
ARKAPLAN
ıristiyanlık Arabistan’a, birkaç belirsiz yıl Ürdün Nehri’nin doğu-
sundaki çölde inzivaya çekildiği dönemde Aziz Pavlus’la gelmiş ola-
bilir. Muhtemelen gezgin keşişler yoluyla Suriye Çölü’nden Güney

Arabistan’a geçmiş, burada zengin bir medeniyetin ortaya çıkmasında
önemli bir rol oynamış olan Hıristiyanlık, buradan da Kuzey Arabistan’a
geçmiş, orada İslam için ahlakî ve dinsel bir zemin hazırlanmasına yardım
etmiştir.

Başlangıcında İslam, Doğu Hıristiyan dinî ve ahlakî değerlerinin nü-
fuz ettiği bir çevrede gelişmiştir. Peygamber (Hz.) Muhammed: “Rahman-
’ın nefesini (nefesü’r-Rahman) Yemen’den hissediyorum”1 dediğinde,
muhtemelen Doğu Hıristiyanlığı’nın bu dinî mirasına atıfta bulunmuştu.
Rahman’ın nefesi, İsa’nın şeytanî güçlere karşı muzaffer kurtarıcı olarak
gösterdiği kutsallığın tanrısal ruhudur. Böylece, Kuran-ı Kerim’in övdüğü
Hıristiyanlık, ayrıntılı teolojisiyle Roma ve Bizans’ın resmî Hıristiyanlığı
değildir. Fakat bu, Mesih’in dünyevî ikameti süresince başlattığı iyileştirme
ve arındırma işini devam ettiren çöl keşişlerinin bilinen dindarlığıdır.
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Ku ran-ı Ke rim, Hı ris ti yan la rın al çak gö nül lü
ke şiş le ri nin ve bil gi li ra hip le ri nin ru ha ni lik le rin -
den “...Çün kü on la rın için de ke şiş ler ve ra hip ler
var dır ve on lar bü yük lük tas la maz la r” (Mâide 5:82)
şek lin de özen le söz et mek te dir. Bu Ku ran-ı Ke rim
aye ti, iki inanç top lu lu ğu ara sın da ki ya pı cı di ya log
için iyi bir mo ti vas yon ola rak hâlâ hiz met ede bi le -
cek iki önem li id di a nın de vam et ti ği ni be lirt mek -
te dir. Bi rin ci si, Hı ris ti yan lar dost luk ta
Müs lü man la ra en ya kın in san lar dır. İkin ci si, Hı ris -
ti yan ke şiş ler ve bil gi li ra hip ler işit tik le rin de ha ki -
ka ti ta nı ma la rı ve Tan rı’ nın reh ber li ği için al çak
gö nül lü min net tar lık la göz ya şı dök me le ri dir.

Bun dan baş ka, Müs lü man lar ara sın da ki
inanç lı in san lar gi bi, bu mü te va zı ke şiş ler ve bil-
gi li ra hip ler Tan rı’ nın ina yet ve du a sı nı şid det le
ar zu la mak ta dır lar. Bu yö nüy le on lar da, Tan rı’ nın
bir li ği ne ve ha ki ka te reh ber li ği ne ta nık lık eden ler
ara sın da sa yı lır lar. Bu yüz den on lar ara sın da ki di-
ya log, Ku ran-ı Ke rim ’in ehl-i ki ta bı da vet et ti ği
gi bi (Al-i İmran, 3:64),2 düş man lar de ğil ar ka daş -
lar ara sın da olan can lı ve ya ra tı cı bir bağ lı lık şek-
lin de ol ma lı dır. Hat ta Ku ran-ı Ke rim, İsa’ yı
yü celt me le rin den do la yı Hı ris ti yan la ra si tem et-
mek te, bu nu açık ça kü für, ya da di ni red det me -
den zi ya de, din le rin de aşı rı lık (gulûvv) ola rak
ka bul et mek te dir. Ayet, Hı ris ti yan la rın yap tı ğı gi -
bi, “Al lah Bir’ di r” mut lak ha ki ka ti ni tas dik et mek-
te dir. (Ni sa 4:171).3

Bu nun la bir lik te, Hı ris ti yan lar la ve özel lik le
de on la rın İslam dev le tin de ki sta tü le riy le il gi li bu
po zi tif Ku ranî ba kış açı sı nın, di ğer bir yö nü bu lun -
mak ta dır. Ku ran-ı Ke rim yal nız ca bir ahlâk ve dinî
ku ral lar ki ta bı de ğil, fa kat ay nı za man da Müs lü man
üm me te reh ber lik et me si ve on la rın di ğer inanç
top lu luk la rıy la iliş ki le ri ni dü zen le me si ge re ken Al-
lah ’ın şeri a tı nın bi rin cil kay na ğı dır. Ku ran-ı Ke rim,
ciz ye yi ne yal nız ca ehl-i ki ta bı ko ru ma nın ve ya on-
la rı as ker lik hiz me tin den mu af tut ma nın kar şı lı ğı
ola rak ya sa laş tır mış, ne de onu, bir çok Müs lü ma -
nın sa vun ma cı bir tarz da id di a et ti ği gi bi, sa de ce
Ya hu di ve Hı ris ti yan te ba a nın İslâm ül ke sin de (dâ-
rü’l-İslâm) gü ven lik ve se ya hat ruh sa tı ola rak sa tın
al dı ğı bir şey an la mın da kul lan mış tır. Ak si ne o, Al-
lah ’a inanç sız lık la rı, hak di ni ta kip et me me le ri ve
Al lah ’ın ve Pey gam be ri’ nin ya sak la dık la rı nı ya sak

gör me me le ri se be biy le on la rı aşa ğı la mak için di. Bu
suç la ma la rın doğ ru lu ğu ya Al lah ’ın hük mü ne bı ra -
kıl ma sı dı şın da her han gi bir kim se için imkânsız
ka bul edil me li ya da bu ayet sa de ce İslâm’ı ka bul
et me yi red det tik le ri için ehl-i ki ta bı ce za lan dır mak
an la mı na gel me li dir.  

Ben, Kur ’an-ı Ke rim ’in bu [an la şıl ma sı] zor
aye ti nin (Tev be 9:29),4 hük mü nü yal nız ca Al lah -
’ın ve re bi le ce ği ide al bir inanç ve din dar lık sun du -
ğu na ina nı yo rum. Fa kat o pra tik bir dü zey de,
Ya hu di ve Hı ris ti yan te ba a nın İslâm dev le tiy le
sos yo-po li tik ve eko no mik iliş ki le ri ni dü zen le me -
ye ça lış mak ta dır. Bu aye tin Müs lü man hu kuk çu
ve yö ne ti ci ler ta ra fın dan uzun bir sü re ben zer
şekil de, onun ah lakî ve te o lo jik an lam la rı çok az
dik ka te alı na rak, hu kuk sal ola rak dü şü nül müş ve
uy gu lan mış ol ma sı ciz ye hu ku ku nun se be bi dir.
Fa kat söz ko nu su ayet, bü tün va tan daş la rın eşit
hak lar ve so rum lu luk la rı nın tes pi tin de dinî iliş ki -
ler den zi ya de va tan daş lı ğın esas alın dı ğı çağ daş
Müs lü man ulus dev let le rin de uy gu la na ma dı ğı
için, İslâm ide o log la rı ta ra fın dan et ki li bir Hı ris -
ti yan kar şı tı po le mik ara cı ola rak kul la nıl mak ta -
dır. Öy le ol sa bi le, en azın dan bu aye tin di li nin,
Ku ran-ı Ke rim ’in ehl-i ki ta ba ve özel lik le Hı ris ti -
yan la ra kar şı ka rar sız bir tu tum ser gi le di ği ni söy-
le mek ge re kir. Bu du rum son ra ki dö nem İslâm
ta ri hin de da ha bü yük bir ka rar sız lı ğa ve do la yı -
sıy la Hı ris ti yan-Müs lü man iliş ki le ri ni son su za ka -
dar bo za cak ça tış ma la ra ve düş man lık la ra ze min
ha zır la mış tır.

KISA VE UZUN DÖNEM HEDEFLERİ
Hı ris ti yan lık ve İslâm’ın ev ren sel din ler ol ma sı nın
an la mı, her han gi be lir li bir ırk ve ya et nik un sur
için de ğil, in san lı ğın ta ma mı için ol ma sı dır. Bu
önem li il ke, ger çek leş ti ril me si ni imkânsız kı lan ve
üs te sin den ge lin me si güç en gel le re rağ men, ya pı -
cı di ya lo ğun amaç ve imkânla rı nı kap sa mak ta dır.
Her iki ge le nek, Tan rı’ nın sev gi si nin bü tün in san -
lık için ol du ğu nu ve in san lık ta ri hin de O’ nun ina-
ye tiy le mey da na ge len iş le ri ka bul eder, an cak her
iki si de Tan rı’ nın son kur tu luş me sa jı nın ve ebedî
mut lu lu ğun dün ya için ol du ğu nu id di a eder. Bu
yüz den, ehl-i ki ta ba kar şı hoş gö rü ve say gı çağ rı sı
yap ma sı na rağ men, Ku ran-ı Ke rim ’in sık sık yap -
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tı ğı gi bi, Müs lü man lar Hı ris ti yan la rı ge nel lik le po-
li te ist ola rak suç lar lar. İslâm, Hı ris ti yan lık’ tan son -
ra gel di ği ve onun te mel inanç la rın dan ba zı sı na
mey dan oku du ğu için, Hı ris ti yan lar da ay nı şekil -
de sık ça İslâm’ı şey tan ta ra fın dan il ham edil miş bir
din ve Müs lü man la rı da hiç bir ah lakî ve ya din sel
de ğer le ri ol ma yan bar bar in san lar ola rak suç la -
mak ta dır.

Bu yüz den her iki top lu mun ça ba har ca ma sı
ge re ken en acil he def,  kar şı lık lı bi ri di ğe ri nin tan -
rı sal vahyî bir inanç ola rak din sel ge le ne ği nin me-
ş ru lu ğu nu ve ge çer li li ği ni ka bul et me si dir. Dü rüst
ve ya pı cı di ya log için ge rek li bu te mel ih ti yaç, bir
ger çek lik de ğil, ide al bir ümit ola rak de vam et-
mek te dir. Hı ris ti yan-Müs lü man di ya lo ğu nun şim-
di ye ka dar ba şa rı la bil me si, iki di nin or tak İbra himî
soy dan gel di ği nin bi çim sel ola rak ta nın ma sın dan -
dır ve on la rın ta rih sel ve te o lo jik ya kın lık la rı bu
yüz den dir. Bu, di ğe ri nin inan cı nın ger çek bir va-
ro luş sal ka bu lü ne doğ ru olum lu bir adım ola cak
söz ko nu su ta nı ma nın çok bü yük öne mi mi inkâr
et mek de ğil dir, ak si ne di ya lo ğun sa de ce resmî ne-
za ke tin ve ya ki bar il gi siz li ğin öte sin de bir iler le -
me ye ih ti yaç duy ma sın dan da ha öte bir an la mı
var dır.  

Aci li ye ti ne rağ men, kar şı lık lı ta nı ma ve ka bu -
le olan ih ti yaç, ve rim li dinî, ah lakî, te o lo jik ve sos-
yal di ya lo ğa doğ ru bi zim ça ba la rı mı za da i ma
reh ber lik eme si ge re ken uzun va de li bir he def tir.
Kar şı lık lı be nim se me, bir dost ve iyi bir kom şu ola-
rak di ğe ri nin var lı ğı nı ta nı ma ya, hat ta ka bul et me -
ye en gel ol ma ma lı dır. Da ha sı, Müs lü man lar ve
Hı ris ti yan lar ni ha i amaç la rı olan Tan rı’ ya gi den
yol da sos yal ve si yasî ada le ti, te o lo jik uyu mu ve
ruh sal ge li şi mi ara ma da bir bi ri ni ar ka daş la rı ve or-
tak la rı ola rak ka bul et me li dir ler. 

Bu yü ce ça ba, inanç la rı nı, ah lakî pren sip le ri ni,
sos yal de ğer le ri ni ve si yasî amaç la rı nı kap sa dı ğı, di -
ğe ri nin inan cı na ger çek ve sa mi mi say gı yı ge rek ti -
rir. Bu, Hı ris ti yan-Müs lü man di ya lo ğu nun ikin ci
he de fi ol ma lı dır. Bu kar şı lık lı say gı ve ka bu lün ça -
tı sı içe ri sin de din le ra ra sı di ya log, ger çek ve ya ra tı -
cı bir kül tür le ra ra sı di ya log içe ri sin de ge li şe bi lir.
As lın da, an lam lı kül tür le ra ra sı di ya log ol ma dan,
kar şı lık lı an la yış ve say gı imkânsız dır.

Üçün cü bir he def, hem Hı ris ti yan la rın hem de
Müs lü man la rın di ya log da di ğe ri ni-bir ra kip de ğil-
eşit bir or tak ola rak ka bul et me si dir. Bu eşit li ğin,
hem in san lık ve say gın lık ta hem de din sel ger çek -
lik id di a sın da ol ma sı ge re kir. Her açı dan bu, hem
Hı ris ti yan lı ğın hem de İslam ’ın ken di içe ri sin de ta-
kip çi le ri ni kur tu luş yo lu na ile te cek ah lakî ve ru-
hanî kay nak la ra sa hip ol du ğu nun, her iki top lu mun
ina nan la rın ca ka bu lü nü gös te rir. 

İsa bi ze her ke sin ha ki ka ti ara ma sı nı ve ha ki -
ka tin bi zi öz gür kı la ca ğı nı öğ ret miş tir. Ku ran-ı Ke -
rim, ha ki ka tin Al lah ol du ğu nu öğ re tir. Bu yüz den,
ha ki kat te ki öz gür lük, Tan rı’ da öz gür lük, o da inan -
cın öz gür lü ğü dür. Tan rı’ da ki bu öz gür lük içe ri sin -
de, Müs lü man lar ve Hı ris ti yan lar ken di inanç
de ne yim le ri ni, bu nu da vet ve ya mis yon ve si le si
yap mak sı zın, bir bir le riy le öz gür ce pay la şa bi lir ve
pay laş ma la rı ge re kir. 

Di ğer önem li he def, bu iki ge le ne ğin ken di le -
ri le hin de ko nuş ma sı na izin ver mek, ya ni ken di le -
ri ni di ya log da gös ter mek tir. Bu nun an la mı,
Hı ris ti yan lar ve Müs lü man la rın di ğe ri nin di ni hak -
kın da dü şün dü ğü, bil di ği ve ya an la dı ğı şey le re da-
ya na rak di ya log fa a li yet le riy le meş gul ol ma ma lı dır.
Baş ka bir ifa dey le, on lar be nim se me için bir ön ko -
şul ola rak, ken di ta sa rı mın da di ğe ri ni ye ni den olu-
ş tur ma ma la rı ge re kir. Ak si ne on lar, bir bir le ri nin
inan cı nın kut sal lık alan la rı na dal ma dan ön ce, din-
le me li ve öğ ren me li dir ler.   

Da ha pra tik ola rak ko nuş mak ge re kir se, Müs-
lü man lar Hı ris ti yan lı ğı, sa de ce Ku ran-ı Ke rim ’in
ve son ra ki dö nem de olu şan İslamî ge le ne ğin söy le-
dik le ri ne da ya na rak açık la ma ya ça lış ma ma lı, an -
cak Hı ris ti yan lı ğı ken di kay nak la rın dan ve onun
ken di te rim le riy le an la ma ya ça lış ma lı dır. Ben zer
şekil de, Hı ris ti yan lar da İslam ’ı, özel lik le onun
kut sal ki ta bı nı, ken di tan rı sal kur tu luş dü şün ce si
an la yış la rı na gö re de ğil, ay dın ve ev ren sel ola rak
hoş bir tan rı sal pla nın ola bi le ce ği ni dü şü ne rek,
(böy le bir ilahî şema [plan] ne ka dar ay dın la tıl mış
ve ev ren sel bir çe ki ci li ğe sa hip ol muş ol sa da), an -
cak İslamî dün ya gö rü şü nü ve ahi ret te ba ğış lan ma,
kur tu luş ve mut lu lu ğu ka zan mak için onun ilahî
pla nı nı cid di ola rak göz önü ne ala rak yo rum la ma -
lı dır.
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Son bir he def, iki ge le nek ara sın da ya pı la cak
tas virî her han gi bir kar şı laş tır ma da mut lak bir iyi-
lik ve nes nel lik için gay ret sar fet mek tir. Bu hu sus -
ta çe şit li yö ner ge le re sı kı ca uyul ma lı dır. Bi rin ci si,
iki ge le ne ğin ül kü le ri ül kü ler le ve ger çek lik le ri
ger çek lik ler le kar şı laş tı rıl ma lı dır. İkin ci si, bi rin de -
ki iyi şey ler di ğe rin de ki kö tü şey ler le kar şı laş tı rı -
la rak, bir ge le ne ğin di ğe ri ne kar şı üs tün lük
sağ la ma sı na yö ne lik tüm gi ri şim ler den ke sin lik le
ka çı nıl ma lı dır. Doğ ru su, iyi iyiy le ve kö tü de kö-
tüy le kar şı laş tı rıl ma lı dır. Yok sa bir ge le ne ğin men-
sup la rı nın, ta ri hin her han gi bir nok ta sın da ki kö tü
dav ra nış la rı, hak sız ye re di ğer ge le ne ğin mün te -
sip le ri için de ben zer bir dav ra nış or ta ya ko nu la -
rak, giz len me me li ve ya ma zur gö rül me me li dir. Ne
de böy le si kö tü dav ra nış, in sa nın gü nahkârlı ğı na
ve ya za yıf lı ğı na bağ la na rak red de dil me li ve ya af fe -
dil me li dir.            

Üçün cü ola rak, bir di nin kut sal me tin le ri ve ya
ge le nek le ri, di ğe ri nin doğ ru ve ya yan lış la rı na ka -
rar ver mek için öl çüt ola rak kul la nıl ma ma sı ge re -
kir. İslam ve Hı ris ti yan lık her dü zey de
Hı ris ti yan-Müs lü man di ya lo ğu na reh ber lik et me si
ve bil gi ver me si ge re ken ken di fark lı dün ya gö rüş -
le ri ne sa hip tir.

DİYALOG ÇEŞİTLERİ
Hı ris ti yan lık ve İslam, bağ lı la rı dün ya nü fu su nun
ya rı sın dan faz la sı nı oluş tu ran iki dün ya di ni dir. Oi-
ko me ne, ya ni Hı ris ti yan ül ke si ve dârü’l-İslam, ya -
ni Müs lü man ül ke si, ta rih sel ola rak dün ya nın
be lir li coğ rafî alan la rıy la sı nır lı iken, her iki yurt
da coğ rafî ve si yasî ola rak çok tan be ri kay bol muş -
tur. Şim di İslam ’ın sa ha sı ve ya mes ke ni, üm me tin
in san la rı nın ev le ri ve kalp le ri dir. Ben zer şekil de,
Hı ris ti yan inan cı nın evi, ki li se ile üye le ri nin kalp-
le ri ve zi hin le ri dir.

Mil yon lar ca Müs lü man şu an da Ba tı Hı ris ti yan
ül ke le ri nin va tan daş la rı dır ve ay nı şekil de bir çok
Müs lü man ül ke sin de de eşit sa yı da Hı ris ti yan va-
tan daş bu lun mak ta dır. Özel lik le Ba tı’ da İslam ar -
tık ya ban cı la rın di ni de ğil, an cak ya nı ba şın da ki
kom şu la rın di ni dir. Müs lü man lar Hı ris ti yan lar la
kom şu luk, okul, iş ye ri, has ta ne ko ğu şu ve hat ta
me zar lık la rı pay laş mak ta dır lar. On lar, mo dern
şehir ha ya tı nın sağ la dı ğı ra hat lık la rı ol du ğu ka dar,

ah lakî ve sos yal bü tün so run la rı da pay laş mak ta -
dır lar. On lar ay nı şekil de, an lam lı ve güç lü di ya lo -
ğun bes len di ği yer ler olan, ken di iba det yer le ri nin-
ki li se ler ve ca mi le rin- kut sal mekânı nı da pay laş -
mak ta dır lar.  

Di ya lo ğun en so mut, en yay gın ve en te mel tü -
rü, ha yat di ya lo ğu dur. Bu, bir lik te ça lı şan ve ay nı
cad de de ya şa yan il gi li/du yar lı kom şu la rın, ya kı -
nın da ki ki li se ve ca mi le riy le olan di ya lo ğu dur. Di-
ya lo ğun bu tü rü, sos yal ada let ko nu la rı, çev re
kir li li ği so run la rı, dev let okul la rın da ka rı şık hal de
oku yan 13-19 yaş la rın da ki genç le rin cin sel lik ve
uyuş tu ru cu hap prob lem le ri ve di ğer bir çok ko nuy -
la ala ka lı dır. Bu ra da or tak İbra him pey gam be rin
or tak ah lakî ve dinî mi ra sı, mo dern dün ya nın so-
run la rıy la ba şa çık mak için İbra him ’in üç ai le si nin
bü tün ço cuk la rı nı bir ara ya ge tir me ye yar dım ede-
bi lir. On lar ken di si na gog la rı, ki li se le ri ve ca mi le -
ri ara cı lı ğı ile top lu mun or tak men fa a ti için bir lik te
ça lış ma la rı ge re kir. 

Ha yat di ya lo ğu, öz gür ve de mok ra tik bir ül ke -
de va tan daş la rın bir lik te ha ya tın so run la rıy la et kin
bir şekil de il gi len me si dir. Müs lü man üm met te ki en
önem li de ği şim ler den bi ri si, ulus dev let le rin or ta -
ya çık ma sı dır. Mo dern dev let hem inanç ba ğı nı
güç len di ril miş hem de üm me ti par ça la mış tır. Ulus
dev let mo de li sa ye sin de, üm met şim di, bü tün et -
nik, kül tü rel, coğ rafî ve millî sı nır la rı aş mış tır. Ay -
rı ca, Müs lü man lar ge liş miş Ba tı ül ke le rin de azın lık
ola rak ya şa dık la rı yer ler de, ye ni fi kir ve ey lem ler
de ne me de ken di ana va tan la rın da ki mes lek taş la -
rın dan da ha faz la öz gür dür.    

Di ya lo ğun ikin ci tü rü, inanç la rın, te o lo jik öğ -
re ti le rin ve fel sefî fi kir le rin di ya lo ğu dur. Bu tür di-
ya log, yük sek öğ re tim le sı nır lı ol ma ya eği lim li olup
ço ğun luk la tek nik ve so yut tur. Bu ve baş ka se bep -
ler den do la yı, sık lık la bun dan ka çı nıl ma sı na rağ -
men, yi ne de son de re ce önem li bir di ya log
çe şi di dir. Çün kü bu, ha ki ka ti bir lik te ara ma da nok-
ta sın da her iki ge le ne ğin ina nan la rı nın zi hin le ri ni
ve yü rek le ri ni meş gul et mek te dir.

Di ya lo ğun di ğer bir tü rü, bi ri nin inan cı na
şaha de tin di ya lo ğu ola rak isim len di ri len edebî ke -
lam tar zın da ola bi lir. Fa kat bu, ço ğun luk la da vet ve
mis yon me tot la rı yo luy la din de ğiş tir me ye bir çağ -
rı ol mak ta dır. Bu ra da di ya log is mi, di ya log sal ol-
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ma yan bir gün de mi giz le mek için kul la nıl mak ta -
dır. Bu tür di ya log da iyi ni yet li ka tı lım cı lar ol mak -
la bir lik te, ka tı lan la rın ni ha i ama cı di ğe ri ni
an la mak ve ka bul et mek de ğil, on la rı içi ne al mak
ve asi mi le et mek tir.

Di ya lo ğun son bir tü rü, inanç di ya lo ğu ola rak
isim len dir mek is te di ğim şey dir. Bu, da ha de rin ve
da ha ki şi sel se vi ye de ikin ci tü rün dü şün ce ve me-
tot la rı nı kul la nır. Onun ama cı di ğe ri nin ki şi sel
inan cı nı pay la şa rak Müs lü man ve Hı ris ti yan ka dın
ve er kek le ri nin inan cı nı de rin leş tir mek tir. Bu di-
ya lo ğun ni ha i he de fi, İslam ’ın ve Hı ris ti yan lı ğın ta-
kip çi le ri ara sın da bir inanç kar deş li ği mey da na
ge tir mek tir. Bu amaç, Tan rı’ ya iba det, dinî pra tik -
ler ve va ro luş sal ça ba yo luy la bi ri nin inan cı nı di -
ğe riy le pay laş ma sıy la ba şa rı la bi lir. Ku ran-ı Ke rim,
Al lah için ça ba sar fe den le re Ken di yol la rın da on-
la ra reh ber lik ede ce ği va a din de bu lun mak ta dır. O’ -
nun yol la rı, “ba rış yol la rı dır.” (An kebût 29:69 5 ve
Mâide 5:16 6).

ENGELLER AŞILAMAZ MI?
Yu ka rı da gö rül dü ğü üze re, şim di ye ka dar Hı ris ti -
yan-Müs lü man di ya lo ğun dan el de edi len le rin ta-
ma mı, iki top lu mun inan cı nın İbra himî
kö ken le ri nin ta nın ma sın dan iba ret tir. Bu ta nı ma,
yir min ci yüz yı lın son çey re ğin den iti ba ren, bir çok
li be ral Hı ris ti ya nın Müs lü man la rın ken di din le ri ne
kar şı bağ lı lık la rı na ve li be ral Müs lü man la rın da Hı -
ris ti yan la rın ha yır se ver lik ve şef faf lı ğı na kar şı eşit
bir hay ran lı ğı na se bep ol muş tur. Bu yüz den, Hı ris -
ti yan la rın Müs lü man la rı inanç lı in san lar ola rak ka -
bul et me du ru mu na gel di ği, an cak şu ana ka dar
İslam ’ı Hı ris ti yan lık son ra sı sa hih bir dinî ge le nek
ola rak ka bul ede me dik le ri id di a edi le bi lir. Müs lü -
man lar, baş lan gıç ta ol du ğu nun ak si ne, Hı ris ti yan -
lı ğı vah ye dil miş bir din ola rak ka bul eder ler, an cak
Hı ris ti yan la rı ve on la rın bir de üç Tan rı inanç la rı nı,
yol gös ter me nin kay na ğı ola rak Ki li se’ yi ve gü ve -
ni lir me tin ler ola rak Ye ni Ahit ’in ki tap la rı nı ka bul
ede mez ler.

Bu ra da ki so run, bi zim her bir inan cı ken di
kav ram la rıy la ka bul et mek te ki ye ter siz li ği miz de
yat mak ta dır. Müs lü man lar, İslam laş tı rıl mış bir Hı -
ris ti yan lı ğı ve Hı ris ti yan lar da ço ğu za man Hı ris ti -
yan laş tı rıl mış İslam ’ı ta nı mış lar dır. Bu yüz den,
bü tün iyi ni ye te rağ men, her iki top lu luk, için de
ken di ge le nek ve dün ya gö rü şü için yer bul mak
için, di ğe ri nin di ni nin öz gün lü ğü nü ve doğ ru lu ğu -
nu bo şa çı kar ma ya ve ya en azın dan et ki siz leş tir -
me ye ça lış mış lar dır.     

Ger çek Hı ris ti yan-Müs lü man di ya lo ğun da her
iki ta raf için te mel en gel, be nim inan cı ma gö re, on-
la rın Tan rı’ nın sev gi ve gö ze ti mi nin ay nı de re ce de
dinî kim li ği ne ba kıl mak sı zın tüm in san la rı kap sa -
dı ğı nı sa mi mi ola rak ka bul et mek te ki is tek siz lik le -
ri dir. Bu, Tan rı’ nın is te ği ni İbra ni ce, Yu nan ca,
Arap ça ve dün ya nın her kut sal di lin de vah ye de bil -
di ği ni ve da ha doğ ru su vah yet ti ği ni inkâr et mek le
eş de ğer dir. Bu yüz den tüm inanç la ra ra sı di ya log da
ni ha i amaç, inanç sa hi bi bü tün ka dın ve er kek le -
rin, bü tün top lu luk la ra ken di inanç ge le nek le ri va s-
ı ta sıy la hi tap et ti ğin de Tan rı’ nın se si ni din le me ve
ona ta bi ol ma ye ti si ol ma lı ve her bi re ye ken di
inanç ge le ne ği va sı ta sıy la hi tap eden ay nı se si mü-
te va zı bir bi çim de din le me li dir.

“Siz den her bi ri niz için bir şeri at ve bir yol
koy duk. Eğer Al lah di le sey di, el bet te si zi tek bir
üm met ya par dı. Fa kat ver di ği şey ler de si zi im ti han
et mek için üm met le re ayır dı. Öy le ise iyi lik ler de
ya rı şın. He pi ni zin dö nü şü Al lah ’a dır. O za man an-
laş maz lı ğa düş müş ol du ğu nuz şey le ri si ze bil di re -
cek tir.” (Mâide 5:48).

“Sev gi li kar deş le rim, da ha şim di den Tan rı’ nın
ço cuk la rı yız, ama ne ola ca ğı mız he nüz bi ze gös te -
ril me di. An cak, Me sih gö rün dü ğü za man O’ na
ben zer ola ca ğı mı zı bi li yo ruz. Çün kü O’ nu ol du ğu
gi bi gö re ce ğiz.” (Yu han na’ nın Bi rin ci Mek tu bu
3/2).
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3 “(Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim
aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Al-
lah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi
eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz

kimimizi ilâhlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz
çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz
müslümanlarız! deyiniz.” [ç.n.]

4 Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve
Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem
oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi,
Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği)
kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Al-
lah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Allah)
üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son
verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk
sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey,
yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah

yeter.” [ç.n]
5 “Kendilerine Kitap verilenlerden Allah'a ve

ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün
haram kıldığını haram saymayan ve hak dini
kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek
elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.”[ç.n.]

6 “Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette
kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok
ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.” [ç.n.]

7 “Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yol-
larına götürür ve onları iradesiyle karanlıklar-
dan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.”
[ç.n.]
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