
zellikle II.Vatikan Konsili (1962-1965) sonrası başta Vatikan, Amerika’-
daki ve Avrupa’daki Protestan, Evangelik ve Ortodoks kiliselerinin “Dün-
ya Barışı” amaçlı ve bu arada Amerikan stratejistlerinden S.Huntington’ın

“Medeniyetler Çatışması” ve F.Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” gibi iddiasına da bir
cevap gerekçesiyle,1 başlattıkları dinlerarası diyalog faaliyetleri İslâm dünyasında
da fazlasıyla yankı bulmuştur. İslâm dünyasındaki bazı dini ve akademik resmi
kurumlar, vakıflar, dini cemaatler ve tarikatlar, sivil toplum örgütleri, kişisel tem-
silli din adamları, akademisyenler ve siyasîler diyalog faaliyetlerine katılmışlar-
dır.

Burada dinlerarası diyalog faaliyetlerine katılan ve bunları yürüten Türkiye’-
deki dini cemaatlerin, resmi kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve kişisel temsil-
li katılımcıların diyalog sürecinde İslâm adına yaptıkları yorumlarını ve beyanlarını,
genel bir isimlendirmeyle “Hıristiyanlaştırılan İslâm” dememek için “Başkalaştırı-
lan İslam” adıyla tanıtmaya çalışacağız. Türkiye’de oluşmaya başlayan bu dinlera-
rası diyalogçu İslâm anlayışı, gerçekten sadece her hangi bir Müslümanın veya bir
mezhebin İslâm anlayışına ters değil, bugün bizzat doğrudan İslâm’ın temel kayna-
ğı olan Kur’an’a ve Sünnet’e aykırı duruma gelmiştir.
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Dinlerarası Diyalog ve
Başkalaştırılan İslâm

ÖÖZZEETT  Bu makalede bütün dinlerin aynı olduğunu ve her dinin aynı Allah tasavvuruna sahip
olduğunu demek için, dinlerarası diyoloğa angaje olan bazı Müslüman bireylerin, cemaatlerin ve
kurumların İslamın iman ilkelerini ve yerleşik İslami görüşleri değiştirmeye çalıştıklarını anlattık.
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AABBSSTTRRAACCTT  In this paper we have explained that some Muslim individuals, societies and institu-
tions who are engaged in the interreligious dialogue have tried to alter the basic principles of Islamic
faith and the established Islamic views as to say that all religions are the same and the every reli-
gion has the same conseption of God.
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Her ve si ley le Hı ris ti yan din le ra ra sı di ya log çu lar
şöy le der ler: Di ya log, din le rin ki tap la rı, pey gam ber le ri,
iman ve inanç la rı üze rin den ya pıl ma ma lı dır. İnsan lı ğın
ma nevî ve ahlâkî de ğer le ri ni ko ru mak ar tan se kü ler ve
ate ist an la yış la ra kar şı or tak ta vır al mak, din ler yü zün -
den in san lar ara sın da kav ga la rın çık ma sı nı ön le mek ve
böy le ce de ni ha yi ol mak in san lı ğın mut lu lu ğu ve ba rı şı
için ya pıl ma lı dır. Ve ila ve eder ler: Din le ra ra sı di ya log
bir ta ra fın di ni ni di ğer ta ra fa ka bul et tir mek de ğil dir. 

Din le ra ra sı di ya lo ğun bu amaç ve ge rek çe le ri ni,
Tür ki ye’ de ki ve di ğer İslâm dün ya sın da ki Müs lü man di-
ya log çu ki şi ler ve çev re ler de ay nen tek rar lar lar.

Şim di hem Hı ris ti yan ta raf tan hem de Müs lü man
ta raf tan di ya lo ğun ay nı ton da ki ta nı mı nı gör me ba kı -
mın dan iki alın tı ya pa lım:

Lynn de Sil va: “Di ya log hiç bir şekil de ki şi nin ken -
di inan cı na bağ lı lı ğı na ve sa da ka ti ne za rar ver mez. Ak-
si ne o ki şi nin ken di inan cı na bağ lı lı ğı nı geliş ti rir ve
pe kiş ti rir. Di ya log, din le rin bir leş ti ril me si ne yö ne lik bir
ha re ket ol ma yıp ak si ne ona kar şı bir kal kan dır. Çün kü
di ya log sü re cin de ka tı lım cı lar bir bir le ri ni da ha ya kın -
dan ta nı ya rak bir bir le ri nin din sel ge le nek le ri hak kın da
da ha faz la bil gi sa hi bi olur lar. Di ya log ki şi le re ma ne vi
bir ya şam için da ha ge niş bir pers pek tif su na rak on la rı
tek dü ze lik ten kur ta ran ya ra tı cı bir kar şı lık lı et ki le şim -
dir. Di ya log bir ta ra fın di ğer ta raf hak kın da ki olum suz
tu tu mu nu or ta dan kal dır mak için son de re ce ge rek li bir
ey lem dir.”2

D.Ay düz: “O hal de di ya log her şey den ön ce; içer de
di ya log ve din le ra ra sı, kül tür le ra ra sı di ya log, in san la ra,
kül tür le re, din le re ken di ken di le ri ni ta nım la ma, ken di
ken di le ri ni ta nıt ma ve ken di ken di le ri ni bil dir me an la -
mı na ge li yor ve bu yö nüy le de iyi dir, ke sin lik le teş vik
edil me li di r…. Din le ra ra sı di ya log; din le ri bir leş tir me ve -
ya bir po ta da eri tip ‘ye ni bir din’ üret me te şeb bü sü de ğil-
dir. Din le ra ra sı di ya log; tüm fark lı lık la rı ko ru ya rak
her han gi bir zor la ma ya gir me den hoş gö rü ve an la yış
için de or tak me se le le ri ko nuş ma, mü za ke re et me ve iş-
bir li ği yol la rı ara ma gay re ti dir.”3

Din le ra ra sı di ya log ama cı ta nım lan dı ğı gi bi ise,
Müs lü man di ya log çu lar ni çin İslâm’ı, aşa ğı da ve re ce ği -
miz ör nek ler de ol du ğu gi bi ters-yüz ede rek di ğer din
men sup la rı na ta nı tı yor lar?

Din le ra ra sı di yo log çu la rın di ya log için biç tik le ri
ulvî ga ye, ta nış ma, din le ri ta nıt ma ve dün ya ba rı şı nı te-
si si vs. vs…. Çok gü zel.

Bu ulvî ga ye ye, is ter bir di nin men su bu ol sun, is ter
ate ist ol sun kim kar şı çı ka bi lir ki! Kar şı çık mak şöy le

dur sun des tek ler. İş te bu ne den le Va ti kan ’ın Tür ki ye İla-
hi yat Fa kül te le ri çev re le riy le yap tı ğı ilk di ya log top lum-
la rı na ben de ka tıl mış tım. 

Hat ta Müs lü man lar ola rak bi zim  de bir kat kı mız
ol sun di ye İslamî Araş tır ma lar Der gi si’ nin des te ğiy le An-
ka ra’ da 1994 yı lın da bir din le ra ra sı di ya log top lan tı sı da
ben ter tip et mek is te dim. Top lan tı nın dü zen le me siy le il-
gi li son aşa ma ya gel di ği miz gün ler de Fa kül te’ ye Va ti -
kan’ dan Chris ti an Troll gel di. O’ na top lan tı nın
prog ra mı nı gös ter dim. Troll böy le bir di ya log top lan tı sı -
nın ola ma ya ca ğı nı söy le di. Bu nun ye ri ne siz Tür ki ye’ -
de ki Hı ris ti yan la rı top la yın on lar si ze ken di le ri ni
an lat sın lar de di. Ben de bu di ya log ol maz, mo no log olur
şek lin de bir ce vap ver dim. 

İti raz et ti ği prog ra mı mız kı sa ca şöy ley di:

1. Kur ’an -  İncil

2. Hz.Mu ham med – Hz. İsa

3. Müs lü man – Hı ris ti yan

4. Bu gün kü İslam ve Hı ris ti yan Dün ya sı.

Ge rek Tür ki ye’ den ve ge rek se Av ru pa ve Ame ri -
ka’ dan çe şit li Hı ris ti yan ku ru luş la rı ve tem sil ci le ri top-
lan tı ya ka tı la cak la rı nı bil miş ler di. İstan bul’ da ki
Ame ri can Bo ard ha riç, Troll ile gö rüş me miz den hem
son ra ki haf ta için de Hı ris ti yan ku ru luş lar dan ge le cek ka-
tı lım cı lar özür be yan ede rek top lan tı ya ka tı la ma ya cak -
la rı nı bil dir di ler.

Troll, böy le ko nu la rın Or ta çağ’ da ki tar tış ma la rı
gün de me ge ti re ce ği, di la yog ye ri ne kar ga şa çı ka ca ğı ge-
rek çe siy le iti raz et miş ti. Ben de ken di si ne, Hı ris ti yan ko-
nu la rı nı Hı ris ti yan la rın ve İslâmî ko nu la rın da
Müs lü man la rın iş le me le ri ni is te di ği miz den, top lan tı nın
aka de mik ni te lik li ola ca ğın dan, dü şün dü ğü nüz kar ga şa
ve ni za nın ol ma ya ca ğı nı ifa de et tim. Fa kat ne ti ce de top-
lan tı yı ip tal et mek zo run da kal dık. 

Bu olay ve aşa ğı da an la ta ca ğım da ha ön ce ki baş ka
bir olay ben de di ya lo ğun ama cı hak kın da şüp he ve te-
red düt uyan dır dı.

1989 yı lın da Ro ma’ da ka tıl dı ğım bir di ya log top lan-
tı sın dan son ra top lan tı yı ta nı tı cı kı sa bir ma ka le yaz mış -
tım. Ma ka le de di ya log ya pan ve ya pa cak Müs lü man la rın
Hı ris ti yan lı ğı iyi bil me le ri hu su su na işa ret et tim. Bu nun
bir mis yo ner lik ha re ke ti ne dö nüş me me si için Av ru pa’ -
da ki ve Tür ki ye’ de ki özel lik le genç le ri mi ze hem İslâm’ı,
hem de Hı ris ti yan lı ğı iyi ta nıt ma mız ge rek ti ği ni vur gu -
la mış tım.

Ma ka le nin ya yı mın dan yak la şık iki haf ta son ra o
za man A.Ü.Rek tö rü olan Nec det Se rin te le fon la be ni
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ara ya rak gö rüş mek is te di ği ni be lirt ti. Ma ka mı na git ti -
ğim de Rek tör: Sa bah tan Va ti kan Bü yü kel çi si Ser gi o Se-
bas ti an Bey be ni te le fon la ara dı. Bir ma ka le yaz dı ğı nı ve
di ya lo gun ru hu na ay kı rı şey ler söy le di ği ni bil dir di, de di.

Bir ma ka le yaz dım. An cak di ya log la il gi li olum suz
bir şey yaz ma dım de dim. İster sen Se bas ti an Bey ile bir
gö rüş de di. Gö rüş tüm ve ona bu ma ka le de di ya log ru hu -
na ay kı rı ne bul du ğu nu sor dum. 

Bu olay lar kuş ku la rı mı ar tı rın ca, II. Va ti kan Kon si -
li’ nin din le ra ra sı di ya log ile il gi li ka rar la rı nı ve dö kü -
man la rı nı oku ma ya ka rar ver dim. Di ya log için sık ça atıf ta
bu lu nu lan Lu men Gen ti um ile Nos tra Ae ta te (Ki li se nin
Hı ris ti yan ol ma yan din ler le iliş ki si hak kın da Kon sil deg-
le ras yo nu) ka rar lar dı şın da, Ad Gen tes (Ki li se nin mis yo -
ner lik hak kın da ki Kon sil ka ra rı) ve Uni ta tis
Re din teg ra ti o (Ekü me nik lik hak kın da Kon sil Ka ra rı) gi -
bi di ğer iki ka rar da da din le ra ra sı di ya lo ga ait bil gi ler bul-
dum.  Ör ne ğin Ad Gen tes ’in ikin ci bö lü mün de di ya lo gun
mis yo ner lik ol du ğu açık ça be lir ti li yor. Ka ra rı özet le yen
iki Ciz vit pa paz  J. Ne u ner ve J. Du pu is şöy le di yor lar: “İ -
kin ci bö lüm mis yo ner lik ça lış ma sıy la il gi li dir. (10-18.
cüm le ler) Bir yan dan di ya log (11) ve yar dım (cha rity) su-
nu mu va sı ta sıy la (12), di ğer yan dan da İncil ’i va az et me
ara cı lı ğıy la Tan rı’ nın hal kı nı bir ara ya ge ti ren in cil leş tir -
me yi (13-14) Hı ris ti yan şeha de ti ile sen tez le me yi amaç-
la mak tır. Za ten mis yo ner lik va sı ta sı olan bi rin ci si
(di ya log), ikin ci si ne (İncil leş tir me ye) gö tü rür.”4

Bu kı sa gi riş cüm le le rin den son ra, esas ko nu mu za
gir mek için, 1986 yı lın dan bu gü ne yak la şık 21 yıl dır doğ-
ru dan ve ya do lay lı bir şekil de di ya log ya pan Türk ta raf -
tar la rın bi le rek ve ya bil me ye rek mis yo ner li ğin ama cı na
hiz met et tik le ri ni söy le ye lim ve bu nun ka nıt la rı nı çe şit li
ke sim le rin ve ki şi le rin di ya log adı na söy le dik le rin den ve
yap tık la rın dan ör nek ler le or ta ya koy ma ya ça lı şa lım.

1. MİSYONERLİĞE ORTAK OLMA
Her ke sin bil di ği Tür ki ye’ den din le ra ra sı di ya lo ga en çok
sa hip le nen ler en ateş li di ya log çu lar Fet hul lah Gü len ve
ce ma a ti üye le ri dir. Çün kü Fet hul lah Gü len, Pa pa II.
John Pa ul ’a 9 Şubat 1998 gü nü sun du ğu mek tu bun da Pa-
pa’ nın din le ra ra sı di ya log mis yo nu na yü rek ten ka tıl dı -
ğı nı şöy le ifa de edi yor du: “Pek muh te rem Pa pa
ce nap la rı, Üç bü yük di nin do ğum ye ri ola rak bi li nen
top rak la rın dün ya yı da ha iyi ya şa na bi lir bir me kan kıl -
ma yo lun da ki kut sal mis yo nu mu zu tam ma na sıy la bi len
hal kın dan si ze en iç ten se lam lar ge tir di k….

Pa pa 6. Pa ul ce nap la rı ta ra fın dan baş la tı lan ve de -
vam et mek te olan Din le ra ra sı Di ya log İçin Pa pa lık Kon-
se yi (PCID) mis yo nu nun bir par ça sı ol mak üze re bu ra da

bu lu nu yo ruz. Bu mis yo nun ta hak kuk edi şi ni gör me yi ar -
zu edi yo ruz. En aciz bir şekil de hat ta bi raz cü ret le, bu
pek kıy met li hiz me ti ni zi ic ra et me yo lun da en mü te va -
zi yar dım la rı mı zı sun mak için si ze gel dik.”5

Gü len ’in mek tu bu nun baş lan gıç cüm le le rin den yu-
ka rı ya ak tar dı ğı mız iki kı sım üze rin de dik kat li ce dü şün -
dü ğü müz de, or ta ya iki hu sus çık mak ta dır: 

a) Gü len na sıl olu yor da Pa pa nez nin de üç di nin
doğ du ğu yer le rin ve halk la rı nın tem sil ci li ği ni ken din de
gö re bi li yor? Üç  din, Ya hu di lik, Hı ris ti yan lık ve İslâm
sı ra sıy la Mı sır-Si na’ da, Ku düs’ te ve Mek ke-Me di ne’ de
doğ muş tur. Bu gün bu ra lar da çe şit li halk lar ve dev let ler
var dır. Si ya se ten ve hu ku ken Gü len bu yer le ri ve halk-
la rı nı na sıl tem sil ede bi lir? Öte yan dan bu yer le rin hal -
kı din ba kı mın dan Ya hu di, Hı ris ti yan ve Müs lü man dır.
Gü len, ha di di ye lim İslâm’ı tem sil ede bi lir ama, Ya hu -
di li ği ve Hı ris ti yan lı ğı na sıl tem sil ede bi lir? Bu ko nu
hak kın da da ha faz la dur ma dan bi zim için çok da ha
önem li olan ikin ci hu su sa ge çe lim.

b) Gü len ikin ci pa rag raf ta ki cü me le le riy le Pa pa lık
Kon se yi’ nin Din le ra ra sı Di ya log mis yo nu nun bir par ça -
sı ol ma yı, bu na hiz met et me yi is ti yor ve bun la rın ger-
çek leş me si ni ar zu edi yor. Gü len, bi rin ci pa rag raf ta ken di
hiz met ve va zi fe si ni “Kut sal mis yo nu mu z” di ye rek mis-
yon ola rak ni te le di ği gi bi, ikin ci pa rag raf ta da Din le ra -
ra sı Di la yog ’u da mis yon ola rak ni te li yor.

Mis yon ke li me si ni Gü len ’in ka sıt lı ola rak se çip seç-
me di ği ni bi le mi yo ruz; an cak Pa pa lık nez nin de “mis yo n”
ke li me si nin özel bir an la mı var dır ki, bu in san la ra Hı ris-
ti yan lı ğı teb liğ et mek tir; mis yo ner lik ve mis yo ner ke li -
me le ri de za ten ay nı ke li me den ge lir.  Ni te kim II.
Va ti kan Kon si li’ nin Mis yo ner lik le il gi li Ad Gen tes Di vi -
ni tus ad lı ka ra rın da mis yon şöy le ta nım la nı yor: “Ki li se
ta ra fın dan gön de ri len İncil öğ re ti ci le ri nin yü küm lü lük -
le ri ve bü tün dün ya ya gi de rek İncil ’i va az et me va zi fe si -
ni yük le ne rek he nüz Me sih ’e inan ma mış halk lar
ara sın da Ki li se’ yi yer leş tir me le ri, ge nel ola rak mis yon
di ye ad lan dı rı lır.”6

Din le ra ra sı di ya log, hem yu ka rı da sö zü nü et ti ği miz
Ad Gen tes’ te hem de Gü len ’in mek tu bu nu sun du ğu Pa -
pa II. John Pa ul ’un çe şit li ve si le ler le yap tı ğı açık la ma la -
rın da ve dek la ras yon la rın da da açık ça di ya log ve mis yon,
“mis yo ner li k” ola rak ta nım lan mak ta dır. Gü len ’in hiz met
et mek is te di ği di ya lo ğu ve mis yo nu, II. John Pa ul, “Re-
demp to ris Mis so” baş lık lı ge nel ge sin de  şöy le ta nım lı -
yor:

“Din le ra ra sı di ya log Ki li se’ nin bü tün in san la rı Ki li -
se’ ye dön dür me amaç lı mi soy nu nun bir par ça sı dı r….
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…esa sen mis yon la ve mis yo nun şekil le riy le di ya log ara-
sın da özel bir bağ var dır. Bu mis yon as lın da Me sih ’i ve
İncil ’i bil me yen le re ve di ğer din le re men sup olan la ra yö-
ne lik ti r… … … kur tu lu şun Me sih’ ten gel di ği ve di ya lo -
ğun evan ge li zas yon dan (in cil leş tir me) ay rıl ma dı ğı
ger çe ği gö zar dı edil me miş tir. … Di ya log, Ki li se’ nin kur-
tu lu şun ta biî yo lu ol du ğu inan cıy la yön len di ril me li ve
ikmâl edil me li dir. ...Di ya log Tan rı’ nın Kral lı ğı ’a doğ ru
bir yol dur ve bu nun sü re si ni ve mev si mi ni sa de ce Ba ba
bil se de, mut la ka so nuç ve re cek tir.”7

En yet ki li ağız dan din le ra ra sı di ya log ger çek ama-
cıy la böy le de ta nım la nı yor. O hal de Gü len ’in di ya lo ğa
or tak ol ma sı nın ne an la ma gel di ği ni siz dü şü nün.

2. İSLÂM VE HIRİSTİYANLIĞI 
HZ. MERYEM’İ HZ. MUHAMMED İLE 
NİKAHLAYARAK BİRLEŞTİRME

Kur ’an’ dan İdra ke Yan sı yan lar ad lı ese rin de Gü len, Mer-
yem Su re si nin 17. aye ti nin meâli ni ken di ifa de siy le şöy -
le ve rir: “Son ra, in san lar dan giz len mek için bir per de
ger miş ti. Ru hu mu zu gön der miş tik de ona tam bir in san
ola rak gö rün müş tü ” ve şu yo ru mu nu ilâve eder: “Aca ba
ne idi bu ruh? He men bü yük ço ğun lu ğu iti ba riy le bü tün
tef sir ler, aye ti ke ri me de: “… ru hu mu zu gön der di k… ”
di ye be lir ti len ru hun Ceb ra il (a.s.) ol du ğu nu ifa de et-
mek te dir ler. Ne var ki, bu ra da Kur ’an “Ru h” ta bi ri ni kul-
la nı yor; ruh ’un ta yi nin de ise ih ti laf var dır. İhti ma lin
sı nır la rı ise ih ti la fın çer çe ve si ni aş kın dır; hat ta Efen di -
mi zin ru hu nu içi ne ala cak ka dar da ge niş tir. Evet bu da
muh te mel dir; zi ra Hz. Mer yem çok afi fe ve ne zi he bir
ka dın dı. Bu iti bar la da göz le ri nin içi ne baş ka bir ha yal
gir me miş ti ve gir me me liy di de. Ona sa de ce ken di si ne
he lal olan bi ri bak ma lıy dı. O da ol sa ol sa Efen di miz ola-
bi lir di; zi ra o bir mü na se bet le Hz. Mer yem ’in ken di siy -
le ni kah lan dı ğı na işa ret bu yu ru yor du. Bu açı dan da
“Ru h” un Efen di mi zin ru hu ola bi le ce ği de ih ti mal da hi -
lin de di r… ”8

Her ne ka dar Gü len cüm le si nin so nun da bu ko nu -
da baş ka ka nıt lar bu lun ma dan bu nun ka ti yet ifa de et me-
ye ce ği ni be lir ti yor sa da, söz ko nu su aye ti böy le
yo rum la dık tan son ra ge ri ye ne ka lı yor ki? Gü len, ken di
yo ru mu na Hz.Pey gam be ri de or tak ede rek, “O …. Hz.
Mer yem ’in ken di siy le ni kah lan dı ğı na işâret bu yu ru yor -
du.” Di yor. Hz.Pey gam ber ’in “işâre ti ” Ken zu’l-Um mal’ -
da ki bir ri va yet tir. Bu ri va yet ger çek bir ha dis bi le ol sa,
Hz. Pey gam ber ’in Mer yem ile ni ka hı nın ve zev ce leş me -
si nin Ahi ret’ te, Cen net’ te ola ca ğı nı be lir ti yor.9 Gü len ’in
bu akıl ve man tık dı şı yo rum la rıy la Hz. İsa’ nın an ne si -
nin, Hz. Mer yem ve ba ba sı nın, ha şa, Hz. Mu ham med

ola rak bu dün ya da ol muş bir ni kah lan ma gi bi an lat ma sı
din le ra ra sı di ya log çer çe ve sin de Hı ris ti yan lı ğı ve İslâmı
“ev len dir me ye ” yö ne lik bir gi ri şim den baş ka ne gi bi bir
de ğe ri ola bi lir?

Gü len ’in di ya log için Hz.İsa’ ya an lat tı ğı mız özel il-
gi si ni, ce ma a tin bir baş ka üye si ve Ak si yon Der gi si’ nin
edi tö rü İ.Ka ra ye ğen de söz le riy le doğ ru la mak ta dır. Söz
ko nu su der gi nin 470 no lu özel sa yı sın da “İn san lık O’ nu
Bek li yor: Hz. İsa ” baş lık lı bir ka pak dos ya sı ha zır la mışk -
tır. Edi tör şöy le ya zı yor: “Müs lü man lık ile Hı ris ti yan lık
sa nı la nın ak si ne Mu sa vi li ğe nis be ten bir bi ri ne da ha ya-
kın dır. Bu ra da ki or tak pay da Haz re ti İsa (A.S.)’dır. Hz.
İsa bi zim de pey gam be ri miz dir ve Kur ’an’ da tek ka dın
Hz. Mer yem ay nı za man da bir su re nin de adı dır. Bun lar
müş te rek çiz gi nin en bü yük de li li dir. Mü dak kik araş tır -
ma cı lar, tes lis inan cı nı terk eden sa mi mi İsa vi ler ile
İslâm Di ni ara sın da ki me sa fe nin kı sal dı ğı nı gör mek te -
dir ler.”10

Gö rül dü ğü gi bi Gü len ve ce ma a ti nin Hı ris ti yan lar -
la özel iliş ki le ri ni Hz. İsa’ nın da Müs lü man la rın pey gam-
be ri ol du ğu inan cıy la Hz. İsa üze rin den ku ru yor lar. Pe ki
Hz. Mu sa, Müs lü man la rın inan dı ğı bir pey gam ber de ğil
mi? Eğer iliş ki ler böy le ce pey gam ber ler üze rin den ku-
ru la cak sa ni çin Hz. Mu sa’ nın mün te sip le ri mu se vi ler
Müs lü man la ra Hı ris ti yan lar dan da ha uzak olu yor? Gö-
rül dü ğü gi bi Hı ris ti yan lar la iliş ki le ri ni meş ru laş tır mak
için Gü len ve ce ma a ti çok ba sit, ba sit ol du ğu ka dar da
ek sik bir man tık oyu nuy la te mel len di ri yor lar.

Gü len ve ce ma a ti nin di ya log yap tı ğı Hı ris ti yan lar
tes lis inan cı nı terk et miş, ken di ta bir le riy le “İ sevi le r” mi -
dir? Çün kü Hz. İsa, tes lis çi de ğil, tev hid çiy di bi ze gö re.
Gü len ’in zi ya ret et ti ği, meş hur mek tu bu nu sun du ğu ve
mek tu bun da “di ya lo ğu nu zun bir par ça sı ola ca ğı z” de di -
ği Pa pa II. John Pa ul tes li si terk et miş bir İse vi miy di?

Di ya log için bu tür tu tar sız ge rek çe le re ne ge rek gö-
rü lü yor ki! Va ti kan bi zi di ya lo ğa da vet et miş tir; biz de
ka tı lı yo ruz de mek ka fi de ğil mi?

3. HZ. MUHAMMED’SİZ İSLÂM’A DOĞRU

Gü len ve ce ma a tin den ba zı la rı din le ra ra sı di ya log gö rüş-
me le rin de Hz. Mu ham med ’in Resûl ol du ğun dan bah set -
me yi ge rek li ve uy gun gör mü yor lar:

“Ba zı la rı üç din den her han gi bir di ne inan mak ye-
ter li dir. Mü him olan ke li me-i tev hid inan cı dır. Hz. Mu-
ham med ’i ka bul ve tas dik et mek ise şart ol ma yıp bir
ke mal mer te be si di r” di yor. Ba zı la rı da “Eh li ki tap ile
amen tü de it ti fak ha lin de yi z” id di a sın da bu lu nu yor. (Ah -
met Şahin, Za man 17.04.2000)
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Ni te kim, Fet hul lah Gü len de şöy le di yor: “Kur ’an-ı
Ke rim, ki tap eh li ne çağ rı da bu lu nur ken, “EY ki tap eh li!
Ara mız da müş te rek olan bir ke li me ye ge lin.” Ne dir o ke-
li me? “Al lah’ tan baş ka sı na iba det yap ma ya lım.” Al lah ’a
kul olan baş ka sı na kul ol mak tan kur tu lur. İş te ge lin, si-
zin le bu mev zu üze rin de bir le şip bü tün le şe lim. Kur ’an
de vam la, “Al lah ’ı bı ra kıp da, ba zı la rı mız ba zı la rı mı zı Rab
edin me si n” di yor. Dik kat edin, bu me saj da, Mu ham me -
dün Rasûlul lah yok.” (Hoş gö rü ve Di ya log İkli mi. S. 241).

Fa sıl dan Fa sı la ki ta bın da da, “Her kes ke li me-i tev-
hi di esas ala rak çev re si ne ba kı şı nı ye ni den göz den ge çir-
me li ve ıslah et me li dir. Hat ta ke li me-i tev hi din ikin ci
bö lü mü nü, ya ni ‘Mu ham med Al lah ’ın resûlü dür’ kıs mı -
nı söy le mek si zin sa de ce ilk kıs mı nı ik rar eden kim se le -
re rah met ve mer ha met ba kı şıy la bak ma lı dı r… ”
de mek te dir ler. (Kü re sel Ba rı şa Doğ ru-131)”11

Gü len ve yan daş la rı, Hı ris ti yan lar la ve ya baş ka din
men sup la rıy la İslâm adı na di ya log yap ma da, Ke li me-i
Tev hid ’i kı sal ta rak, Mu ham med ’in son pey gam ber ve
ne bi ol du ğu nu gün de me ge tir mek is te mi yor lar. Eğer
yap tık la rı din le ra ra sı di ya log ise ve İslâm üze rin den bu
di ya lo ğu ya pı lı yor sa, Hz. Mu ham med’ siz İslâm, İslâm
olur mu? Ke li me-i Tev hid’ ten Hz. Mu ham med ke li me -
si ni çı kar mak, sa de ce Gü len ci le re mah sus de ğil dir; bel -
ki de onun et ki siy le aşa ğı da gö re ce ği miz gi bi ba zı ku rum
ve ki şi ler de ay nı şeyi ya pı yor lar.

Şim di de, Gü len ce ma a ti men sup la rı ile bu ce ma a -
tin fa a li yet le ri ne sü rek li iş ti rak eden kim se ler den ör nek
ve re lim.

4. ILIMLI İSLÂM İÇİN ÇALIŞMA

Gü len ce ma a ti nin en önem li aka de mik ku ru mu olan Fa -
tih Üni ver si te si’ nin Ame ri kan Kül tü rü ve Ede bi ya tı ile
İngi liz Di li ve Ede bi ya tı bö lüm le ri, 2006 yı lın da dü zen -
le dik le ri bir ulus lar ara sı kon fe rans için TÜ Bİ TAK’ tan
ma li kat kı is te me ge rek çe sin de şu ifa de le re yer ve ri yor -
lar: “As lın da, Av ru pa ve As ya’ nın ara sın da, kar şı sın da ve
öte sin de ki Tür ki ye (ve özel lik le İstan bul), ılım lı İslâmi
eği tim mis yo nu ve ulu sal sı nır la rı aşan ge le cek gö rü şü
ile Fa tih Üni ver si te si ve Ame ri kan Kül tü rü ve Ede bi ya -
tı ile İngi liz Di li ve Ede bi ya tı bö lüm le ri ni oluş tu ran ulus-
lar ara sı eği tim kad ro su bu gö rev için çok uy gun dur.”
(Bkz. Bel ge 1).

5. PAPA OLMAK BİLE 
CEMAAT ONAYINDAN GEÇİYOR

Nu ri ye Ak man ’ın ce ma a te bağ lı Ga ze te ci ler ve Ya zar lar
Vak fı baş kan yar dım cı sı ve Kül tür le ra ra sı Di ya log Plat-

for mu Ge nel Sek re te ri Ce mal Uş şak ile yap tı ğı ve
9.12.2006 ta ri hin de Za man ga ze te sin de “Kar di nal Rat-
zin ger Tür ki ye’ de Pa pa Ol du ” baş lı ğıy la ya yım la nan söy-
le şi nin tak dim cüm le sin de N.Ak man, Uş şak için şöy le
di yor: “16. Be ne dik tus ’un se çil dik ten son ra de ğil, Tür ki -
ye’ ye gel dik ten son ra ger çek Pa pa ol du ğu na ina nı yor.”
Bu inan cı nı Uş şak da, Ak man ’ın bir so ru su na ver di ği ce-
va bın da şöy le ifa de edi yor: “Ken di si bu ra ya ge lin ce ye ka -
dar Pa pa ol ma mış tı he nüz. Hâlâ kar di nal Rat zin ger’ di,
bir fel se fe ve ya te o lo ji fa kül te sin de öğ re tim üye si sı fa -
tıy la du ru yor du. Ama taç gi yen baş akıl la nır. Ba na gö re
Tür ki ye zi ya re ti ile bir lik te Pa pa ol ma ya baş la dı.”12

Gö rül dü ğü gi bi Pa pa XVI. Be ne dikt ’in Pa pa lık ona -
yı Uş şak’ tan ge çi yor. Keş ke Uş şak Pa pa’ nın ni çin Tür ki -
ye zi ya re ti ile ger çek Pa pa ol du ğu nun ge rek çe si ni de
açık la say dı da bi ze so ru sor dur ma zah me ti ver me sey di. 

Uş şak, biz de din le ra ra sı di ya lo ğun ve mis yo nun or-
ta ğı yız di ye rek XVI. Be ne dikt Tür ki ye’ ye gel mek le bi -
zim de ona yı mı zı al dı ve ger çek Pa pa ol du mu söy le mek
is ti yor? Yok sa Uş şak, Tür ki ye’ yi geç mi şi ni ve ya ge le ce -
ği ni dü şü ne rek bir Hı ris ti yan ül ke si gi bi gö rü yor da, zi-
ya re tiy le Pa pa Tür ki ye’ nin de pa pa sı mı ol du de mek
is ti yor. Bu ve ben ze ri so ru la rı ço ğal ta bi li riz; an cak ce va -
bı nı biz de ğil Uş şak ve re bi lir.

6. HZ. MUHAMMED’İN ÜMMETLİĞİNİ
BIRAKIP HZ. İSA’NIN ÜMMETİ OLMAYA 
YÖNELME

Din le ra ra sı Di ya log ha re ke ti ne da hil ol duk tan bu ya na
Gü len ce ma a tı ka dar A.Ok tar (Ad nan Ho ca) ce ma a ti de
son za man lar da bir bi çim de Hz. İsa, Hz. Mer yem ve Kı-
ya met ile il gi li çok sa yı da eser ler te lif ve ya ter cü me et ti -
ler. El bet te bun lar ya pı la bi lir; bi zim şika ye ti miz bun la rı
sa yı ca çok lu ğuy la il gi li de ğil dir. İçe rik le riy le il gi li dir.

Nuzûl-i İsâ (Hz.İsa’ nın tek rar dün ya ya dö nü şü) ile
il gi li söy lem le ri, Hı ris ti yan la rın ki ne ben zi yor. Hı ris ti -
yan dün ya da gün geç mez ki Hı ris ti yan lar “İ sa gel di ”, “İ -
sa gö rül dü ” gi bi çı ğırt kan lık yap ma sın. Di ya log ile
bir lik te bu ce ma at le rin ez ber le rin de ve söy lem le rin de de
ben zer şey le re sık ça ras lı yo ruz. Kal dı ki Nuzûl-i İsa ih-
ti laf la rı bir me se le dir.13

Da ha ön ce sö zü nü et ti ği miz Ak si yon der gi si nin
özel sa yı sı na kı sa bir ma ka le ya zan Su at Yıl dı rım –ki
ken di si ne say gı ve hür me tim var- şöy le di yor: “… Müs-
lü man ve Hı ris ti yan üm met le ri nin, Hz.İsa’ nın şah si ye ti
et ra fın da bü tün le şe rek, hem ken di le ri ni, hem de bü tün
in san lı ğı kur tar ma ya yö nel me le ri, he pi mi zin ide a li ol-
ma lı dır. Bu nun ba zı ema re le ri de gö rün mek te dir.”14
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S.Yıl dı rım bu söz le ri ne –bu iş gö nül işi de ğil ama-
be nim gön lüm ra zı de ğil dir. Ken di si nin de be lirt ti ği gi -
bi mut lak ri sa le tin sa hi bi Hz. Mu ham med ise ve he nüz
Hz. İsa da or ta da yok sa, ni çin S.Yıl dı rım Müs lü man la rı
Hz. İsa ar ka sın da saf tut ma ya da vet edi yor da Hı ris ti -
yan la rı Hz. Mu ham med et ra fın da top lan ma ya ça ğır mı -
yor? Yok sa Hz. Mu ham med ’in ri sa le ti in san lı ğın
kur tu lu şu na kâfi de ğim li dir?

S.Yıl dı rım ’ın söz le ri ve tav rı sa de ce ve sa de ce mis-
yo ner le rin işi ne ya ra ya bi lir;  şöy le ki onun söz le ri mis-
yo ner ler ta ra fın dan Müs lü man la rın Hı ris ti yan laş tı rıl
ma sı için en iyi psi ko lo jik bir ze min oluş tur mak ta dır.
Mis yo ner ler “Müs lü man lar! Ba kı nız si zin bü yük le ri niz
si zi Hz. İsa et ra fın da bü tün leş me ye da vet edi yo r” de se -
ler ve di yen ler de var; bu na han gi Müs lü ma nın gön lü ra -
zı ola bi lir?
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7. ORYANTALİSTLERİN VE 
MİSYONERLERİN KUR’AN HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNE ONAY VERME

S. Yıl dı rım ’ın yap tı ğı biz ce en teh li ke li şey, “Kur ’an-ı
Ha kim ve Açık la ma lı Meâl”  ad lı F.Gü len ’in is te ğiy le ha-
zır la dı ğı nı söy le di ği ça lış ma sın da meâl bir çok aye tin so-
nu na, Kitâb-ı Mu kad des cüm le le ri ile ay nı an lam lar da
ol duk la rı id di a sı ile re fe rans ta bu lun ma sı dır. Söz ko nu -
su meâl şu üç nok ta dan bi ze gö re ol duk ça sa kın ca lı -
dır:

a) Bi lim sel De ğil dir: Kut sal ki tap tan not düş tü ğü
cüm le le rin ço ğun lu ğu nun, Kur ’an ayet le ri ile ya an lam
ba kı mın dan uzak tan-ya kın dan hiç iliş ki si yok tur, ya da
sa de ce ben zer ke li me ler ve olay la rı ih ti va et mek te dir.
Bu son açı dan, ba zı ben zer lik ler ol sa da, Kur ’an ayet le ri
ile kut sal me tin cüm le le ri fark lı amaç la rı di le ge tir mek -
te dir. 

Ko nu yu açık la ma ba kı mın dan bir çok ör nek ten bir
ta ne si ni ak ta ra lım:

Yıl dı rım ’ın Ba ka ra Su re si 62. ayet için ver di ği meâl
şöy le: “İ man eden ler, Ya hu di ler, Hı ris ti yan lar, Sâbi le r…
Her kim All lah ’a ve ahi ret gü nü ne (gerç tek ten) iman
eder ve amel-i sa lih iş ler se, el bet te on la rın Rab’ le ri ya-
nın da mükâfat la rı varn dır. On lar için her han gi bir kor -
ku ol ma dı ğı gi bi ken di le ri ni üze cek bir şey le de
kar şı laş maz lar. (KM, Mat ta 2.23; Resûlle rin İş leri, 2, 22)15

Şim di de iliş ki ku ru lan Kitâb-ı mu kad des cüm le le -
ri ni ak ta ra lım:

Mat ta 2:23:

“Ora ya va rın ca Na sı ra de nen ken te yer leş ti. Bu,
pey gam ber ler ara cı lı ğıy la bil di ri len, ‘O’ na Na sı ra lı de ne-
cek tir’ sö zü ye ri ne gel sin di ye ol du.”16

Resûlle rin İş leri 2:22:

“Ey İsra il li ler, şu söz le ri din le yin: Bil di ği niz gi bi
Na sı ra lı İsâ, Tan rı’ nın, ken di si ara cı lı ğıy la ara nız da yap-
tı ğı mu ci ze ler, ha ri ka lar ve be lir ti ler le kim li ği ka nıt lan -
mış bir ki şi dir.”17

Ba ka ra 62. ayet ile an lam ca ve ko nu ca İncil söz le -
riy le bir ben zer lik na sıl ola bi li yor! Mat ta 2:23’de 22’nin
de va mı ola rak be bek Hz. İsâ’nın Mer yem ve Yu suf ta ra -
fın dan Na sı ra’ ya ge ti ri li şi an la tı lı yor. Resûlle rin İş leri 2,
22’de ise, İsra il li le rin, Hz. İsâ’ya inan ma la rı için bir ça-
ğı rı dan söz edi li yor.

b) Or yan ta list le rin Kur ’an ’ın Kay na ğı Hak kın da ki
Gö rüş le ri nin Tas di ki: Bi lin di ği gi bi bir çok Ya hu di ve Hı-
ris ti yan asıl lı or yan ta list ler asır lar dır Hz. Mu ham med ’e

sah te pey gam ber ola rak bak mak ta dır lar. Kur ’an ’ı Hz.
Pey gam ber ’in ken di si nin yaz dı ğı nı id di a et mek te dir ler;
hâlâ da böy le dir.18 Hz. Pey gam ber ’in Kur ’an ’ı Tev rat ve
İncil’ den ça lın tı ya pa rak yaz dı ğı nı söy ler ler. Yıl dı rım as -
la böy le bir dü şün ce de ola maz; an cak öy le dü şün ce de
olan Hı ris ti yan la ra id di a la rı nı tas dik te bir koz ver miş
olu yor. 

c) Kut sal Ki tap la rın Tah rif Ol ma dı ğı na Ka nıt Gös-
ter me: Yıl dı rım ’ın ayet meâlle ri nin al tı na Kut sal Ki tab ’a
atıf ta bu lun ma sı, Kur ’an-ı Ke rim ’in bu ki tap hak kın da ki
tah rif ve teb dil edil miş tir ger çe ği ne göl ge dü şür mek te dir.
Çün kü bu ger çe ğe kar şı Hı ris ti yan lar ve mis yo ner ler şid-
det le iti raz edi yor lar. Kut sal Ki tap’ da tah rif yok di yor lar.
Yıl dı rım böy le bir meâl ha zır la mak la san ki Hı ris ti yan la -
rın id di a la rı nı tas dik et miş gö rü nü yor.

Bü tün bun lar bir ara da dü şü nül dü ğün de Yıl dı rım -
’ın bu meâli ile Kut sal Ki tap la rın nesh ol ma dı ğı, tah rif
ol ma dı ğı, hat ta Kur’ân’da ki ayet le rin Tev rat ve İncil’ den
alın ma ol du ğu Hı ris ti yan-Ya hu di id di a la rı doğ ru lan mış
olu yor.

Hı ris ti yan lar ve Ya hu di ler ken di yap tık la rı Kut sal
Ki tap çe vi ri le ri ne, Kur’ân’dan re fe rans lar ve ri yor lar mı?
Fa kat S.Yıl dı rım ’ın yap tı ğı nı, on dan ön ce on lar ya pı yor -
lar dı. Muh te me len Yıl dı rım on la rı tak lit et miş tir de ola-
bi lir. An cak on lar bu nu Tev rat ve ya İncil ter cü me le rin de
de ğil, ay rı ça lış ma lar la yap mış lar dır ve yap mak ta dır lar. 

Bun lar dan il ki, D. Mas son ’un “Kur’ân ve Ya hu di-
Hı ris ti yan Vah yi ” ad lı ça lış ma sı dır.19 Ya zar, çe şit li dinî
ko nu lar da Tev rat ve İncil’ den yap tı ğı alın tı lar la il gi li
gör dü ğü Kur’ân ayet le ri ni bir ara ya ge ti ri yor. Ço ğu za -
man da bun la rı ayet le rin an lam bü tün lü ğü, es bab-ı nü-
zülû ve si yak-se bak he sa ba kat ma dan ya pı yor. Baş ka bir
ör nek, mis yo ner D.Wick wi re ’ın ça lış ma la rı dır; Ki tab-ı
Mu kad des ’in tah rif edil me di ği ni is pat için, o da Kur ’an
ayet le rin den seç me ler ya pa rak Ki tab-ı Mu kad des cüm le-
le riy le bir ara ya ge tir miş tir.20

8. KELİME-İ TEVHİD’TEN 
MUHAMMED İSMİNİ ÇIKARMA

Her ne ka dar Kelâmî açı dan, Ke li me-i Tev hid: “Lâ ilâhe
illâlla h” de mek se de, İslâm’ı öğ re tir ken, bu na her za man
“Mu ham me dun re su lul la h” cüm le si de ek le nir. Ge le -
nek sel ola rak Ke li me-i Tev hid böy le öğ re ti lir. Geç miş te
İslâm dev let le ri nin bay rak la rın da, pa ra la rın da Ke li me-i
Tev hid yer al dı ğın dan “Al lah’ dan baş ka tan rı yok tu r” sö -
zü “Mu ham med Al lah ’ın el çi si di r” sö zü ile be ra ber ve ri -
lir di. Ke li me-i Tev hid de nin ce de bil di ği miz ifa de
an la şı lır.
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Da ha ön ce işa ret et ti ği miz gi bi Hz. Mu ham med’ siz
bir İslâm an la yı şı na ön cü lük eden Gü len ci le rin et ki siy -
le, ge rek din le ra ra sı di ya lo ğa ka tıl ma ge rek se AB’ ye tam
üye ol ma is te miy le 2002 yı lın da Mil li Eği tim Ba kan lı ğı -
nın ko mis yon ta ra fın dan ha zır la nan İlköğ re tim 5. sı nıf
“Din Kül tü rü ve Ahlâk Bil gi si ” ders ki ta bın da da Ke li -
me-i tev hid’ ten “Mu ham me dun Re su lul la h” iba re si çı-
kar tıl mış tır.21 Oy sa ki da ha ön ce ki yıl lar da ya zı lan ders
ki tap la rın da Ke li me-i Tev hid tam ola rak ve ri li yor du. 

9. AYETLERDEN VE HADİSLERDEN
HIRİSTİYAN VE YAHUDİLERİ İŞARET EDEN
OLUMSUZ KELİMELERİN ÇIKARTILMASI

Yi ne Mil li Eği tim Ba kan lı ğı nın ay nı ders ki ta bın da Kur -
’an’ dan ve Sün net’ ten du a ör nek le ri ola rak ve ri len ayet-
ler den ve ha dis ler den Hı ris ti yan la ra ve Ya hu di le re işa ret
eden olum suz ifâde ler çı kar tıl mış tır.

Bir-iki ör nek ve re lim: Fa ti ha su re si 6. aye te ka dar
tam ve ri li yor; esas du a olan 6. ayet ya rı da ke si li yor, böy-
le ce “...ga za ba uğ ra mış la rın ve sap mış la rın yo lu na de ğil”
ifa de si ne yer ve ril mi yor.22 Oy sa de di ği miz gi bi, Fa ti ha’ -
nın esas du a ifa de eden aye ti bu ayet tir. Aye tin bu kıs mı-
nın at la nıl ma sı Ya hu di ve Hı ris ti yan lar dan söz
et me sin den dir; çün kü bü tün tef sir ler de “Ga za ba uğ ra -
yan la rın ve sa pan la rı n” Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar ol du -
ğu be lir ti lir.

Baş ka bir ör nek, Ba ka ra Su re si’ nin 284. aye ti dir.
Aye tin du a kıs mı nın baş ta ra fı alı nı yor, son kıs mı olan
“Kâfir ka vim le re kar şı bi ze yar dım et” cüm le si alın mı -
yor.23 Çün kü at la nı lan kı sım da Üze yir ’e Al lah di yen ba -
zı Ya hu di le ri ve Al lah üç ten bi ri si dir di yen ya ni tes li se
ina nan Hı ris ti yan la rı, Al lah, kâfir ler ola rak ni te le miş tir.24

Ayet ler ve ha dis ler böy le ke si le rek ve ri lir ken, ba zı
ayet le rin an la mı na, tam ter si ne ilâve le ri de ya pı lı yor. İb-
ra him su re si nin 41. aye ti nin an la mı, “Ey Rab bi miz!
…He sap gö rü le cek gün de … ana-ba ba mı ve ina nan la rı
ba ğış la r” şek lin de ve ri li yor. Ayet te ge çen “mü’ min le r” -

söz cü ğü “ina nan la r” ola rak kar şı la na rak muğ lak laş tı rı lı -
yor; böy le ce ina na nın na sıl ve ne ye inan dı ğı dik ka te
alın ma dan her din men su bu “mü’ mi n” ke li me si ne da hil
edi li yor. Oy sa ki, mü’ min özel bir ta bir ola rak sa de ce Al-
lah ’a doğ ru inan cı olan de mek tir. Ni te kim Kur ’an söz ko-
nu su su re nin 37. aye tin den iti ba ren Hz. İbra him ’in
du a sı nı ve ri yor; bu ra da Al lah ’a dos doğ ru ina nan ve iba-
det le ri ni eda eden ki şi ler söz ko nu su dur. 

Ki ta bın da nış ma ku ru lun da is mi ge çen ba zı la rıy la
da ha ön ce bu me se le yi tar tış tım. Ba na de dik le ri: Ba zen
ayet le ri tam de ğil de bir kıs mı nı ver mi yor mu yuz? Bu nu
çe şit li ko nu la rı an la tır ken hep ya pı yo ruz de di ler. Doğ ru;
ama bu ra da ya pı lan tam o de ğil; ayet le ri ve ha dis le ri siz
du a ör ne ği ola rak ve ri yor su nuz tam da du a olan cüm le -
le ri ve ifa de le ri çı ka rı yor su nuz, de dim. 

Şim di Mil li Eği tim Ba kan lı ğın dan son ra Di ya net İş-
leri Baş kan lı ğın dan da ba zı ör nek ler ve re lim.

10. RİYÂZU’S-SÂLİHİN’DEN DİYALOG
GEREKÇESİYLE HADİS AYIKLAMAK

Di ya net İş leri Baş kan lı ğı da, Ara lık 1999 yı lın dan iti ba -
ren Dış İliş ki ler Da i re si ne bağ lı ola rak Din le ra ra sı Di ya -
log Bi ri mi nin ku rul ma sıy la din le ra ra sı di ya log ker va nı na
ka tıl mış tır. Ba zı Di ya net İş leri Baş kan lı ğı men sup la rı ve
me mur la rı din le ra ra sı di ya log fa a li yet le ri ne hiz met için
bi ze gö re yan lış lık lar yap mak ta dır lar. Bir – iki ör nek de
bun lar dan ve re lim.

Riyâzu’s-Sâli hin ad lı İmâm Ne vevî’nin meş hur ese-
ri nin ter cü me si ni Baş kan lık ta ra fın dan uzun su re dir bas-
mak tay dı. Ha dis le re yo rum ek len miş, -ben ce gü zel de
ol muş- ye ni bir ba sım is te miy le, Din İş leri Yük sek Ku rul
Uz man la rın dan ba zı la rı nın in ce le me ra po ruy la Din İş-
leri Yük sek Ku ru lu na ge len eser hak kın da, uz man ra por-
la rın dan bi ri sin de ba zı ha dis le rin eser den çı ka rıl ma sı
tek li fe var dır ki, on lar dan bi ri si nin ge rek çe si, ha di sin
“me de ni yet ler it ti fa kı ve din le ra ra sı di ya log stra te ji si ne
ay kı rı dı r” yar gı sı dır (Bkz. Bel ge 2).
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11. TEVHİD İLE TESLİSİ AYNÎLEŞTİRMEK

Di ya log sü re ci baş la dık tan bu ya na ge rek ak tif ve ge rek -
se pa sif Müs lü man di ya log çu lar, ku rum ve ya ki şi ola rak,
dur ma dan “Ay nı Te k” Al lah ’a ina nı yo ruz na ka ra tı nı tek-
rar la yıp du ru yor lar. Bu nu on la ra kim öğ ret ti: Pa pa lık mı
yok sa Kur’ân-ı Ke rim mi? Üm mi bir Müs lü man bi le bu -
nu bi lir ki bu nu Kur’ân öğ ret mez. Kur’ân’ın öğ ret ti ği
şudur:

Ma i de:116 “Al lah, Ey Mer yem oğ lu İsâ! İnsan la ra:
“Be ni ve ana mı, Al lah’ tan baş ka iki tan rı da ha edi ni n”
di ye sen mi söy le din? bu yur du ğu za man, o “Hâşâ! Se ni
tenzîh ede rim; hak kım ol ma yan şeyi söy le mek ba na ya-
kış maz.”

Mâide: 72 “An dol sun ki, Mer yem oğ lu Me sih, Al-
lah’ dır di yen ler ke sin lik le kâfir ol muş lar dır. Me sih: Ey
İsrâil oğul la rı! Rab bim ve Rab bi niz ol sun Al lah ’a kul luk
edi niz. Kim Al lah ’a şirk ko şar sa, Al lah ona cen ne ti ha -
ram kı lar; onun ye ri ateş tir ve zâlim le re yar dım cı lar da
yok tur.”

Bu âyet ler apa çık du rur ken, han gi dinî, fel sefî ve
bi lim sel ge rek çe ile di ya log çu lar İslâm’ın Tev hid ’i ni Hı-
ris ti yan la rın tes li si ile aynîleş ti rir ler. “He pi miz Tek Al-
lah ’a ina nı yo ru z” di ye bi li yor! Kelâm ve fel se fe de
Al lah ’ın ba sit lik il ke si var dır; hat ta kır baç ye miş ler ve ya
en gi zis yo na uğ ra mış da ol sa lar, bu il ke den do la yı Or ta -
ça ğın ba tı lı ba zı fi lo zof la rı ve te o log la rı Tek Tan rı’ ya
inan mak üç tan rı ya inan mak tan da ha ev la dır di ye rek üç -
lü ve ya üç le me li tan rı ina nı şı na kar şı gel miş ler dir. 

Bir ’in hiç bir şekil de üç, üç ’ün de bir ol ma dı ğı ve
üçün için de üç ta ne ay rı bi rin ol du ğu ba sit bir ma te ma -
tik bil gi siy le an la şı lır. Man tık ta ay ni yet il ke si var dır. Bu
ba sit fel sefî ve ma te ma tik zih ni ye te bi le sa hib ol ma dık -
la rı an la şı lan mo dern Müs lü man di ya log çu lar, yu ka rı da
zik ret ti ği miz ayet ler den de mi ha ber dar de ğil ler dir?

Bir çok put pe rest lik şekil le rin de de in san lar Tan rı’ -
ya ina nı yor lar; bu ra da önem li olan Tan rı’ ya han gi imân
ve Tan rı ta sav vu ruy la ina nıl dı ğı dır. Yu ka rı da zik ret ti ği -
miz ayet ler de ve baş ka ben zer le rin de de açık ça gö rül dü -
ğü gi bi Hı ris ti yan la rın tes lis ta sav vu ruy la inan dık la rı ile
Müs lü man la rın tev hid ta sav vu ruy la inan dık la rı, şim di ki
di ya log çu Müs lü man la rın söy le dik le ri gi bi, ay nı ve tek
tan rı ol say dı ni çin Al lah tes lis çi ina nı şı kü für ve şirk ola-
rak ni te le sin ki? Şaşı ran hâşâ Al lah mı; yok sa Müs lü man
di ya log çu lar mı?

Tev hi di tes li sin vaf tiz su yu na ba tı ran Müs lü man di-
ya log çu lar dan bi ri si de il ki S.H.Nasr ’dır; pa paz aka de -
mis yen John Hick ’in di ni ço ğul cu lu ğu, ken di si nin

ge le nek sel ci li ği ve din le rin aş kın bir li ği adı na ve bu ra da
din le ra ra sı di ya log adı na ta biî bun dan yak la şık 20 yıl ön -
ce John Hick ile yap tı ğı bir di ya log ta tes lis inan cı nı Al-
lah ’ın Hı ris ti yan kul la rı na özel te za hü rü ve te cel li si
ola rak te mel len dir mek te dir. Nasr şöy le der : “Bu dok trin
(tes lis) ta ri hi ola rak va ro lan dö kü man lar dan doğ ma mış
bi le ol sa, bu nun Müs lü man la ra de ğil Hı ris ti yan la ra ilâhî
ola rak is ten di ği ne ina nı yo ru m… Tâbi i olan bu dok tri -
nin imkânı na mü sa a de et mek için o yo rum Al lah ’ın, ira-
de si nin bir yö nü ne te ka bül et miş ol ma sı ge re kir. Eğer
bi ri si bu, bin ler ce yıl lık kor kunç bir ha tay dı der se, bu nu
ben ka bul et mi yo rum.”25 “Te k” ol du ğu nu, “Doğ ma dı ğı -
nı ” ve “Do ğurt ma dı ğı nı ” bil di ren26 Al lah ’a kar şı bun dan
da ha bü yük bir buh tan ola bi lir mi?

Al lah her di ne ken di si ni fark lı aki dey le te za hür et-
ti ri yor sa, aşa ğı da bah se de ce ği miz Pa pa XVI. Be ne dikt ’e
gön de ri len mek tu bun im za cı la rın dan da bi ri si olan Nasr -
’a so rul maz mı ki ni çin Al lah Ehl-i Kitâb’ı Müs lü man lar
ile on lar ara sın da ol ma sı ge re ken “Or tak Ke li me’ ye ” da -
vet edi yor? Eğer on lar da da ay nı tek Al lah ’a ina nı yor -
lar sa bu ilâhî da ve tin di ni ve man tık sal açık la ma sı ne
ola bi lir?

Âl-i İmrân Su re si’ nin 64. aye tin de “Or tak Ke li me ”
ile Al lah ’ın Ehl-i Kitâb’a yap tı ğı bu da ve ti bi le an la ma -
mış gö rü nen Nasr ’a ve onun gi bi di ya log çu Müs lü man -
la ra –ki di ya log için ge rek çe le ri nin bi ri si de bu ayet tir-
biz zat bu ke li me bir ce vap tır. Çün kü Al lah her di ne fark -
lı bir aki de ve ya inanç la te za hür ve te cel li et me di ği ni
beyân edi yor. 

Şim di Müs lü man di ya log çu la rın ken di le ri ne da ya -
nak ola rak gös ter dik le ri ve yan lış de ğer len dir dik le ri Âl-i
İmrân Su re si’ nin 64. aye ti ni ak ta ra lım ve kı sa ca üze rin -
de du ra lım:

Al lah ’ın Hz. Mu ham med ’e (şim di de bi ze) Ehl-i Ki-
tâb’a oku ma mız is te di ği ayet şöy le dir: 

“De ki: Ey Ehl-i Kitâb! Bi zim ve si zin ara nız da or -
tak ke li me ye ge li niz! Bu, Al lah’ dan baş ka sı na tap ma mak,
O’ na hiç bir şeyi or tak koş ma mak, Al lah’ dan baş ka ba zı -
la rı nı zın ba zı la rı nı rab ler edin me me si de ğil mi dir? Eğer
on lar yüz çe vi rir ler se, bi zim Müs lü man ol du ğu mu za
şahit olu nuz de yi niz.”

Al lah hâşâ, bu gün kü di ya log çu Müs lü man lar gi bi
şaş kın ve çe liş ki li ol ma dı ğı için, ayet te gö rül dü ğü gi bi
Or tak Ke li me’ nin ne ol ma sı ge rek ti ği ni açık la ya rak bu -
nun Al lah ’a şirk siz ve kü für süz bir imân, ya ni Tev hid ol-
du ğu nu be yan et miş tir. Yok sa bu ra da ki Or tak
Ke li me’ nin işa ret et ti ği or tak lık, Müs lü man di ya log çu -
la rın dü şün dü ğü nün, an la dı ğı nın ak si ne, Ehl-i Kitâb’ın
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bu gün sa hip ol duk la rı inanç la rı ve Tan rı ta sav vur la rı ile
Tev hid ’in or tak ol ma sı de ğil dir. Hiç şüp he siz Hz. Mu sa
ve Hz. İsâ’nın ken di le ri nin teb liğ et ti ği tev hid çi imân
Or tak Ke li me’ dir; yok sa işa ret et ti ği miz gi bi Hz. İsâ’nın
da Rab ve Tan rı ola rak ina nıl dı ğı tes li sin ve ya baş ka tür -
lü inanç la rın Or tak Ke li me ile bir or tak lı ğı, aynîli ği ve
eşit li ği söz ko nu su ola maz. 

Nasr gi bi, tev hi di ve tes li si ayın gö ren Müs lü man
di ya log çu la rın sa yı sı ba ya hay li ka ba rık gö rün mek te dir.
Pa pa XVI. Be ne dikt ’in Tür ki ye zi ya re ti ni Tem po der gi -
si 990. sa yı sı nı “Ay nı Tan rı, Yol lar Fark lı ” baş lı ğıy la özel
sa yı yap mış tır. Bu mü na se bet le Be kir Kar lı ğa ve Ali Mu -
rat Yel gi bi iki ila hi yat çı aka de mis ye nin der gi ye söy le -
dik le ri cid den esef ve ri ci dir.

“Me de ni yet ler İtti fa kı ve Din le ra ra sı Di ya log ko nu-
la rın da ki yet kin li ğiy le dik kat çe ki yo r” di ye ta nı tı lan Be -
kir Kar lı ğa: “Din ler de kast edi len ay nı Al lah. Fa kat
Hı ris ti yan lık ta üç lü bir Tan rı an la yı şı var. İsâ da Tan rı.
Tan rı oğ lu Tan rı, Ba ba Tan rı, oğul Tan rı ve Kut sal Ruh.
Ya ni Cebrâil, Mer yem ’e üf le nen ruh. Çün kü Hz. İsâ,
Mer yem ’e üf le nen ruh’ tan iba ret tir. Do la yı sıy la bu ra da
ay nı Tan rı’ ya inan mı yor lar de mek yan lış olur. Üçü de
İbra him ’in Tan rı sı. Ya ni tek Tan rı.”27

Kar lı ğa’ nın bu çe liş ki li ol du ğu ka dar da, yu ka rı da
Al lah ’ın, Kur’ân’dan alın tı la dı ğı mız ayet ler de Hı ris ti yan
inan cı nı şirk ve kü für ola rak ni te le di ği ayet le rin an lam -
la rı na ters dü şen beyânı na gö re, Üç lü Tan rı inan cı, Tek
Tan rı inan cıy la ay nı dır. O’ na gö re, öy ley se, Kur’ân’da
an la tı lan Tek Al lah ’a, haşâ, Hı ris ti yan lık ta ki gi bi Ba ba
Tan rı’ dır, Oğul Tan rı’ dır (İsâ) ve Kut sal ruh Tan rı’ dır de-
mek te bir sa kın ca yok tur her hal de! Hâşâ. Ak si tak dir de
İslâm tev hi diy le Hı ris ti yan tes li si na sıl Tek ve Ay nı Tan-
rı’ yı an la ta bi lir ler ki?

Kur’ân’a gö re üç di nin Tan rı inan cı nı Hz. İbra -
him’ de de bir leş tir mek yan lış tır. Çün kü ayet apa çık tır:
“İb ra him, ne Yahûdi, ne de Hı ris ti yan idi; o an cak hanîf
ve Müs lü man dı; müş rik ler den de de ğil di ” (Âl-i İmrân:
67); “De ki: Şüp he siz Rab bim be ni doğ ru yo la, İbra him -
’in dos doğ ru di ni ne ilet ti; o müş rik ler den de ğil di ”
(En’âm: 161).

Bu ten kit ler kar şı sın da di ya log çu la rın bi ze yö nel -
te bi le cek le ri, “Her di nin Al lah ’ı ve ya Tan rı’ sı baş ka baş -
ka mı dır da siz bi zi eleş ti ri yor su nuz? Din le re gö re ay rı
ay rı Al lah mı var?” gi bi so ru la rı ve iti raz la rı ola bi lir; bun-
la rı tar tış ma yı da ha son ra ya bı ra ka rak, di ya log çu la rın
gö rüş le ri ni ta nıt ma ya de vam ede lim. 

Tem po’ nun ay nı sa yı sın dan Fa tih Üni ver si te si sos-
yo lo ji bö lü mün den, “Ka to lik uz ma nı ” ola rak A.Mu rat

Yel ’in de bir söy le şi si var dır; söy le şi kı sa ol du ğu için ay -
nen ak ta ra lım:

“Hı ris ti yan la rın tes lis ya ni üç Tan rı kav ra mı as lın da
sır lı bir kav ram dır. Pa pa bi le bu nu açık la ya maz. Onun da
bil me di ği bir şey. Bir de şu ör ne ği ve rir ler: El ma sı eli ni -
ze al dı ğı nız da kaç yü zü var? Üç yü zü. Ama tek bir el mas.
Bi zim tes lis inan cı mız da bu na ben zer der ler. As lın da tek
Tan rı var ora da. Müs lü man lar çok abar ta rak Hı ris ti yan -
lar üç Tan rı’ ya ina nı yor yo ru mu nu ya pı yor lar. Tes li sin
te me lin de de as lın da bir lik var. Ay nı İslâm’da ol du ğu gi -
bi. İslâm vah det kav ra mı nın çok üze rin de du ru yor.”28

Eğer Tem po’ nun bu söz le ri ak ta rı mın da bir so run
yok sa, son dan ba şa Yel’ de şöy le de mek is ti yor her hal de:
Ey Al lah, ni çin vah det üze rin de faz la du ru yor sun! Ni çin
İhlâs su re si ni vah yet tin? Ni çin Hı ris ti yan inan cı nı kü für
ve şirk ola rak an lat tın? Sen, hâşâ, bil mi yor sun ki Hı ris -
ti yan lar da İslâm’da ol du ğu gi bi Sen ’in Tek li ği ne ina nı -
yor lar. Se nin Müs lü man la rın da Hı ris ti yan lar üç tan rı ya
ina nı yor lar şek lin de me se le yi abar tı yor lar; ah şun la rı bir
sus tur san!

Pe ki Yel ve Yel ler! Pa pa bi le üç lü Tan rı inan cı nı
açık la ya mı yor da, siz ler onun adı na tes li si bi lip na sıl olu-
yor da Tev hid ve Vah da ni yet le ay nı sa ya bi li yor su nuz?
Pa pa lar bi le Tev hid ve Tes lis ay nı dır de mi yor da siz ler
di ye bi li yor su nuz! Na sıl olu yor da Hı ris ti yan lar gi bi eli-
ni ze al dı ğı nız bir el ma sı ör nek ve re rek, el mas bir dir ama
üç yü zü var dır di ye bi li yor su nuz?

El mas do ğa dan çı ka rı lır ken do ğal üç yüz lü mü çı kı-
yor? Yok sa, el ma sı, üç yüz lü ke ser sen mi üç yüz lü olur?
Ve lev ki, el mas do ğa dan üç yüz lü çık sın, bu tes li se na sıl
ka nıt ola bi lir!

Ve ri len ör nek te ol du ğu gi bi üç yüz lü bir el mas dü-
şü ne lim. Bu tek bir el ma sın, üç yüz lü el mas ola rak bir
ni te li ği dir. Ni te lik le ri ne gö re bir el ma sa, sa yı ca üç el mas-
tır de ne bi lir mi? De ne me di ği için tes lis “Sı r” olu yor. Sır -
lı tes lis, na sıl olu yor da açık Tev hid ile ay nı olu yor?
Ma dem ki Ka to lik uz ma nı sı nız şu so ru la rın ya nı tı nı iyi
bi lir si niz: Ka to lik ler ve ya di ğer tes lis çi Hı ris ti yan lar her
üç Tan rı’ ya ay rı üç şahıs (per so na) de mi yor lar mı? Ay nı
cev her (öz), ay rı üç şahıs, bu üç şahıs da her yön den
denk ve eşit. Üç Tan rı, tan rı lık ta ay nı cev her dir; fa kat
şahıs ola rak üç tür. Üç in san dü şü nün, bu üç in san in san -
lık ve ya in san ol ma cev he rin de ay nı dır; fa kat Ali, Meh-
met, Ah met ola rak ay rı şahıs lar dır. Na sıl olur da, Ali,
Meh met, Ah met sa yı ve şahıs ola rak ay nı dır, tek tir di ye-
bi li yor su nuz?

Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar bu ko nu da şim-
di ye ka dar söy le dik le ri mi ze, “On lar dan za lim lik ya pan -
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la rı  ha riç Ehl-i Ki tap ile en gü zel şekil de mü ca de le edi-
niz.Bi ze in di ri le ne de, si ze in di ri le ne de inan dık; bi zim
Tan rı’ mız da, si zin Tan rı’ nız da bir dir; biz  yal nız O’ na
tes lim olu yo ruz,de yi niz.” me a lin de ki An ke but 46. aye ti -
ni ha tır la ta rak iti raz ede bi lir ler; ba kı nız ayet te de  bi -
zim söy le di ği miz: Bi zim  Tan rı’ mız da , si zin Tan rı’ nız
da bir dir de ni li yor. Ha yır siz bu nu, Al lah ’ın küfr ola rak
ni te le di ği tes lis çi Hı rıs ti yan la rın aki de si ile  Müs lü man -
la rın tev hid çi aki de si nin ay nı ol du ğu nu ifa de et mek için
söy lü yor su nuz. Oy sa ki söz ko nu su bu aye tin iniş ne de -
ni, Ehl-i Ki tap’ tan müs lü man ol muş olan la ra inanç açı-
sın dan te mi nat tır.Ya ni Al lah on la ra müs lü man ol mak la,
si zin di ni niz de de as li olan Al lah ’ın bir li ği aki de si ne ka-
vuş muş ol du nuz de miş tir; za den  ayet te bu ima nı tas dik
et me yen  Ehl-i Ki tap za lim ler ola rak ni te le nip is tis na
edim leş tir.Ya ni baş ka bir ifa dey le za lim la re :” Si zin de
bi zim de Al lah ’ı mız bir dir.” de nil me miş tir. 

Kal dı ki, bu du ru mu Ehl-i Ki tap ’ı İsla ma ça ğı ran
Ku ar ’an’ da ki bu ben zer ayet le rin sı ra ba kı mın dan en so-
nun cu su olan En bi ya 108 ve 109. ayet le ri çok da ha açık
bir bi çim de an la tı yor :” De ki: Ba na tan rı nı zın an cak Tek
bir Tan rı ol du ğu vah ye di li yor. Ha la Müs lu man lar ola-
ma ya cak mı sı nız?”, “ Eğer yüz çe vi rir ler se, de ki : Si zi
Or tak ola na ça ğır dım; an cak teh did edil di ği niz o kı ya -
met gü nü nün ya kın mı, uzak mı ol du ğu nu bil mi yo -
rum.”

12. ALLAH’IN BİRLİĞİNDEN DE
ŞÜPHELENMEK

Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar, Tev hid ile tes li si ay-
nîleş ti rin ce, is ter is te mez Hı ris ti yan lık ta ri hin de gö rül -
dü ğü şek liy le Tan rı’ nın bir mi, iki mi, üç mü, hat ta ba zı
za man lar da dört mü, beş mi ol du ğu tar tış ma la rı on la rın
zih ni ni de et ki le miş ol ma lı ki, inan dık la rı Al lah ’ın bir li -
ği hak kın da “spe kü las yon la rı n” ol du ğu nu söy lü yor lar.
Ba kı nız Be kir Kar lı ğa, Se fa Kap lan ’ın ken di si ne yö nelt -
ti ği “Kur ’an’ da ate ist ler le il gi li ne gi bi hü küm ler var?”
so ru su na ver di ği ce va bı nın ilk cüm le si ne: “İslâm’ın te -
mel an la yı şı, Al lah ’ın var lı ğı ve bir li ği ne da ya nır. Bir li -
ği ko nu sun da de ği şik spe kü las yon lar ol sa da, var lı ğı nı
ka bul et tik ten son ra, ge ri si üze rin de faz la dur maz
İslâm”29 di ye rek baş lı yor.

Ön ce cüm le nin ba şıy la so nu te zat tır. Çün kü İslâm
Al lah ’ın var lı ğı ve bir li ği ne da ya nı yor sa, Al lah ’ın bir li ği
na sıl önem siz olur! İkin ci si, İslâm’ı di ğer din ler den ayı-
ran en te mel nok ta, za ten Al lah ’ın bir li ği ve tek li ği inan-
cı dır. İş te bu nun için dir ki, di ğer din ler Al lah ’ın
var lı ğı na inan ma la rı na rağ men, Al lah ’ın, Kur ’an’ da da
çok açık ifâde ler le be lirt ti ği gi bi, on la rın inan cı nı Al lah -

’ın bir li ği ne inan ma dık la rı için şirk ve küfr sa ya rak red-
de di yor. Üçün cü sü, bir ön ce ki alt baş lık ta Kar lı ğa’ nın
Müs lü man lar da Hı ris ti yan lar da ay nı tek Al lah ’a ina nı -
yor der ken me se le yi Al lah ’ın bir li ği ve tek li ği üze ri ne
vur gu yap ma sıy la da bu son ifâde si çe liş mek te dir. Dör-
dün cü sü, ken di ni Müs lü man ve ya mü min ka bul edip de
Al lah bir miy di, üç müy dü di ye spe kü las yon ya pan bir
ki şi ye rast la ma dım; bil mem rast la yan var mı! Böy le bir
Müs lü man bu gün var sa, her hal de ye ni tü re me “Müs lü -
ma n” ol ma lı dır.

Kar lı ğa,Al la hın bir li ği ko nu sun da “spe kü las yon lar”
var dır der ken,eğer ke lam cı lar ara sın da Al lah ’ın sı fat la -
rı nın sta tü sü hak kın da ya pıl mış tar tış ma la ra işa ret et mek
is ti yor sa,bu on la rın,han gi gö rü şü sa vun muş olur lar sa ol-
sun lar, ken di gö rüş le rin de Al lah ’ın bir li ği hak kın da spe-
ku las yon la rı ol du ğu an la mı na gel mez;çün kü her
gö rüş te,sta tü le ri ni be lir le me na sıl ya pı lır sa ya pıl mış ol -
sun, sı fat lar ve isim ler Tek Al lah ’a ra ci dir, O’ na eş ko şu -
lan ikin ci,üçün cü  baş ka tan rı la ra de ğil dir. Kur ’an ’a gö re
Ehl-i Ki tap bir ya na put pe rest ler bi le Al lah ’ın var ol du -
ğu na ina nı yor lar. An cak hem Ehl-i Ki tap hem de put pe -
rest ler, Al lah ile bir lik te ta bi i ve in sa ni nes ne le ri de
tan rı lar ola rak ka bul et tik le ri için Al lah on la rın inan cı -
nı şirk ve kü für ola rak ni te le mek te dir.  

13. CENNET ALLAH’IN TEKELİNDEN
DİYALOGCULARIN TEKELİNE GEÇİYOR

Be kir Kar lı ğa ay nı ce va bı nın de va mın da şun la rı söy lü -
yor: “Hat ta, Al lah ’ın var lı ğın dan da öte, Hz. Pey gam -
ber ’i ka bul et me yen le re bi le hoş gö rü lü dav ra nır.
Ni te kim bir ha dis te, ‘Al lah’ tan baş ka ilah yok tur di yen -
ler cen ne te gi re cek tir’ de ni lir. Bu ha dis ten do la yı İslâm
bil gin le ri Hı ris ti yan la rın, Ya hu di le rin, Zer düş ti le rin,
hat ta Bu dist gi bi her han gi bir şekil de bir Tan rı ya ina-
nan la rın cen ne te gi re cek le ri ni ka bul eder ler. Hal bu ki,
Kur ’an tan rı ta nı maz lı ğa kar şı de rin bir has sa si yet gös ter-
mek te dir. An cak bu has sa si yet on la rın ca nı na, ma lı na
kıy ma nok ta sın da de ğil dir. Do la yı sıy la, gü nü müz de ate-
ist le re kar şı olum suz bir tu tum ta kı nıl ma sı söz ko nu su
bi le ola maz. Kal dı ki, ben ate is tim di yen in san la rın, Kur -
’an’ da söy le nen tarz da ate ist ol duk la rı ka na a tin de de ği -
lim.”

Keş ke Kar lı ğa ate ist le ri de cen net ten mah rum et-
me di ği ni açık ça ifâde et sey di da ha tu tar lı olur du. Bel ki
bu nu cüm le si nin so nun da zım men de ifâde edi yor gi bi.
Zi ra o, ate ist le re bi le ate ist ol ma hak kı ta nı ma ya rak,
“Kur ’an’ da söy le nen tarz da ate is t” ol ma dık la rı nı dü şü -
nü yor. Öy ley se! Öy ley se ger çek ate ist ol ma dık la rı için
cen ne te yol bu la bi lir ler!
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Ge le lim kul lan dı ğı ha di se, biz zat bu ha dis, Kar lı -
ğa’ nın bü tün söy le dik le ri ni bo şa çı kar mak ta dır.

Ne de mek: “Al lah’ tan baş ka ilah yok tu r”?

Al lah Bir ve Tek’ tir de mek de ğil mi dir?

Put lar, Al lah de ğil dir de mek de ğil mi dir?

İsa, Al lah ola maz de mek de ğil mi dir?

Kut sal Ruh, Al lah ola maz de mek de ğil mi dir?

Üze yir, Al lah ’ın oğ lu ola maz de mek de ğil mi dir?

Al lah ’ın oğ lu, kı zı yok tur de mek de ğil mi dir?

Me lek ler, Al lah ’ın ço cuk la rı ol maz de mek de ğil mi -
dir?

“Al lah’ dan baş ka ilâh yok tu r” de mek, Al lah var dır;
O’n dan baş ka ilâh ve ya tan rı york tur de mek tir. Bu da,
Al lah Bir’ dir ve Tek’ tir de mek tir. Uzat ma ya lım, bu da
her Müs lü ma nın bil di ği ve spe kü las yon suz inan dı ğı şey-
dir.

Ha dis ten do la yı İslam bil gin le ri her din men su bu -
nun cen ne te gi re ce ği ni söy lü yor muş! Me rak edi yo ruz
han gi İslâm bil gi ni Kar lı ğa gi bi dü şü nü yor? Bel ki bir kaç
ta ne.

Bu, İslâm âlim le ri nin ve re cek le ri bir ka rar de ğil ki!
Çün kü Al lah ’ın ka ra rı bel li:

Mâide 72: “An dol sun “Doğ ru su, Al lah ’ın ken di si,
Me sih ti r” di yen ler ka fir ol muş lar dır. Ve Me sih “Ey  İsra -
i lo ğul la rı! Be nim de Rab bi, si zin de Rab bi niz olan Al lah -
’a ta pın; doğ ru su kim Al lah ’a or tak ko şar sa Al lah cen ne ti
ona ha ram eder, onun va ra ca ğı yer ateş tir, hak sız lık
eden le rin yar dım cı la rı yok tu r” de miş ti.”

Mâide 73: “An dol sun, “Doğ ru su, Al lah üçün üçün-
cü sü dü r” di yen ler ka fir ol muş lar dır. An cak tek Tan rı dan
baş ka tan rı yok tur. On lar de dik le rin den vaz geç mez ler se,
doğ ru su, on lar dan in kar eden le re acık lı bir azap do ku -
na cak tır.”

Biz ler müs lü man ola rak   Al lah ’a her ke se Cen net ’i -
ni na sip et me si için du a ede bi li riz an cak.Cen ne ti ve ya
Ce hen ne mi par sel le ye rek da ğı ta ma yız.

14. MÜSLÜMAN DİYALOGÇULARIN
PAPA’YA GÖNDERDİKLERİ
“ARAMIZDAKİ ORTAK KELİME”
BAŞLIKLI MEKTUP

Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar, ay nı ga ra be ti, 138
im zay la 12 Ekim 2007 gü nü Pa pa XVI. Be ne dikt ’e gön-
der dik le ri, “Si zin ve Bi zim Ara mız da ki Or ta Ke li me ” baş-
lık lı mek tup ta da ser gi le miş ler dir.

Ür dün Am man’ da ki Kra li yet Ehl-i Beyt İslâm Dü-
şün ce si Mü es se se si baş ka nı Prens Ga zi bin Mu ham med
bin Ta la’ nın gi ri şi miy le ya zı lan ve 5’i Türk 138 ki şi nin
im za la dı ğı meş hur mek tu bun son II I. kıs mın da şöy le de-
ni yor:

(Ter cü me yi mek tu bun Arap ça as lın dan ya pı yo ruz:)
“İslâm ve Hı ris ti yan lık ara sın da ki ba zı şek li ih ti laf la rın
azal tıl ma sı bu lun ma dı ğı za man da İslâm ve Hı ris ti yan lık
muh te lif iki din ola rak de ğer len di ril me si ne rağ men,
açık tır ki iki bü yük va si yet, Kur’ân-ı Ke rim, Tev rat ve
Ahd-ı Ce did (İncil) ara sın da bir bağ ve or tak bir ze min
teş kil et mek te dir. Tev rat’ ta ve Ahd-Ce did’ te iki va si ye -
te te mel teş kil eden ve on lar dan fış kı ran şey, Al lah ’ın
vah da ni ye ti dir; ya ni Tek İlâh’tı r… ” (Bkz. Bel ge 3).

Pa pa’ ya Müs lü man ca bir mek tup ya zı lı yor; fa kat
her şey den ön ce mek tu bun en önem li ke li me le ri bi le İn-
cil’ den alı nı yor. Şöy le ki: “İ ki Bü yük Va si ye t” Pav lus İn-
ci li’ nin Arap ça ter cü me le rin den alın ma dır. Mar kos’ ta
(12. Bab, 28-31. cüm le le rin de Hz. İsâ’nın,Ya hu di le rin
“Ya zı cı la r” de nen bir gru bu na men sup bi ri siy le tar tış -
ma sı an la tı lır ve o, Hz. İsâ’ya so rar: “Bü tün va si yet le rin
il ki han gi si dir?” Hz. İsâ ce vap ve rir: “Bi rin ci si, Ey İsrâil,
işi tin! Rab bi miz Tan rı’ dır, Rabb bir’ di r… İkin ci si, kom-
şu nu ken din gi bi se ve cek sin. Bu iki va si yet ten da ha bü -
yük va si yet yok tur.”

Oy sa Kur’ânî kav ram, “Em r” dir. Emr ile va si yet ara-
sın da an lam ca nü ans far kı ol ma lı dır. Bu, o ka dar önem -
li de ğil dir. Bu ra da yan lış olan, yi ne, İslâm’ı ve
Hı ris ti yan lı ğı eş tut ma; tev hi di ve tes li si eş gör me; tes li -
si, en önem li bir İslâmî kav ram olan “Vah da ni ye t” ve
“Tevhîd” ile kar şı la ma gi ri şi mi dir. 

Aziz Egi di o Ce ma a ti ta ra fın dan 19 Ka sım 2007 gü -
nü 42 ki şi lik fark lı din men su bu nun ka tı lı mıy la Na po li’ -
de dü zen le nen din le ra ra sı di ya log top lan tı sı ve si le siy le
Na po li’ de ki Ple bis ci to mey da nın da di ya log çu la rın da ha -
zır ol du ğu bir top lan tı ya hi tab eden Pa pa XIV. Be ne dikt
“An ge lu s” ad lı bir ko nuş ma yap mış ve özet le şu me saj lar
ver miş tir: Bu kül tü rel ve din sel et kin li ğin dün ya da ba rı -
şın güç len me si ne kat kı ol ma sı nı di li yo rum. Bu nun için
du a ede lim. Ama bü tün mis yo ner ler için de du a ede lim.
Bü tün in san lı ğın Hı ris ti yan laş tı rıl ma sı hu su sun da, her
ki li se ay nı de re ce de so rum lu dur. Zor luk lar la yüz yü ze
olan, ço ğu kez ta ki ba ta ma ruz ka lan, pa paz la rıy la, ra hi -
be le riy le, si vil le riy le mis yo ner lik cep he si ne de ça lı şan -
lar dan da du a la rı mı zı esir ge me ye lim de miş ve
di ya log çu la rı Hı ris ti yan lı ğa da vet et miş tir.30 Pa pa ken di
açı sın da doğ ru man tık sal bir çı ka rım yap mış tır;Hı ris ti -
yan la ra sü rek li ola rak “Ay nı Tan rı’ ya ina nı yo ru z”, “İ nan-
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cı mız ay nı dı r” di yen Müs lü man di ya loğ çu la ra da ha baş -
ka ne gi bi bir tek lif ya pa bi lir di Pa pa ?

İş te Pa pa’ nın mek tup tan ve di ya log tan an la dı ğı bu -
dur; ken di adı na ve he sa bı na doğ ru an la mış tır. Biz iyi de
an lı yo ruz; fa kat an la ta mı yo ruz! Bu şek liy le yap tı ğı nız di-
ya log Hı ris ti yan lı ğa hiz met tir di yo ruz; eğer ay nı Tan rı’ -
ya ina nı yor sa nız or ta da bir şey kal mı yor di yo ruz. Fa kat
Pa pa bu iş ler den doğ ru man tık sal çı ka rım ya pa rak: Bu-
yu run Hı ris ti yan lı ğa di yor. Hak sız mı?!

Da ha da önem li si mek tu ba im za ko yan lar dan beş
ki şi den bi ri si İstan bul müf tü sü Mus ta fa Çağ rı cı’ dır; di -
ğer dör dü Ali Özek, İbra him Ka lın (SE TA Baş ka nı), Ek-
me led din İhsa noğ lu ve Ca ner Dağ lı’ dır. Ay rı ca Yu suf
Zi ya Ka vak çı’ nın da im za sı var dır.

Ça ğı rı cı’ nın İstan bul Müf tü sü is mi ve sı fa tıy la mek-
tu ba im za at ma sıy la Di ya net İş leri Baş kan lı ğı da bu mek-
tu ba or tak ol muş tur; böy le ce hem de Pa pa’ nın
Hı ris ti yan lı ğa da ve ti ne mu ha tab ol muş tur, hem de tev-
hi din tes lis ile denk tu tul ma sı na ka tıl mış tır.

Ay rı ca Ür dün Kra li yet ai le si nin ha zır la dı ğı, böy le
ulus lar ara sı iliş ki ler le il gi li bir mek tu ba im za koy mak
da ba zen son de re ce teh li ke li ola bi lir. Ge çen yıl lar da da
za man za man ba sı na yan sı dı ğı gi bi, Ba tı ve Va ti kan, kü-
re sel leş me si ya se ti için İslâm dün ya sı na bir ha li fe ve ya li -
der arı yor. De de le ri Kral Hü se yin’ den be ri Ür dün
Kra li yet ai le si,  İngi liz le rin gi ri şi mi ve tah rik le riy le ta-
lib tir. Bi lin di ği gi bi Ür dün Kral lı ğı nın bu gün baş ta ABD

ve Va ti kan ol mak üze re, Ba tı ile çok yön lü sı kı iliş ki si
var dır; din le ra ra sı di ya log için ver di ği çok yo ğun fa a li -
yet le ri ile ön de ol mak is ti yor. Ni te kim de söz ko nu su Pa-
pa’ ya gön de ri len bu son ikin ci mek tup ve 2006 yı lın da
yi ne onun gi ri şi miy le ha zır la nıp gön de ri len bi rin ci mek-
tup la, bu nu bir öl çü de de ger çek leş tir di. Bu mek tup la ra,
bü tün İslâm dün ya sın dan di la yog çu ki şi le re ve res mi ku-
rum la rın tem sil ci le ri ne im za koy dur ta rak ön der li ği ni
gös ter miş tir.

Me se le nin si ya si bo yu tu na böy le çok kı sa ca işa ret
et tik ten son ra tek rar doğ ru la rın di ya log me se le si ne ve
di ya log adı na ve ri len ta viz le ri an lat ma ya tek rar dö ne -
lim. 

15. CUMA HUTBELERİNE İTİRAZ
2006 yı lı içe ri sin de, es ki ABD Tür ki ye Bü yük El çi si
E.Edel man ve AB. Tür ki ye De li gas yo nu baş ka nı Kretsc -
hmer ’in Cu ma hut be le rin de ge le nek sel ola rak oku nan
“Al lah in din de din, İslâm’dı r” (Âl-i İmrân, 19) meâlin de -
ki aye ti nin okun ma sıy la din ler ara sın da ayı rım ve Hı ris -
ti yan lı ğa teh did ya pıl dı ğı id di a sıy la ra hat sız lık la rı nı di le
ge tir dik le ri ba sın da yer al dı. Hat ta Edil man ’ın bu ra hat -
sız lı ğı nı AKP pü kü me ti ne mek tup la ilet ti ği söy len di.

Yi ne ba sın da Di ya net İş leri Baş kan lı ğı nın müf tü -
lük le re ge nel ge gön de re rek, söz ko nu su aye tin okun ma -
ma sı nı ta leb et ti ği yö nün de ha ber ler yer al dı. Bu nun
üze ri ne Baş ba kan lık 03.04.2006 ta rih li ba sın açık la ma -
sıy la ola yı ya lan la dı. Be nim de bil di ğim ka da rıy la Baş-
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kan lı ğın müf tü lük le re gön der miş ol du ğu res mi bir ge-
nel ge si yok tur.

An cak, o gün den bu gü ne, ge rek yut için de ki ve ge-
rek se Dİ TİB bağ lı Yurt dı şı ca mi ler de hut be ler de bu aye-
tin okun ma sın da kay da de ğer bir azal ma ol du ğu
göz lem len mek te dir. Bun da ba zı imam la rın ve ya müf tü -
le rin şah si tu tum la rı da et ki li ol muş ola bi lir.

16. HIRİSTİYANLAR DOĞUŞTAN
HIRİSTİYAN YARATILMIŞ

Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu la rı nın İslâm’ı tah rif ha-
re ket le rin den bi ri si de, in san la rın do ğuş tan Hı ris ti yan,
Müs lü man ve Ya hu di vb. din men su bu ola rak ya ra tıl -
ma sı id di a sı dır.

Ba kı nız ay nı Uş şak ne di yor: “Ya ni be nim Müs lü -
man, se nin Hı ris ti yan ola rak ya ra tıl man ya da be nim
Türk, se nin Kürt ola rak sırf biz ta nı şa lım, kes ret için de
vah de ti bu la lım di ye. İş te bu ço ğul cu luk, çok dil li lik, çok
din li lik … Al lah ’ın mu ra dı ol du ğu nu ka bul len mek.”31

Al lah el bet te in san la rı ta nış ma la rı için ka vim ka vim
ya rat mış tır; an cak on la rı do ğuş tan ne şu di nin ne bu di -
nin men su bu ola rak mı ya rat mış tır? Aca ib bir id di a. Böy -
le bir id di a, bir çok İslâmî ha ki ka tı bo şa çı kar mak olur.

1. Hz. Pey gam ber (s.a.v.)’in “Her ço cuk, fıt rat üze -
re do ğar.Ço cuk,ebe vey ni ya hu diy se Ya hu di,hı ris ti yan sa
Hı ris ti yan,me cu siy se Me cu si olur.” Şek lin de ki meş hur
ha dis le ri ne ay kı rı dır.

2. Al lah ’ın ada let il ke si ni ze de ler. Çün kü Al lah in-
san la rı do ğuş tan fark lı din ler de ya ra ta cak, son ra da ka fir
ve müş rik ol duk la rı için ah ret te ce za lan dı ra cak! Bu Al-
lah ’ın âdil ol ma sı na ay kı rı ol du ğu gi bi, Al lah ’ın tah rif
edi len her ilâhi din den son ra di ni ni ye ni le me si ve ri sa -
let  ta ri hi ger çe ği ne de ay kı rı dır.

3. İslâm’ın ön ce ki din le ri nesh et ti ği inan cı na ay kı -
rı dır: İslâm inan cı na gö re, İslâm’ın Hz. Pey gam ber ’e vah-
ye dil me siy le Ya hu di lik ve Hı ris ti yan lık nesh edil miş tir.
İnsan la rı Al lah do ğuş tan Hı ris ti yan ve ya Ya hu di ya ra tı -
yor sa, o za man Al lah ’ın ve Hz. Pey gam ber ’in in san la rı
İslâm’a da vet et me si nin bir an la mı ka lı yor mu?

4. İslâm’ın son din ol ma sı inan cı nı or ta dan kal dı rır.
İslâm sa de ce ta rih açı sın dan son din de ğil dir; bir din de
ol ma sı ge re ken en baş ta do ğan in san ve ah ret açı sın dan
da tam din dir. Ni te kim Al lah bu yu ru yor ki: “Bu gün si zin
için di ni ni zi kemâle er dir dim, si ze ni me ti mi ta mam la -
dım, ve si ze din ola rak İslâm vaz et tim.” (Mâide:3)

Uş şak gi bi dü şü nen Müs lü man din le ra ra sı di ya log -
çu lar, sap ile sa ma nı bir bi ri ne ka rış tır ma de yi şin de ifa de

edil di ği, ha ki kat de va ha yı, doğ ru ile yan lı şı bir bi ri ne ka-
rış tı rı yor lar.

17. TÜRKİYE’NİN ŞEHİRLERİNE HAÇ VE
SİYON DAMGASI VURMAK

Müs lü man Hı ris ti yan di ya log çu la rın di ya log top lan tı la -
rı için seç tik le ri şehir le ri miz özel lik le geç miş te Hı ris ti -
yan lık için önem li ol muş şehir le ri miz dir: İstan bul, İzmir,
Ha tay, İsken de run, Ur fa, Har ran vb. 

25-30 Ey lül 2005 ta ri hin de Ha tay’ da ter tip le nen “I.
Ha tay-An ti och Me de ni yet ler Bu luş ma sı, An ti och Gü ne -
şi Al tın da ” ad lı top lan tı, bü tün top lan tı la rın en re zi li ve
ay nı za man da ib ret le üze rin de du rul ma sı ge re ken bir
top lan tıy dı. Ulus lar ara sı ni te lik li olan bu top lan tı “aka-
de mi k” gö rü nüm lü si ya si bir top lan tıy dı. 

Ha tay’ da din le ra ra sı di ya log ne yi me de ni yet ler it ti -
fa kı bu luş ma sı yap mak için, Ha tay is mi ni si yon yıl dı zı -
na, Hı ris ti yan haç çın çe vir mek mi ge rek liy di?
Top lan tı nın alt baş lı ğı, “An ti och Gü ne şi Al tın da ” iba re -
si, gü neş fi lan tem sil et mi yor! Gök ten inen, ka nat la rı nı
ger miş be yaz gü ver cin ve ayak la rı al tı na ya zı lan iba re,
san ma yın ba rı şı tem sil edi yor. O şek liy le o gü ver cin hı-
ris ti yanî bir sem bol dür; Tes lis ’in üçün cü tan rı sı Kut sal
Ru hu tem sil eder. (Bkz. Bel ge 4).

Bu sem bol, var lı ğı nı şu İncil cüm le sin den alır: “Bü -
tün in san lar vaf tiz edil di ğin de, Me sih de vaf tiz edil di -
ğin de ve du a et ti ğin de, gök ler açıl dı ve kut sal ruh, bir
gü ver cin gi bi ken di şek liy le onun üze ri ne in di ğin de,
gök ler den bir ses gel di: Sen be nim sev gi li oğ lum sun, se-
nin le ben çok hoş nu tum.” (Lu ka: 3, 21-22) Baş ka es ki
İncil nüs ha la rın da, son cüm le ye ri ne “Bu gün se ni do-
ğurt tu m” cüm le si var dır.32

Bu gü ne dek, dün ya nın çe şit li kent le rin de bir çok
ben zer top lan tı ya pıl dı, o şehir ler den han gi si nin is mi ne
si yon yıl dı zı ve haç işa re ti ka zın dı?

Bu ra da Zi ya Pa şa’ nın şu meşhûr bey ti ni ba lıs la ha-
tır la ma mak el de de ğil:

“Ümmîd-i ve fa ey le me her şahs-ı de ğal de,

Çok ha cı la rın çık tı ha çı zîr-i be ğal den.”

(Her hi le ci ki şi den ve fa ümi di bek le me,

Çok ha cı la rın kol tuk al tın da ha çı çık tı.)

Ma son Mit hat Pa şa’ nın yap tı ğı nı ha tır la ma mak olur
mu? Mit hat Pa şa da, ba tı nın ge liş me si ni Hı ris ti yan lık sa-
na rak ba tı cı lık sev da sıy la bir Os man lı bay ra ğı nın ay ve
hilâli nin ya nı na haç res mi kon durt muş tur. Ha tı ra tın da
ken di yap tı ğı edep siz li ği üçün cü bir şahıs ağ zın dan tak-
dir le an lat ma yı da ih mal et me miş tir.33
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BELGE 4



Gö rü yor su nuz, bu ül ke ne cev her ler ,in san lar ye-
tiş ti re bil miş! Gün düz elin de ya nan fe ner le so kak lar da
do la şan Si nop lu Di yo gen ’e sor muş lar: “Ne ya pı yor sun!”
Üs tad? “Adam arı yo rum, ada m” de miş ti.

Üs tü ne üst lük, Ha tay Bu luş ma sı nı ta nı tan ki tap çı -
ğın içi ne bir de Ata türk res mi koy muş tur. Mis yo ner
okul la rı nı ka pa tan ve mis yo ner le ri Türk ço cuk la rı nı Hı-
ris ti yan laş tı rı yor lar di ye ül ke miz den ko van Ata türk ’ün
res mi böy le bir ki ta ba ni çin ko nu yor!?

Öy le sa nı yo rum ki, ver di ği miz bu bir kaç ör nek,
Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu la rın di ya log adı na na sıl
bir İslâm an la yı şı na doğ ru git tik le ri ni gös ter me ye ka fi -
dir. Müs lü man di ya log çu la rın İslâm bah çe sin de ye tiş tir -
me ye ça lış tık la rı bu acı mey ve ler, uma rım genç
ne sil le ri mi zi ze hir le mez. Bun la rın en acı sı ve ze hir li si
de, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi tev hid ile tes li si den-
k leş tir me ay ni leş tir me gi ri şi mi dir. 

Şim di, tar tış ma sı nı yap ma yı söy le di ği miz so ru ya ge-
le lim: Bir çok din le ra ra sı di ya log çu nun da de di ği gi bi Be kir
Kar lı ğa’ nın “Al lah ay nı yol lar fark lı yak la şı mı doğ ru dur.”34

yar gı sı nın doğ ru olup ol ma dı ğı üze rin de du ra lım.

Bu ra dan ma a le sef tam bir so fis tik man tık ve zih ni -
yet ser gi le ni yor. Bel ki, “Her di ne gö re ay rı Tan rı ol maz;
Tan rı Tek’ ti r” doğ ru öner me si ve aki de sin den ha re ket
edi li yor; an cak bu, her  di nin Tan rı ta sav vu ru nun O’ na
imân şek li olan amen tü sü nün ay nı ve tek tan rı ol du ğu
so nu cu nu zo run lu ola rak do ğur maz. “Tek Tan rı, yol lar
fark lı ” şek lin de ki Müs lü man ve ya Hı ris ti yan di ya log çu -
la rın slo gan la rı, man tık, ma te ma tik ve biz zat fark lı yol-
lar, ya ni din ler açı sın dan saç ma lık tır; biz zat her di nin
ken di aki de si ne ay kı rı dır. 

Tek Tan rı, Hı ris ti yan lık ta ki tes li sin han gi tan rı sı ola-
bi lir? Ba ba’ ya mı, Oğul İsâ’ya mı, Kut sal Ruh Tan rı’ ya mı
kar şı lık ge le cek tir? Her üçü ne de de nir se bu, Tek = üç de -
mek gi bi bir şey olur. Bun lar dan, söz ge li mi Ba ba Tan rı,
tek ola rak ni te le nir se, di ğer iki si ar tık Tan rı ol ma ya cak -
lar mı dır? Tes lis inan cı na gö re üç tan rı or tak bir cev he re
sa hip tir; an cak her üçü de ay rı üç şahıs tır (per so na).

Hı ris ti yan lar tes li si, “Scu tum Fi de i ” (İmân Fü ze si)
de dik le ri Şema 1’de şöy le ifa de eder ler. 

Gö rül dü ğü hep si nin or tak cev he ri Tan rı’ dır; ama
Ba ba, ne Oğul dur ne de Kut sal Ruh’ tur; ay nı şey böy le -
ce di ğer le ri için de söy le nir. Do la yı sıy la or ta da üç ay rı
şahıs tan rı var dır. Di ya log çu lar bu nu na sıl Tek Tan rı’ ya
in dir ge ye bi li yor lar da, “tev hid gi bi di r” di ye bi li yor lar. 

Geç miş te Ya hu di ler gi bi ba zı Hı ris ti yan mez hep le -
ri, özel lik le Yah ya İbn Adî gi bi Hı ris ti yan te o log la rı,

Müs lü man lar la tar tış ma la rın da ve bir öl çü de de İs-
lâm’dan et ki le ne rek, İsa Tan rı, ba ba nın kelâm ve hik met
sı fa tı nın ve Kut sal Ruh da O’ nun güç ve kud ret sı fa tı nın
te cel li si dir; o hal de du rum, İslâm’da ki Al lah ’ın sı fat la rı
gi bi dir de miş ler dir. Bu gün de ba zı Ciz vit di ya log cu pa-
paz lar Müs lü man di ya log cu la ra bu öğ re ti yi tek rar lı yor -
lar; bun la rın en bi li nen ör ne ği, Th. Mic hel’ dir.35

Di ye lim, Müs lü man la ra ya naş mak için id di a et tik le -
ri gi bi Tek Tan rı’ nın sı fat la rı ola rak ka bul ede lim. İslâm’da
Al lah ’ın sı fat la rı ve ya isim le ri, yi ne Al lah ’ın ken di si ni ni-
te ler ve Al lah’ dan baş ka ve ay rı tan rı la rın var lı ğı na as la
delâlet ve te ka bül et mez ler. Ya ni sı fat lar la Al lah, hâşâ bir,
iki, üç tan rı ol maz. Oy sa Hı ris ti yan lık ta, İsâ’yı Tek Tan rı’ -
nın kelâm sı fa tı ve Kut sal Ruh ’u güç sı fa tı ka bul edil se bi -
le, bu sı fat lar Tek Tan rı (di ye lim Ba ba Tan rı)dan ay rı
var lık sal ni te li ğe sa hip şahıs tan rı la ra te ka bül eder ler. Do-
la yı sıy la İsâ’ya ve Kut sal Ruh ’a Tan rı’ nın sı fat la rı de mek,
tan rı la rı, Tek tan rı’ ya in dir ge mez. Çün kü bi lin di ği gi bi
tes li se gö re, İsa tan rı ve Kut sal Ruh tan rı, Ba ba’ dan sı fat -
la rı ola rak bi rin ci si “do ğurt ma” ve ikin ci si “üf le me” yo-
luy la çık sa bi le, İsa’ nın ken di ba şı na ve Kut sal Ruh ’un
ken di ba şı na ay rı tan rı sal var lık la rı söz ko nu su dur. 

Ya hu di lik te İslâm’a ya kın Tek Tan rı inan cı var dır;
fa kat on la rın Tan rı hak kın da, Tev rat me tin le rin de geç-
ti ği şek liy le, Tan rı’ ya Tan rı lık la as la bağ daş tı rı la ma ya -
cak olum suz ni te lik te öğ re ti le ri var dır. Bu dizm ’de ve
Hin du izm de tek ve şahıs bir Tan rı nın olup ol ma dı ğı bi -
le tar tış ma lı dır.

O hal de na sıl olu yor da Al lah, bu din le rin Tan rı la -
rıy la ay nı ve tek gö rü le bi li yor? Bir din de her şey den ön -
ce esas olan Tan rı inan cı ile bu inan cın Tan rı’ ya ait
bil di ri len ni te lik le ri, isim le ri ve fi il le ri va sı ta sıy la in san -
da ta sav vur et tir di ği tan rı an la yı şı dır. Yol lar böy le fark -
lı olur sa, na sıl bü tün din ler Tek ve Ay nı Tan rı inan cı nı
ta sav vur et ti rir ler?
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El bet te Al lah, Tek’ tir; din le re gö re çok de ğil dir, an -
cak, Al lah, İslâm’da ol du ğu gi bi in san lar dan  Ken di si ne
doğ ru iman la, doğ ru Tan rı ta sav vu ru na sa hip ol ma la rı nı
is ter. İmânın ma na sı da bu dur.

İhlâs Su re si: “De ki Al lah Tek’ tir, Sa met’ tir; doğ ma-
mış ve do ğurt ma mış tır. O’ na baş ka bir şey eşit ve denk
de ğil dir.”

Kâfirûn Su re si: “Ey kâfir ler! Ben si zin tap tı ğı nı za tap-
ma m….. O hal de si zin di ni niz si ze, be nim di nim ba na.”

Fa ti ha Su re si: ….. Râhman, Râhim Al lah ’ın adıy la -
… An cak Sa na iba det eder ve Sen’ den yar dım di le riz. Bi -
zi doğ ru yo la ile t…. Ga za ba uğ ra mış la rın ve sap mış la rın
yo lu na de ği l” Âmin.

Mü fes sir le re gö re ga za ba uğ ra yan lar Ya hu di ler; sap-
mış lar da Hı ris ti yan lar dır.

O hal de “Yol lar fark lı ” ise; bü tün yol lar Tek Tan rı
inan cı na gö tür mü yor. Zik ret ti ği miz bu ayet ler de Al lah,
za ten fark lı yıl la rın Tek Tan rı’ ya gö tü ren yol lar ol ma dı -
ğı nı açık ça be lir ti yor. Al lah ’ın ken din de Tek ol ma sı ay -
rı şey dir; in san la rın bu Tek Tan rı’ yı din le rin de ve
iman la rın da tas dik edip et me le ri ay rı şey dir. Do la yı sıy -
la, fark lı yol lar, in san la rı fark lı fark lı Tan rı inan cı na gö-
tü rü yor. Al lah ’a gö re bu fark lı ve tev hid çi ol ma yan
inanç la rın ise, hiç bir di ni de ğe ri yok tur. Çün kü Al lah ’ın
ta bi a tı hak kın da yan lış şey le re ina nı yor lar. 

Bu, “Bü tün yol lar Ro ma’ ya çı ka r” gi bi bir şey de ğil -
dir. Kal dı ki, an cak ve an cak Ro ma’ ya çı kan bü tün yol-
lar Ro ma’ ya çı kar; yok sa bü tün yol lar Ro ma’ ya çık maz.

Di ğer ta raf tan, ba zı din ler ara sı di ya log cu lar “Di ya -
log, din le rin inanç la rı ve kelâmî te o lo jik me se le le ri üze-
rin den ya pıl ma ma lı ”, “di ya log din le ri bir leş tir me gi ri şi mi
de ğil di r” gi bi laf lar edi yor lar dı! Bü tün in san lar Tek Tan-
rı’ ya ina nı yor de mek ve böy le ce tev hi di ve tes li si ay nı
gör mek ne dir? Bu, kelâmî ve ya te o lo jik de ğil mi dir? Bü -
tün iman ve ina nış la rı denk ve ay nı gör mek din le ri bir
gör mek de ğil mi dir?

“Yol lar fark lı, Al lah Tek’ ti r” öner me si, za ten doğ ru
so nuç ver me yen çe liş ki li bir öner me dir. Yol la rın fark lı -
lı ğı ne den ve ne re den dir? Eğer Hı ris ti yan lar da doğ ru -
dan Al lah, Tek’ tir; do ğurt maz ve doğ rul maz de se ler di
yol lar fark lı ol ma ya cak tı. 

Ör nek ler de or ta ya koy ma ya ça lış tı ğı mız gi bi, çı ka -
rım, di ya log için an la dık la rı ve an lat tık la rı İslâm, Hz.
Mu ham med’ siz ve Tev hid ile tes lis ara sın da fark gör me -
yen, di ya log adı na her tür lü ta vi zin ve ril di ği ılım lı baş-
ka laş tı rıl mış bir İslâm’dır. 

18. İSLÂM’IN HEDEFİ İNSANLIĞIN
MÜSLÜMAN OLMASI DEĞİLMİŞ

Po le mik De ğil Di ya log ad lı ki ta bın “Or tak Sö ze Gel me k”
baş lık lı  kıs mı na H.Ka ra man ile ya pıl mış bir soh be tin met -
ni ve ri li yor. “Po le mi k” e yol aça bi le ce ği dü şü nü len ba zı
ayet ler di ya log  için yo rum la nır ken, şüp he siz doğ ru yo-
rum lar da ya pı la rak gü zel şey ler de söy le ni yor. Müs lü -
man la rın ka fir ler ve müş rik ler le dost luk ku rup
ku ra ma ya ca ğı me se le si tar tış ma sı nı Ka ra man şu cüm le le -
riy le bi ti ri yor: “Şimdi tek rar ko nu mu za dö ne lim. Bü tün
in san la rın müs lü man ol ma la rı di nin, Kur ’an ’ın he de fi de-
ğil dir. Kur ’an ’ın he de fi;din öz gür lü ğü ve ada let çer çe ve -
sin de,in san la rın bir bir le ri ne kar şı iyi iliş ki ler içe ri sin de
ya şa dık la rı bir dün ya dü ze ni dir.Kur ’an bu nu is ti yo r” (s .41)

Cüm le nin son ifa de le ri ne bir iti raz ola maz : İslam
kim se nin zor la ve kı lıç la da müs lü man ya pıl ma sı nı is te -
mez. An cak cüm le nin an la ma dı ğı mız ta ra fı in san la rın
müs lü man ol ma sı Kur ’an ’ın de ğil dir kıs mı dır. Ka ra man,
“Kur ’an ’ın he de fi in san la rı Müs lü man yap mak de ğil dir
.” şek lin de bir şey ler söy le sey di bel ki cüm le si nin son kıs-
mıy la bir lik te de ğer len di ril di ğin de an lam lı ola bi lir di; ya -
ni der dik ki Ka ra man, İslam in san la rın öz gür ira de si ne
ve se çi mi ne ses le nir, di le yen Müs lü man olur,di le yen ol -
maz  gi bi  bir dü şün ce yi  ifa de et mek is te miş tir.

Kur ’an ’ın  he de fi in san la rın müs lü man ol ma sı de-
ğil se, Kur ’an ’ın vah ye dil me si nin ne  an la mı var?  Alem-
le re rah met,müj de ci ve uya rı cı ola rak Hz. Mu ham med
(sav.)  ri sa lat le gö rev len di ril miş ol ma sı,  sa de ce  baş ka
din men sup la rı nın mis yo ner lik yap ma la rı için öz gür -
lük çü bir or tam ve dü zen sağ la mak için mi dir?  Kur ’an’ -
da da vet ve teb liğ em ri hiç yok mu dur? Kur ’an ’ın he de fi
in sa na la rı müs lü man ol ma sı de ğil dir der ken Ka ra man ’ın
zih nin de hi da yet Al lah’ tan dır yar gı sı; Pey gam ber ’e “
Sen di le di ği ni doğ ru yo la eriş ti re mez sin,la kin Al lah eriş-
ti ri r” (Ka sas 56)  şek lin de ki aye ti  ve ya ben zer ayet le ri
dü şün müş ola bi lir.Ne var ki, yi ne de bun lar la Ka ra man -
’ın ken di yar gı sı çe li şik tir. Çün kü Al lah, Hz. Pey gam -
ber ’e se nin va zi fen an cak teb liğ dir, hi da yet an cak Ben ’im
işim dir der ken  tam da Kur ’an ’ın he de fi nin in san la rın
müs lü man ol ma sı ol du ğu nu be lir ti yor.

Kı sa ca ifa de ede cek olur sak, Kur ’an ’ın he de fi nin öz -
gür ve adil bir dün ya dü ze ni ol ma sıy la, ay nı za man in-
san la rın müs lü man ol ma sı ve ya in san la ra müs lü man
ol ma la rı için tek lif te bu lun mak çe liş ki teş kil et mez.

So nuç ola rak di ye bi lirz ki, di ya log dü şün ce le rin den
ver di ği miz ba zı ör nek le rin de gös ter di ği gi bi, Müs lü man
di ya log çu la rın yap tık la rı di ya lo ğun Hz. Mu ham med ‘e
ve üm me ti ne bir fay da sı ol ma ya ca ğı açık tır. 
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