiði þeklinde tefsir etmiþlerdir. 05 Bununla beraber «ref» kelimesini, Hz. Ýsa›nýn ruhunun manen yüceltilerek, ruhlar âlemine
kaldýrýldýðýný ve Kýyamet’ten önce bir
baþka bedenle dirilip geleceði þeklinde
açýklayanlar da olmuþtur.06Ancak bu
açýklamalara raðmen bu ayetlerin Hz.
Ýsa’nýn tekrar dünyaya geleceðini açýk
Hýristiyan bir þekilde iþaret etmediðini, sadece bir

07. Mustafa Alýcý, Müslüman
Diyalogu, (Ýstanbul: iz yayýncýlýk,2011),
s.392;bkz. Mehmet Ünal, “Tefsir Kaynaklarýna
Göre Hz. Ýsa’nýn Ölümü, Ref’i ve Nüzulü
Meselesi”, Ýslamiyat, III, S.4,(200), 142-143;
Ýshak Yazýcý, Kur’an’a Göre Hz. Ýsâ’nýnL_`cp_
Ýlgili Ayetlerin Yorumlarýnýn Tahlili” 19 Mayýs
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayý:
20-21, Yýl 2005, s. 98.
08. Ýshak Yazýcý, Kur’an’a Göre Hz. Ýsa’nýn
L_` Îf_ Îfacfc ;s_nf_lch Silogf[lîhîh N[bfcfc”
19 Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Dergisi, Sayý: 20-21, Samsun: 2005 s.98;Ömer
Faruk Harman, “Ýsa” Türkiye Diyanet Vakfý
Ýslâm Ansiklopedisi,( Ýstanbul: 2000)XXII,
s.470;Mehmet Aydýn, Hýristiyan kaynaklara
Göre Hýristiyanlýk, (Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfý Yay., 1995)ss. 179-180; Galip Atasagun,
Ebu’l-A’la Mevdudi ve Tefhimu’l-Kur’an’da
Dinler, (Konya:2003, s. 69-76.
09. Bakara, 2: 75, 79, 85; Âl-i Ýmrân, 3: 78.
10. Tevbe,9: 30

01. Al-i Ýmrân, 3: 55.
02. Nisâ, 4: 158.
03. Maide, 5: 117.
04. Bkz: Bakara,2: 63, 93, 127; Âl-i Ýmrân,3: 55;
Nisa, 4: 154, 158; En’âm, 6: 83, 165; Yûsuf, 12:
76, 100; Râ’d, 13: 2; Meryem, 19:57; Nûr, 24:
36; Fatýr, 35:10; Zuhruf, 43: 32; Hucurât, 49:
2; Rahman, 55:7; Vakýa,56: 3, 34; Mücâdele,
58:11; Nâziât, 79: 28; Ðâþiye, 88: 13, 18.
05. Elmalý’lý Muhammed Hamdi Yazýr, Hak Dini
Kur’ân Dili, (Ýstanbul: Eser Neþriyat,1971) IV.
s. 4281; Hayrettin Karaman, Mustafa Çaðrýcý,
Ý. Kâfi Dönmez ve Sadrettin Gümüþ, Kur’ân
Yolu, (Ankara: DÝB Yay. 2006) II,176-180;
Fahrettin er Razi, Tefsiri Kebir, ) Çev. Suat
Yýldýrým, Lütfullah Cebeli, Sadýk Kýlýç, Sadýk
Doðan, (Ankara:1995) VIII, ss. 403-407.
06. Zeki Sarýtoprak, Ýslam Ýnancý Acýsýndan
Nüzul-i Ýsa Meselesi, (Ýzmir: Çaðlayan
Yayýnlarý, 1997), s. 45–60.
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Mesih’i de kendilerine Allah’tan baþka
Rab edinmiþlerdir.01 Yine Kur’an-ý Kerim, mevcut Hýristiyanlarýn Hz. Ýsa’nýn
getirdiði Ýncil’in aynýsýnýn olmadýðýný02
gerek Yahudi bilginlerinin ve gerekse
Hýristiyan rahiplerinin menfaat temini için, Allah’tan kendilerine indirilmiþ
olan kitaplarýn hükümlerini deðiþtirdiklerini Kur’an-ý Kerim, bu þekilde açýkça
ortaya koymuþ olmaktadýr.03 Kur’an-ý
Kerim’in, Hýristiyanlara karþý yöneltmiþ
olduðu bu tahrif, tebdil ve taðyir isnadý,
zýmnen Hz. Muhammed(sav)’in haber
verilmesi(tebþirâtý) konusunda da kendini gösterir. Kur’an-ý Kerim bizzat Hz.
Ýsa’nýn kendi lisanîyle, Ýsrailoðullarýna
Tevrat’ýn tasdikçisi ve kendinden sonra ismi Ahmet (Muhammed) olan bir
Peygamber’in müjdecisi olarak geldiðini haber verir.04 Yine, Ýncil’de isim ve
sýfatý yazýlý olan bu Ümmî Nebi’ye tâbi
olan Hýristiyan ve Yahudiler övülür. 05
Bu konu Ýslamiyet ile Hýristiyanlarýn
arasýndaki en önemli konular arasýnda
yer almýþtýr.06
Böylece Kur’an-ý Kerim’in açýklamasýna göre Hz. Muhammed’in isminin
geçtiði ayetlerde 07 açýkça ifade edilen;
Hz. Ýsa’nýn geleceðini haber verdiði Ahmet ismindeki peygamber konusunda
Yuhanna Ýncil’inin de “Babadan size
göndereceðim tesellici, Babadan çýkan
01. Tevbe, 9:31.
02. Maide, 5: 68.
03. Tevbe, 9: 34.
04. Saf,61:6 Bkz: Galip Atasagun, Ebu’l-A’la
Mevdudi ve Tefhimu’l-Kur’an’da Dinler,
(Konya:2003), s. 122-130.
05. A’raf, 7:157.
06. Mehmet Aydýn, Hýristiyan kaynaklara Göre
Hýristiyanlýk, (Ankara: Diyanet Vakfý Yay.
1995) ss.185-187.
07. A’raf, 7:157; Saf, 61:6.

hakikat ruhu, geldiði zaman benim
için o, þahadet edecektir.”08Þeklindeki
ifadesi ve Hz. Ýsa›nýn haber verdiði “Faraklit (paraklit)”09Yani Hz.
Muhammed(sav)’in isminin mevcut
Ýncillerde bulunmasý gerekirdi. Fakat
Hýristiyanlarýn böyle bir ismin olmadýðýný iddia etmeleri sebebiyle; mevcut
Ýncillerin deðiþikliðe uðradýklarý neticesini ortaya çýkmaktadýr.
Ýslam’ýn ortaya çýkmaya baþlamasýnda itibaren Müslümanlarýn kendileriyle en çok iliþki kurduklarý ve yakýnlýk
gösterdikleri dini gruplarýn baþýnda hiç
kuþkusuz ki Hristiyanlýk gelmektedir.
Mekke dönemin ’de baþlayan bu iliþki Medine dönesinin sonlarýna kadar
sürmüþtür. Bunun göstergesi olarak
Necran’lý Hristiyanlarýyla yapýlan anlaþmadaki Ýslam’ýn çoðulcu bir yapýyý
nasýl baktýðý açýkça görülmektedir. Ayrýca Hýristiyan ülkelerdeki Yahudi ve
Müslüman halklara karþý gösterilen tavýrla Müslüman topluluklarýndaki gayri
Ýslami topluluklara karþý yapýlan iliþki
karþýlaþtýrýldýðýnda Müslüman topluluklar daha toleranslý olduklarý açýkça
görülecektir. Bütün bunlar, Kur’anKerimin ve inananlarýnýn insanlýðý Ýlahi
iradeye davet ederken hür iradeyi pren08. Yuhanna, XV:26
09. Faraklit: Ýnci’de Hz. Ýsa’nýn kendisinde sonra
geleceðini müjdelediði peygambere verilen
ad. O da Allah’ýn son elçisi Hz. Muhammed
(sav)’dir. Bkz. Yuhanna, 14:15-16, 26;
Yuhanna, 15:26-27; Yuhanna, 16:7-8; Mehmet
Aydýn “Faraklit” TDVÝA, (Ýstanbul: 1995) XII,
s.165; Abdullahad Davut, Tevrat ve Ýncil’e Göre
Hz. Muhammed, Çev. Nusret Çam, (Ýzmir:
Nil a.þ,1990) ss. 184-189; Maurýce Bucaille,
Kitab-ý Mukaddes, Kur’an ve Bilim, Çev. Suat
Yýldýrým, (Ýzmir: 2.Bs. Türkiye Öðret. Vakfý
yay., 1981)ss,157-158.
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sip aldýklarýný gözlenmektedir.
Sonuç
Ýnsanlar, kendi farklýlýklarýný ortaya koyarken çoðu zaman “farklýlýða”
olumsuz anlamlar yükleyerek ve karþýsýndakileri yok edilmesi gereken bir
“öteki” þeklinde algýlayarak kendi cinsine yabancýlaþmýþtýr. Bu yabancýlaþmayý durduracak ve diðerleriyle birlikte
var olmalarýný saðlamaya yönelik farklý
zamanlarda gelen ilahi mesajlarý iyi algýlamasý gerekmektedir. Bu ilahi mesajlar insana, bir yandan “kendisi” olmasý
gerektiðini gösterirken diðer yandan da
“ötekisi” olmayý nasýl ve hangi ilahi referansla gerçekleþtirebileceðini göstermektedir. Kur’an-ý Kerim bu yolla rehberlik etmeye çalýþarak bütün insanlara
inanç özgürlüðü saðlamýþtýr.
Kur’an-ý Kerim, açýk bir þekilde farklý dine ve inançlara mensup insanlara
hayat dokunulmazlýðý çerçevesinde,
yaþamlarýný insan onuruna yakýþýr bir
tarzda sürdürmelerini saðlamakta, diðer yandan da ötekine istediði dini seçme özgürlüðü verip o dinin öðretilerini
uygulayabilme imkâný tanýmaktadýr.
Böylece Ýslâm, farklý dinlerin varlýðýný
ve o dinlerin öðreti ve ilkelerini varlýk
planýnda kabullenmiþ demektir. Bu durunda Ýnsanlarýn farklý din ve inançlara
sahip olmalarý kavga ve çatýþma içerisinde olmasý demek deðildir. Bu yüzden
inanç farklýlýðý insanlarýn birbirleriyle
yakýnlýk kurmalarýna ve iletiþim içerisinde olmalarýna bir engel teþkil oluþturmamaktadýr. Çünkü bütün bunlar
ilahî beyana göre farklý dinlerin varlýðý
da ilahî takdir çerçevesinde cereyan etmektedir. Bu sebeple Kur’an’-ý Kerim
farklý dinlerin varlýðýný bir realite olarak

kabul ettiði anlayýþýndan yola çýkarak, o
dinlerin mensuplarýyla iliþki kurmanýn
ve bu iliþkiden karþýdaki muhataba ve
kabullendiði inanç sistemine en azýndan
saygý duymanýn bir engel teþkil etmediði çýkmaktadýr. Buna göre diyebiliriz
ki Ýslam, hem kuramsal olarak, hem de
Peygamberi örneklerine bakýldýðýnda
din ve inanç konusunda baskýcý tutum
içerisinde olmamýþtýr.
Bütün bu temel ilkelerin bir yansýmasý olarak tarih boyunca dinî kültürel ve etnik iletiþim, Ýslâm toplumlarýnýn ana karakteristiðini oluþturmuþ ve
Müslüman toplumlar da bu iliþkiye açýk
olmuþlardýr. Bu baðlamda Ýslâm’ýn bütün insanlara tanýdýðý düþünce ve inanç
özgürlüðü, Ýslâm’ýn tarihsel sürecinde
kazanmýþ olduðu en büyük ve belirgin
özelliklerinden biri olarak tarihe geçmiþtir. Buna göre Ýslam kültüründe,
farklý dinlere karþý izlediði yolun temellerini Kur’an’dan, Ýslam âlimlerinin görüþlerinden, pratik temellerini ise Hz.
Peygamber’in ve tarih boyunca tüm
Müslüman milletlerin ortaya koyduklarý tecrübelerden almýþtýr.01
Böylece, Kurban-ý Kerim, kendinden önce gelip geçmiþ bütün ilahi mesajlara evrensel bir boyut kazandýrarak ilahi
oluþlarýný ortaya koymuþtur. Peygamberleri tanýyýp kutsal kabul etmiþtir. Ayný zamanda o ilahi mesajlara tarihi süreç içinde
insanlarýn karýþtýrdýðý te’vil ve tefsirlerden
arýndýrmýþtýr. Kur’an-ý Kerimin bu özelliði,
Tevrat ve Ýncil’e sýnýrla kalmayýp bütün ilahi mesajlarý kapsar özelliktedir. Bu sebeple
Ýslam, bütün dinlere ve þeriatlara iliþkin
01. Levent
Öztürk,
Ýslam
Toplumunda
Hýristiyanlara Göre Hoþgörü Örnekleri(Ýlk
Beþ Asýr), Sakarya Ünv. Ýlahiyat Fak.
Der.4,(2001), s.25-37.
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tavrý olarak onlarýn iyi ve güzel tutumlarýný
kabullenir, onlara sonradan bulaþmýþ batýl,
þer ve bid’alardan temizler. Bu açýdan hiçbir peygamberi diðerinden ayýrmayarak,
dinlerin de temel esaslarýnda hiçbir farklýlýk
taþýmadýklarýný, hepsinin adý “Ýslam” olan
ortak esaslar üzerine birleþmeye davet eder.
O ilahi mesajlarý tebliðe görevli peygamberini saygýyla anarak mensuplarýna kardeþlik
elini uzatmýþtýr. Yine tüm insanlarýn Hz.
Âdem’in evladý olmalarý, onlarýn birbirlerine
kardeþ muamelesi yapmalarýný ve birbirleriyle dayanýþma içerisinde olmalarýný nazarlara vermiþtir.
Abstract
(The attitude of theQur’an towards
the other religions)

ensure peace in the world, the commonalities must be highlighted rather than the differences.
Keywords: Quran, Tolerance, Religion,
People of the Book, Islam, Judaism, Christianity
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