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üs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar, di ya log için yap tık la rı iş le rin İslâm açı-
sın dan meş ru ve doğ ru ol du ğu nu gös ter me gay re tiy le, sık sık Kur’ân-ı
Ke rim ayet le ri ne ve Hz. Pey gam ber ’in Sün net ’i ne baş vur mak ta dır lar. El-

bet te bun dan da ha do ğal bir şey ola maz; an cak on lar, ayet le ri ve Hz. Pey gam ber ’in
ken di za ma nın da yap tı ğı ba zı fa a li yet le ri ve söy le di ği söz le ri di ya log için kul la nır -
lar ken hem yön tem sel hem de an lam sal ha ta lar ve yan lış lık lar yap mak ta dır lar.

Ha ta la rı nın ve yan lış lık la rı nın se bep le ri ge nel ola rak bir kaç nok ta da özet le -
ne bi lir.

Yön tem sel ola rak: a) Ayet ler de ve Ha dis ler de seç me ci dav ran ma; b) Kul la nı -
lan ayet le rin se beb-i nuzûl gi bi vah ye di liş ge rek çe le ri ne bak ma ma; ay nı şekil de Hz.
Pey gam ber ’in yap tı ğı bir işin ve ya söy le di ği bir sö zün vu ra du nu göz ar dı et me.

Bil gi sel ola rak: Kur’ân’da ve Sün net’ ten alı nan kav ram la ra, za man za man ha-
ri ci an lam lar yük le me ve ya za man za man an lam la rı nı key fi ola rak ek silt me ve ya
faz la laş tır ma. 

Şim di ge rek yön tem sel ve ge rek se bil gi sel ha ta la rı na ör nek ler gös te re rek, bi-
le rek ve ya bil me ye rek Kur’ân-ı Ke rim ’i ve Sün net ’i di ya log için na sıl alet et tik le ri -
ni ve çar pıt tık la rı nı or ta ya koy ma ya ça lı şa ca ğız. 
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YÖN TEM SEL HA TA LAR VE YAN LIŞ LAR

Kur’ân-ı Ke rim’ de ve Sün net’ te bi lin di ği gi bi, Hı ris ti -
yan lık ve Ya hu di lik hak kın da ol du ğu ka dar Hı ris ti yan -
lar ve Ya hu di ler hak kın da ol duk ça çok sa yı da ayet ve
ha dis var dır. Ge rek Kur’ân’da ve ge rek se ha dis ler de ön-
ce lik li ola rak Al lah ’ın Hz. Mu sa’ ya ve Hz.İsa’ ya vah yet -
ti ği ki tap la rı tah rif et tik le ri ve on lar adı na yan lış inanç lar
ih tas et tik le ri an la tı lır. İkin ci ola rak, Hı ris ti yan la rın ve
Ya hu di le rin olum lu ve olum suz dav ra nış la rı na işâret edi-
lir. Ne ti ce ola rak da, on lar İslâm’a da vet edi lir. 

Yu ka rı da da be lirt ti ği miz gi bi Müs lü man di ya log -
çu lar, ko nuy la il gi li Kur ’an ayet le ri ne ve ha dis le re top-
tan bak ma ye ri ne, par ça cı ve seç me ci bir yak la şım la,
ayet le rin iniş ve ha dis le rin vurûd se bep le ri ni de ço ğu za -
man dik ka te al ma dan, Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar hak-
kın da ki sa de ce olum lu olan la rı se çip, is te dik le ri gi bi
kul la nı yor lar. Bu, tef sir ci, ha dis çi ve ya fı kıh çı bir âlim
ta ra fın dan ya pı lın ca, me se le le ri bil me yen ge nel di ya log -
çu kit le nin yan lış yön len di ril me si ne yol açı yor. Hat ta
da ha da öte yaz dık la rı ki tap lar da öy le ifâde ler le me se le -
yi or ta ya ko yu yor lar ki, san ki yap tık la rı tarz da ki din le -
ra ra sı di ya lo ğun Al lah ’ın ve Hz. Pey gam ber ’in bir
em riy miş! Ör nek ola rak D.Ay düz ’ün ki ta bın dan şu ara-
baş lık la rı zik re de bi li riz: “Ehl-i Ki tap ta Di ya lo ğu Em re -
den Ayet le r”1; “Di ya lo ğu Em re den Di ğer Ayet le r”2

Hiç şüp he siz ne Al lah, ne de Hz. Pey gam ber meş -
ru bir ne den ol ma dan Müs lü man la rın, baş ka in san lar la
ve ya din men sup la rıy la zıt laş ma la rın ve sa vaş ma la rı nı
em ret mez; in san lı ğın sul hu ve se la me ti için var olan
İslâm hak kı, ada le ti ve iyi li ği em re der; bu te mel il ke ler
te me lin de Müs lü man la rın, di ni ve kül tü rü ne olur sa ol -
sun her mil let ve ya top lum la iliş ki ler kur ma la rı nı ya sak-
la mak şöy le dur sun, on la rı teş vik eder. Bun da şüp he
yok tur. İş te bu nok ta dan ha re ket le, Müs lü man di ya log -
çu la rın he men ak lı na “Or tak Ke li me ” aye ti ge lir. (Âl-i
İmrân: 64); son ra “Ehl-i Kitâb’la en gü zel şekil de tar tı şı -
n” aye ti ge lir (An ke but: 46); son ra da sı ra sıy la “Mubâhe -
le ” aye ti (Âl-i İmrân: 61) ge lir, “Ehl-i Kitâb’ı Dost
edin me yi n” ayet le ri (Mâide: 51 ve Âl-i İmrân: 28) ge lir.
An cak Ehl-i Kitâb’ın olum suz yön le ri ni an la tan, on la rı
ten kid eden ve Müs lü man la rı on la ra kar şı uya ran bu son
ayet ler ve zik ret tik le ri di ğer ben zer ayet ler “özel yo rum-
lar la ” di ya lo ğu em re den ayet le re dö nüş tü rü lü yor.

An cak, na sıl yo rum ya pa cak la rı nı me rak edip dur-
du ğum di ğer ba zı ayet ler sı nı fı var dır ki; -mu ba rek ler
bun la rı faz la zik ret mi yor lar- on lar da Ehl-i Kitâb ile il-
gi li dir. Ör ne ğin: “Şüphe siz Mer yem Oğ lu Me sih, Al lah’ -
tır di yen ler an dol sun ki, kâfir ol muş lar dı r… ” (Mâide:17);

“Ey Ehl-i Kitâb! Resûlü müz si ze Ki tap’ tan giz le mek te ol-
du ğu nuz bir çok şeyi açık la mak üze re gel di; bir çok (ku-
su ru nu zu) da af ede cek tir. Al lah’ tan si ze bir nur ve
apa çık bir Ki tap gel di.” (Mâide:15); “An dol sun Al lah,
üçün üçün cü sü dür di yen ler kâfir ol muş lar dır. Oy sa Tek
Tan rı’ dan baş ka ilâh yok tur. Eğer de dik le rin den vaz geç -
mez ler se, on lar dan kâfir ka lan la ra acı bir azap var dır.”
(Mâide: 73). Uzat ma ya lım ben zer da ha bir çok ayet var-
dır.

Hak sız lık et me mek ve hem de me ra kı mın gi de ril -
di ği ni gös ter mek için, Ay düz ’ün ki ta bın da Ehl-i Kitâb’ı
olum suz ni te lik le riy le an la tan bu sı nıf ayet le rin ba zı la -
rı na “Kur’ân-ı Ke rim’ de Ehl-i Kitâb’a Af fe di len Bel li Baş -
lı Özel lik le r” alt baş lı ğın da sa de ce su re is mi ve ayet
nu ma ra sı nı ve re rek işa ret et ti ği ni söy le me li yiz.3 An cak
Ay düz, “Kur’ân-ı Ke rim ’in Ehl-i Ki ta bın Hep si nin Bir
Ol ma dı ğı nı Açık la ma sı ” ad lı he men ta kip eden alt baş lı -
ğın he men ba şın da ba kı nız ne di yor? “Kur’ân-ı Ke rim’ -
de Ehl-i Kitâb’a yö nel ti len ba zı suç la ma lar
bu lun mak ta dır. An cak bu suç la ma la rın on la rın hep si ne
ya pıl ma dı ğı da bir ger çek ti r… ”4 Ara dı ğım yo rum la rı
bul dum. Kur’ân-ı Ke rim bu ayet ler de Ehl-i Kitâb’ı suç-
lu yor. Ya ni Al lah ’ın on lar hak kın da söy le dik le ri doğ ru
de ğil. Bu ne de mek?

Ay düz, eğer bu söy le dik le ri bir sur çu li san de ğil se,
bir ön ce ki alt baş lık ta işa ret et ti ği ayet ler de Kur’ân-ı Ke-
rim ’in Ehl-i Kitâb’a yö nelt ti ği olum suz ifâde le rin ve eleş-
ti ri le rin o ken di ifâde siy le “bel li baş lı özel lik lerîn
Kur’ân-ı Ke rim ’in hâşâ, Ehl-i Kitâb’a kar şı bir suç la ma sı
ol du ğu nu söy le miş olu yor. 

Suç la ma ne de mek tir? As lın da ol ma yan şey le ri var-
mış gi bi gör mek ve an lat mak tır. Ya ni baş ka bir ifâdey le
if ti ra dır. Al lah hiç if ti ra atar mı?!

Ay düz ’ün ifâde si ni, iyi ni yet le, bir sur çu li san ola-
rak ka bul edi yo ruz. Ak si tak dir de yu ka rı da ki ifâde sin -
den: “Kur’ân Ehl-i Kitâb’ı eleş ti ri yor, olum suz luk la rı nı
ifâde edi yor; an cak on lar an la tıl dı ğı gi bi de ğil di r” di ye -
rek, Ehl-i Kitâb’ı Kur’ân’a rağ men te mi ze çı kar mak olur.

Di ya log için Sün net ’in ve ha dis le rin kul la nı mın da
da ay nı yön tem sel ha ta lar söz ko nu su dur. Kur’ân ayet le -
rin de ol du ğu gi bi bu ra da da seç me ci dav ra nı la rak Hz.
Pey gam ber ’in ba zı söz le ri ve dev rin de yap tı ğı ba zı olay-
lar ve Ehl-i Kitâb ile iliş ki le ri an la tı lır ken, di ğer ba zı la rı
gün de me ge ti ril mi yor.

Ör ne ğin şu ha di se Müs lü man di la yog çu la rı eser le -
rin de hiç rast la ma dım: “Câbir (ra.)’dan: Resûlul lah (s.a.s.)
şöy le bu yur du: Ehl-i Kitâb’a hiç bir şey sor ma yın. On lar
de la let için de ola ola, as la si ze doğ ru yu gös ter mez ler. Siz
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eğer on lar bir şey so rar sa nız, ya bâtı lı tas dik et mek, ya
hak kı ya lan la mak mec bu ri ye tin de ka la bi lir si niz. Şu ger-
çe ği ak lı nız dan çı kar ma yı nız: Eğer Mu sa ara mız da ya şı -
yor ol say dı, val la hi sa de ce ba na tâbi olur du.”5

Ko nu yu faz la bu ra da uzat ma mak için so nuç ola rak,
Müs lü man di ya log çu lar di ya lo ğun meş ru i ye ti ni ve da-
ya na ğı nı Kur’ân’da ve Sün net’ te arar ken, seç me ci dav ra -
na rak yön tem sel ha ta ya pı yor lar. Da ha bü yük bir yan lış
da, bi ze gö re bu gün Hı ris ti yan dün ya nın yön len dir me -
siy le yap tık la rı ve on la rın mis yo ner lik ve ekü me nizm
ola rak ta nım la dık la rı din le ra ra sı di ya lo ğu san ki
Kur’ân’ın ve Sün net ’in bir em riy miş gi bi te mel len dir -
me ye ça lış ma la rı dır.

İslâm’ın in san la ra ta nı dı ğı inan ma ve ya inan ma
hür ri ye ti ni, in san lar ara sın da ki ırkî, dinî ve kül tü rel
fark la rı nı dik ka te al ma dan, ol ma sı ge re ken sulh ve esen-
lik, hoş gö rü il ke le ri ni va az et me si ni bu gün kü ya pı lan
din le ra ra sı di ya lo ğa in dir ge mek bü yük bir ha ta dır. İs-
lâm’ın Müs lü man lar dan gü zel söz ve tat lı dil le, bir etik
ve es te tik il ke ola rak, baş ka la rıy la iliş ki de ve soh bet te
bu lun ma sı nı İslâmî teb li ğin ve da ve tin is te me si nin man-
tı ğı ve ama cı din le ra ra sı di ya log de ğil dir. 

Kur ’an’ da Al lah “Ey İnsan la r” şek lin de ki hi ta bıy la
bü tün in san la ra ses len me si bir di ya log mu, yok sa on la rı
hak ka, ha ki ka te, ada le te, iyi li ğe, kı sa ca sı İslâm’a da vet
mi dir?

BİL Gİ SEL HA TA LAR VE YAN LIŞ LIK LAR

Yu ka rı da an lat ma ya ça lış tı ğı mız yön tem sel ha ta la rı
Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu la rı, din le ra ra sı di ya lo ğu
İsla mi leş tir me ça ba la rın da Kur’ân’ı ve Sün net ’i çar pıt -
ma la rı na sevk et miş tir. Şim di bun lar dan ör nek ler ve re -
lim.

KUR’ÂNÎ KAV RAM LA RIN ÇAR PI TIL MA SI
Özel lik le Ehl-i Kitâb ile il gi li Kur’ân’da ge çen ba zı kav-
ram la rı,ayet le ri ve Pey gam ber ler ’in on lar hak kın da ki
söz le ri ve on lar la kur du ğu iliş ki le ri, din le ra ra sı di ya lo -
ğun İslâmî bir em ri ol du ğu nu gös ter me gay re ti ne dü şen
Müs lü man di ya log çu lar ta ra fın dan, baş lan gıç ta an lat tı -
ğı mız şekil de key fi yo rum lar la an lam alan la rı nın dı şı na
çı kart tık la rı nı gö rü yo ruz.6 Bu ra da kı sa ca bun la ra işa ret
ede ce ğiz. 

(1) Ehl-i Kitâb Kav ra mı: Kur’ân-ı Ke rim ’in sık lık la
kul lan dı ğı önem li bir kav ram “Eh lu’l-Kitâb” kav ra mı dır.
Şim di de bu kav ra mı Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar
sık lık la kul lan mak ta dır lar; an cak ço ğu za man çar pı ta -
rak.

Söz lük an la mı “Ki tap lı la r”, “Ki tap Hal kı ” ve ya “Ki -
tap Sa hip le ri ” olan Ehl-i kitâb, Kur’ân’da 9 fark lı su re de
31 fark lı ayet te geç mek te dir. Kav ram ola rak “Ya hu di ler
ve Hı ris ti yan la r” de mek tir. Al lah, Ya hu di le ri ve Hı ris ti -
yan la rı ara la rın da var olan çe şit li ay nı ve ben zer özel lik-
le rin den ötü rü on la rı be ra ber bir ayet te an lat tı ğı za man
on la ra “Eh lu’l-Kitâb” de miş tir. Fark lı özel lik le riy le an-
lat tı ğı za man da on la rı “Ya hu di le r” ve/ve ya “Hı ris ti yan -
la r” di ye rek ay rı ay rı an mış tır.

Do la yı sıy la Ehl-i Kitâp kav ra mı, aşa ğı da kı sa ca ifâde
ede ce ği miz gi bi Ya hu di le re ve Hı ris ti yan la ra ta nı nan
sos yo-hu ku ki zim met sta tü sü nü ve ciz ye hu ku ku nu ve
bu na bağ lı ola rak bir kı sım sos yal im ti yaz la rı nı be lirt -
me nin öte sin de baş ka bir şey ifa de et mez; yu kar da işa ret
et ti ği miz ne den den ötü rü,Ya hu di le ri ve Hı ris ti yan la rı
bir lik te ifa de et me for mü lü ola rak sa de ce “Ya hu di ler ve
Hı ris ti yan la r” de mek tir. Kav ram da ki “Ki ta p” a vur gu, ne
on la rın ki tap la rı nın sa hih li ği ne ne de iman la rı nın doğ ru-
lu ğu na işa ret eder. Kav ram, Hı ris ti yan la rı ve Ya hu di le -
ri, ken di dinî kim lik le riy le, di ğer fark lı inanç grup la rı
ara sın da be lir le me ye yö ne lik tir.

Ehl-i Kitâb kav ra mı nın geç ti ği ayet ler tah lil edil di -
ğin de, da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi bi7 Kur’ân’ın in di ği
za man ki Arap top lu mun da var olan fark lı inanç la ra sa hip
in san la rı top lum sal (sos yo lo jik) ve hu ku ki sta tü le ri ve
hat ta psi ko lo jik özel lik le ri ve dav ra nış la rı ba kı mın dan,
Ya hu di le ri ve Hı ris ti yan la rı or tak yön le riy le, on lar dan
ayır mak için kul la nıl dı ğı nı gö rü yo ruz. Do la yı sıy la Ehl-i
Kitâb, imanî (kelâmi) bir kav ram de ğil, sos yo-hu ku ki bir
kav ram dır. Çün kü ge rek Kur’ân-ı Ke rim ve ge rek se Hz.
Pey gam ber di ğer inanç grup la rı ara sın da Ya hu di le re ve
Hı ris ti yan la ra fark lı hu ku ki ve top lum sal sta tü ta nı mış -
tır. 

İmân nok ta yı na za rın dan Kur’ân, Ehl-i Kitâb, ya ni
Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar ile di ğer dinî grup lar ara sın -
da hiç bir fark ve ay rı ca lık ta nı maz. Di ğer put pe rest ler
ve ya inanç grup la rı gi bi on la rın inan cı nı da küfr ve şirk
sa yar; el bet te on lar dan Kur’ân’ı ve Hz. Pey gam ber ’i tas-
dik et miş olan çok azı hâriç. Za ten bu çok azı Müs lü man
ol muş tur ve öy le ka bul edil miş tir.

İslâm kelâmcı la rı ve fı kıh çı la rı da ha son ra Ehl-i
Kitâb üze ri ne tar tış mış lar dır. Ehl-i Kitâb kav ra mı et ra -
fın da or ta ya çı kan bu tar tış ma la rın te mel ne de ni kelâmî
de ğil sos yal ve hu kukî idi. Hz. Pey gam ber’ den son ra
İslâm dün ya sı ye ni böl ge le re uza nın ca, O’ nun za ma nın -
da Mek ke ve Me di ne böl ge le rin de ol ma yan sâbiîler,
brah man lar ve mecûsîler gi bi fark lı inanç lı top lum lar la
kar şı la şıl dı; bu din le rin ilk iki si nin men sup la rı nın da ay-
rı ca Kur’ân’da Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar la be ra ber ce
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zik re dil me sin den do la yı,8 sâbiîle rin ve mecûsi ler gi bi
ben zer inanç grup la rı nın sos yal ve hu ku ki sta tü le ri ni be-
lir le mek ge rek li gö rül dü. Ya ni tar tış ma, Kur’ân’ın ve Hz.
Pey gam ber ’in Ehl-i Kitâb’a ta nı dı ğı hak la rın on la ra da
ta nı nıp ta nın ma ya ca ğı ve do la yı sıy la on la rın da Ehl-i Ki-
tâb’a da hil edi lip edil me ye ce ği tar tış ma sıy dı. 

Bi lin di ği gi bi, ke lam cı lar ve fa kih ler ara sın da ko-
nuy la il gi li fark lı gö rüş ler var dır. Şâfiîler ve Han be li ler
sa de ce Hı ris ti yan la rı ve Ya hu di le ri ehl-i ki tab ka bul et-
miş ler dir. Ha ne fi ler den Ebû Ha ni fe Mesûsîler ve Sâbiî-
le ri de ehl-i ki tap tan sa yar ken, İmâmeyn, Sâbiîle ri ehl-i
ki tap tan say ma mış lar dır. Ma li ki ler, Ku reyş müş rik le ri
ha riç he men her din men su bu nu ehl-i ki tab tan say mış -
tır. İbn Hazm ’da ay nı şekil de mecûsîler ve sâbiîle ri ehl-
i ki tap ka bul et miş tir. Hat ta Brah man la rı da ehl-i ki tap
sa yan âlim ler var dır. An cak özel lik le pra tik te zim met ve
ciz ye söz ko nu su olun ca, bi lin di ği gi bi âlim le rin he men
hep si on la rın da Ehl-i Kitâb sa yıl ma sı yö nün de gö rüş ler
ser det miş ler dir. On la rın da Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar
gi bi ciz ye öde me le ri kar şı lı ğın da di ni inanç la rın da hür
bı ra kıl mış lar dır. An cak ço ğu fâkih Ya hu di le re ve Hı ris -
ti yan lar la Müs lü man la rın iliş ki le ri ni be lir le yen ba zı hak-
la rı on la ra sı nır la mış lar dır. Ör ne ğin Müs lü man
er kek le rin Ya hu di ve ya Hı ris ti yan ka dın lar la ev len me -
le ri ne izin ve ril miş ken, mecûsî ve ya sâbiî ka dın lar la ev-
li lik le ri caîz gör me miş ler dir. İbn Hazm ise on lar la
ev li li ğe de ce vaz ver miş tir. Ney se fı kıh bil gi le riy le ko-
nu mu zu uzat ma ya lım.

Bi zim Ehl-i Ki tab hak kın da kelâmcı la rın ve fa kih -
le rin yap tı ğı tar tış ma yı, böy le kı sa ca an lat ma mı zın ve
on la rın Ehl-i Ki tap kav ra mı na Mecûsîle ri, Sâbiîle ri ve
Brah man la rı da da hil et miş ol duk la rı nı zik ret me mi zin
ne de ni, bu gün kü Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu la rın
dü şün dük le ri nin ak si ne, on la rın Hı ris ti yan lar ve Ya hu -
di ler Ehl-i Ki tap’ dır di ye rek inanç ve iman nok ta yı na-
za rın dan on lar da bir ay rı ca lık ve ya kın lık gör me dik le ri ni
an lat mak için dir. On lar için bu açı dan Hı ris ti yan lar la söz
ge li mi Me cu si ler ara sın da hiç bir fark yok tur. Kur ’an ve
Sün net ’in on lar la il gi li ola rak be lir le di ği bir hu kuk dü ze -
ni ve ada let içe ri sin de Müs lü man lar on lar la ve di ğer din
men sup la rıy la öte den be ri be ra ber ya şa mış lar dır.

Bi zim bu ra da işa ret et mek is te di ği miz hu sus, di ya -
log adı na Müs lü man di ya log çu la rın bu Ehl-i kitâp kav-
ra mı nı kul la na rak, İslâm ile Hı ris ti yan lık ara sın da or tak
inanç lar be lir le me ye yö nel me le ri dir. Ada ta Hı ris ti yan -
la rı da tev hi de ina nan lar ola rak gör me ye baş la ma la rı -
dır.

Za man Ga ze te si ya zar la rın dan Ah met Ku ru can ba-
kı nız ne di yor: “… Müs lü man lar te o rik te mel ler den

uzak la şa rak kar şı ta ra fı, Ehl-i Kitâp ol ma la rı na rağ men
kâfir di ye ad lan dır mış tır. Bu yan lış lı ğı mü da fa a ede cek
de ği lim.”9

Tes lis çi Hı ris ti yan la ra kâfir di yen Müs lü man lar de -
ğil ki, on la rın yan lı şı mü da fa a edil sin ve ya edil me sin.
Al lah söy lü yor. Bu nun ce va bı nı Ay düz’ den ve re lim: “
Ya hu di ve Hı ris ti yan la rı kı na yan ve hat ta on la rı inkârcı
ol mak la, müş rik ol mak la suç la yan Kur’ân-ı Ke rim yi ne
de bu fi il le ri iş le yen Ya hu di le ri ve Hı ris ti yan la rı ki tap
eh lin den say mak ta dır. Çün kü ki tap eh lin den ol mak bir
kur tu luş de ğil dir.”10

Ay düz ’ün söy le dik le ri bir ce vap tır ama yi ne de so-
run lu bir ce vap tır. Çün kü Ay düz ikin ci kez, Ehl-i Ki-
tâb’ın in kar cı ve müş rik ol ma la rı nı, on lar hak kın da
Kur’ân’ın bir suç la ma sı ol du ğu nu söy ler se, el bet te Ku ru-
can ken di açı sın dan hak lı ola rak: Siz Ya hu di le re ve Hı-
ris ti yan la ra kâfir di yor su nuz, on lar Ehl-i Ki tap’ tır
di ye bi le cek tir.

Kur ’an ’a gö re Ehl-i Ki tab kav ra mı nın sa de ce Hı ris -
ti yan la rın ve Ya hu di le rin tek bir ke li mey le ifa de edil-
me si ol du ğu an la şı lır sa, Ehl-i Ki tab ol mak la ehl-i küfr
ve ya şirk ol ma nın bir çe liş ki ve ya te zat ol ma dı ğı ken di -
li ğin den an la şı lır. Sı ra dan Müs lü man la rın ko nu yu an la -
ma da güç lü ğü ola bi lir; an cak tef sir ule ma sı nın ve
ge nel de ila hi yat çı la rın me se le yi kav ra ma mış ol ma la rı
ger çek ten bir so run dur. Böy le bir so ru nun var lı ğı nı söz
ge li mi B. Ta tar ’ın şu cüm le le rin de gör mek müm kün dür:
“Kur ’an ’ın, bir ta raf tan ev ren sel lik id di a sın da bu lun ma -
sı di ğer ta raf tan Ya hu di ler ve Hı ris ti yan la rı Ehl-i Ki tap
ola rak ta nım la ma sı,ya ni bir ta raf tan ken di tev hid an la -
yı şı doğ rul tu sun da ev ren sel oto ri te si ni ile ri sür me si di ğer
ta raf tan Tev rat ve İncil gi bi me tin le rin kıs mi oto ri te si ni
ka bul et me si bir ge ri li me ve di ya lek tik dü şün ce nin olu-
şu mu na yol aç mak ta dı r…..bu ge ri lim ve di ya lek tik dü-
şün ce Kur ’an ’ın ev ren sel pers pek ti fi ile Tev rat ve İncil ’in
ta rih sel pers pek tif le ri ara sın da hem bir bir lik ( zi ra bu
ki tap la ra iman biz zat Kur ’an’ da ön gö rül mek te dir) hem
de fark lı lık ( çün kü bu ki tap la rın tah rif edil di ği yi ne Kur -
’an ta ra fın dan bil di ril mek te dir) te sis et mek zo run da -
dır.”11

Gö rül dü ğü gi bi bu ra da da Ehl-i Ki tap kav ra mı nın
tam ola rak an la şıl ma ma sın dan do la yı, Kur ’an ile di ğer
ki tap lar ara sın da san ki Kur ’an ’ın or ta ya çı kar dı ğı bir ge-
ri lim den, hat ta bir çe liş ki nin ol du ğun dan bah se di li yor.
Al lah, Kur ’an’ da Ki tap la rı na iman edil me si inanç sal bir
il ke dir; bu il ke sa de ce Ehl-i Ki tap ’ın Tev rat ’ı ve İncil ’i
ile de sı nır lı de ğil dir. Ya ni Müs lü man lar Al lah ’ın Tev-
rat, İncil ve baş ka ki tap lar gön der di ği ne ina nır lar.Bu, zo-
run lu ola rak, yi ne Kur ’an ’ın ni te le me siy le tah rif edil miş
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bu gün kü Tev rat ve İncil ’e as li ki tap lar ola rak ina nıl ma -
sı de mek de ğil dir. Kal dı ki, baş ta ke lam cı lar ol mak üze -
re bü tün müs lü man bil gin ler Kur ’an ile bir lik te di ğer
ki tap la rın nesh edil miş ol du ğu nu söy ler ler. Bu gö rü şün
kay na ğı hem Kur ’an’ da hem de Sün net’ te var dır. Kur ’an,
bir ifa de tü rü ola rak Ya hu di le re ve Hı ris ti yan la ra Ehl-i
Ki tap de mek le, Ta tar ’ın söy le di ği gi bi on la rı ki tap la rı nın
ne kıs mi ne de tam oto ri te si ni ka bul et miş de ğil dir. Ya-
hu di le rin ve Hı ris ti yan la rın Hz. Pey gam ber ile ba zı tar-
tış ma la rı bağ la mın da inen ba zı ayet ler de Al lah on la rın
sa mi mi yet le ri ni test et me ba bın da “Eli niz de ki ki ta ba ba-
kı nı z” di yor. Bu nu Tev rat ve İncil ’in böy le be lir li ko nu -
lar da doğ ru la rı ol du ğu nu Kur ’an ’ın tas dik et me si
şek lin de an la sak da, bun dan Kur ’an ’ın ev ren sel ol ma sı
ile çe liş ki li ve ya ge ri lim li bir so ru nun or ta ya çık tı ğı nı
söy le ye me yiz.

Bu ra da işa ret edil me si ge re ken önem li bir nok ta da -
ha var dır. Bu da, Ni sa 47., Ma i de 48., Yu nus 37. ve Ah -
kaf 12. ayet le rin de Kur ’an ’ın, “si zin le ola n” ve “eli niz de ki
“ ön ce ki Ki tap ’ı “mu sad dı ka n” ifa de siy le “ tas dik edi ci ” ve
“doğ ru la ma k” için in di ril di ği ni an la tan ayet le rin doğ ru
an la şıl ma sı dır. Ayet ler de Ki tap ke li me si nin te kil kul la -
nıl ma sı ve Ah kaf 12. ayet te de doğ ru dan Hz. Mu sa’ ya in-
di ri len Ki tap’ tan bah se dil me si ne de niy le Kur ’an ’ın
bu gün kü Tev rat ve İncil ’i tas dik de ğil on la rın asıl la rı nı
tas dik ve doğ ru la mak için in di ril di ği ni söy le me miz ge re-
ki yor. Ya da, de nir se ki,Ki tap ile bu gün kü Tev rat ve İncil
kas te dil miş tir –bu bi ze gö re za ten ola maz çün kü Hı ris ti -
yan la rı tek bir İnci li yok tur- o za man “ mu sad dı ka n” iba-
re si ni tas dik et mek ve doğ ru la mak şek lin de
de ğil,dü zelt mek an la mı na “doğ rult ma k” ve ya “doğ ru lat -
ma k” şek lin de an la mak ve ter cü me et mek ge re kir.Çün -
kü mu sad dı kan ke li me si nin tü re di ği S-D.K fi i li nin 2.
ba bın dan olan “ sad da ka ” fi i li nin an lam la rı içe ri sin de bi -
zim işa ret et ti ği miz doğ rult mak, doğ ru lat mak, kon trol
et mek an lam la rı da var dır. Ayet le ri böy le an la maz sak el-
bet te ha ta lar ya pa rız.

Kal dı ki, bu nun la bir lik te Ta tar ’ın ken di ifa de siy -
le “bu ki tap la ra iman Kur ’an’ da ön gö rül mek te di r” sö-
züy le muh te me len mü ra ca at ta bu lun du ğu Ba ka ra 285.
ayet te ge çen “Ku tu bi hi ” ifa de sin de ki “hi ” za mi ri Al lah -
’a ra ci ol du ğun dan “Al lah ’ın Ki tap la rı ”, ya ni Al lah ’ın
gön der di ği as li ki tap lar dır; yok sa o ve baş ka la rı nın zan-
net ti ği gi bi el de ki Tev rat lar ve İncil ler de ğil dir. Do la -
yı sıy la Kur ’an, ne Tev rat ’ın ne de İncil ’in oto ri te si ni
ta nı mış de ğil dir.

Yu ka rı da da ifâde et me ye ça lış tı ğı mız gi bi, bu gün
Müs lü man di ya log çu lar Ehl-i Kitâb kav ra mı nı, Kur ’an ’ın
ve ulemâ’nın ver di ği an la mı nın dı şı na çı kar ta rak, san ki

Hı ris ti yan lar la di ya log yap ma da kav ra mı on la ra imân
ko nu sun da da bir ya kın lık se be bi ola rak gör me ye baş la -
mış lar dır. “He pi miz ay nı Al lah ’a ina nı yo ruz;” “Yol lar
fark lı, fa kat Al lah Te k” gi bi söy lem ler bu nun işa ret le ri -
dir. Eğer böy le ol say dı, Al lah ve Resûlü, on la rın inan cı -
nı küfr ve şirk ola rak ni te ler miy di?

Hiç kim se, di ya lo ğa di ya log ola rak kar şı de ğil dir.
Bi zim kar şı ol du ğu muz, Müs lü man din le ra ra sı di ya log -
çu la rın di ya log tar zı ve di ya log ola rak ol ma ya cak şey le -
ri mal ze me ve va sı ta ola rak kul lan ma la rı dır. Ma dem ki
di ya lo ğun meş ru lu ğu için Kur’ân’dan ve Sün net’ ten mal-
ze me ara nı yor da, ni çin di ya lo ğun şek li ve na sıl ya pıl -
ma sı ge rek ti ği ko nu sun da Kur’ân’a ve Sün ne te
ba kıl mı yor?

Kur’ân’ın Ehl-i Kitâp’tan bah set ti ği ba zı ayet le rin
na sıl baş la dı ğı na ba kar sak, di ya lo ğun na sıl ol ma sı ge rek -
ti ği ni an la rız. Bu ayet ler den ör ne ğin An ke but 46’ya ba-
kar sak, Al lah gü zel söz le ve us lup la “Ehl-i Kitâp” ile
“Tü ca dilû” ya ni ce del le şin/di ya lek tik le şin, tar tı şın di yor.
Çün kü di ya log di ya lek ti ği ge rek ti rir. Di ya lo ğu bir yön-
tem ola rak be nim se yen fi lo zof lar da, en meş hur ör nek
Ef la tun’ dur; on da di ya log di ya lek tik le be ra bar dir; di ya -
log di ya lek tik siz ol maz. Ya ni di ya lo ğun man tı ğı di ya -
lek tik tir. Kur’ân’ın te mel di ya log il ke sin den bi ri si de
ce del dir, ya ni di ya lek tik tir.

Efen dim, ce del olur sa tar tış ma çı kar, an laş ma ol -
maz di yor lar, hem Müs lü man hem de Hı ris ti yan di ya -
log çu lar. O hal de ne yin di ya lo ğu nu ya pı yor su nuz?
Kar deş ola lım! Ge lin ba rı şa lım! İnanç sız lı ğa kar şı bir-
lik ola lım! Ola lım, bu na kim kar şı ki! Bun lar la din ler
üze rin den müs bet bir di ya log ya pı la maz. Müs bet di ya -
log için dinî emir le ri ve ya sak la rı gün de me ge ti rin,
adam öl dür mek bü yük gü nah tır de yin; ABD. Irak’ tan
çe kil sin, çe kil sin ki, hem on lar dan hem Müs lü man lar -
dan in san lar öl me sin de yin!

(2) İbra limî Din ler Kav ra mı: Kur’ân’da ve Sün net’ -
te ol ma yan bir kav ram dır. Ya hu di lik, Hı ris ti yan lık ve
İslâm ara sın da iman açı sın dan bir ya kın lı ğın ol du ğu nu
söy le mek için uy du ru lan bu kav ram da di ya log çu lar ara-
sın da sık sık kul la nı lan bir kav ram dır. Kav ra mın gün cel-
leş ti ril me si L. Mas sig non ’a ait tir. İbra himî din ve ya
din ler her yön den yan lış tır; ön ce lik le bu kav ram, Hz. İb-
ra him ’i bir din te sis çi si gi bi gös ter mek te dir; oy sa di ni vaz
eden Al lah’ tır; ba tı lı lar açı sın dan bu nun bir sa kın ca sı ol-
ma ya bi lir, çün kü on la ra gö re bi zim Pey gam ber ola rak
gör dü ğü müz ki şi ler din ko yu cu lar dır. Hat ta bu nun için
on lar İslâm’a “Mu ham med ’in Di ni ” an la mın da ço ğu za -
man “Mu ham ma da niz m” der ler.
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İkin ci si, her ne ka dar Kur’ân ve Hz.Pey gam ber bir
ta raf tan, Kitâb-ı Mu kad des, di ğer ta raf tan Hz. İbra him’ -
den bah se der ise de İslâm, Hz. İbra him va sı ta sıy la Hz.
Mu sa son ra sı Ya hu di lik le de ve Hz. İsa son ra sı Hı ris ti -
yan lık la özel lik le aki de açı sın dan bir leş ti ri le mez. Çün -
kü L.Mas sig non’ dan çok ön ce Ya hu di le rin ve
Hı ris ti yan la rın Hz. Pey gam ber ’e ge le rek or tak ata ola-
rak Hz.İbra him’ den bah set me le ri üze ri ne şu iki ayet ol-
duk ça mâni dar dır ve Müs lü man din le ra ra sı
di ya log çu la ra da bir ce vap tır: “İb ra him, ne Ya hu di, ne
de Hı ris ti yan dı; o an cak ha nif ve Müs lü man dı; o müş-
rik ler den de de ğil di ”12 “Ey Ehl-i Kitâb! İbra him hak kın -
da ni çin tar tı şır sı nız? Hal bu ki Tev rat ve İncil, ke sin lik le
on dan son ra in di ril di. Hiç ak let mez mi si niz?”13

Din le ra ra sı di ya log çu lar, ak let me den bu uy dur ma
kav ra mı sık sık kul la nı yor lar. Hz. Mu ham med ’in, Hz.
İsâ’nın ve Hz. Mu sa’ nın, hem ne seb hem de dinî or tak
ata sı dır. Yu ka rı da ki ayet ler de be lir til di ği gi bi Hı ris ti -
yan lı ğın ve Ya hu di li ğin, Hz.İbra him ile ve do la yı sıy la
İslâm ile ne gi bi bir il gi si ola bi lir? Ku r”ân’ın de di ği gi bi,
her ko nu da ol du ğu gi bi bu ko nu da da ak let mek ge re kir. 

(3) Or tak Ke li me Kav ra mı: Müs lü man din le ra ra sı
di ya log çu la rın en çok kul lan dık la rı Kur’ânî kav ram lar -
dan bi ri si de, Or tak Ke li me (Ke li me tün Sevâ’un) kav ra -
mı dır. En son ola rak 138 Müs lü ma nın im za sıy la Pa pa
XVI. Be ne dikt ’e gön der dik le ri mek tup ta kul lan mış lar -
dır. Söz ko nu su kav ram ve ya ifâde Kur’ân’da bir ke re:
“De ki: Ey Ehl-i Kitâb! Si zin le bi zim ara mız da eşit (or tak)
bir ke li me ye ge li niz: Al lah’ tan baş ka sı na tap ma ya lım;
O’ na hiç bir şeyi şirk koş ma ya lım. Al lah ’ı bı ra kıp da ki-
mi miz ki mi mi zi rab ler edin me sin. Eğer on lar yi ne yüz
çe vi rir ler se iş te o za man: Bi zim Müs lü man ol du ğu mu za
şahit ler olun, de yi ni z”14 meâlin de ki ayet te geç mek te -
dir.

Gö rül dü ğü gi bi ayet her yön den apa çık tır. Ev ve la
Or tak Ke li me’ nin şık siz ve şerk siz ola rak sa de ce Al lah ’a
tap ma ol du ğu na, ya ni Tev hid ol du ğu nu açık lı yor. Son ra
Ehl-i Kitâbı Tev hid ’e da vet edi niz di yor; yüz çe vir dik le -
rin de biz Müs lü ma nız de yi niz bı ra kı nız di yor. Do la yı -
sıy la ayet ay nı za man da ol ma sı ge re kir doğ ru di ya lo ğun
hem te mel ko nu mu nu hem de yön te mi ni be lir ti yor.

Şüp he siz Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar bu
aye ti ve Or tak Ke li me kav ra mı nı kul la na cak lar dır; bu -
na kim se nin bir söz söy le me ye hak kı yok tur.

An cak bi zim iti ra zı mız, Or tak Ke li me’ yi na sıl kul-
lan dık la rıy la il gi li dir. Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar
bu kav ra mı kul la nır ken, sü rek li ola rak san ki Tev hid Tes-
lis ’e denk gi bi kul la na rak, Tev hid ile Tes li sin or tak lı ğı nı

an lı yor ve ya an la tı yor lar. Bu ko nu yu “Din le ra ra sı Di ya -
log ve Baş ka laş tı rı lan İslâm” ad lı ma ka le de ele al dı ğı -
mız dan bu ra da da ha faz la bir şey söy le me ye ce ğiz.

(b) Sün ne tin Çar pı tıl ma sı

Şim di de Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu la rın Sün-
net çar pıt ma la rı nı an lat mak için ba zı ör nek ler ve re -
lim.

Ge nel ola rak, Müs lü man di ya log çu lar Hz. Pey gam -
ber ’i ve Sün ne ti ni öy le ta nı tı yor lar ki, Al lah ’ın şu ayet -
te: “Ey Ne bi! Biz se ni mu hak kak bir şâhid, bir müj de ci ve
bir uya rı cı ola rak gön der di k”15 meâlin de ki aye tin an la -
mı nın zıd dı na san ki ken di yap tık la rı di ya lo ğun bir di ya -
log çu suy muş. 

Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar, Hz. Pey gam -
ber ’in Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar la gö rüş me si ni, on lar la
ant laş ma lar im za la ma sı nı, on la rın çe şit li he yet le ri ka bul
et me si ni, on la ra he yet ler gön der me si ni çe şit li di ni si ya -
si li der ler mek tup lar gön der me si ni, hat ta Me di ne Ve si -
ka’ sı nı din le ra ra sı di ya log ola rak de ğer len dir mek te dir ler.

Hz. Pey gam ber ’in bü tün bu sün ne tiy le ama cı, bu-
gün kü gi bi Müs lü man di ya log çu la rın yap tık la rı gi bi bir
di ya log de ğil, ya doğ ru dan İslam ’ı teb liğ ve da vet tir; ya
da bir ara da ya şa ma nın ge re ği sul hu te min için kar şı lık -
lı söz leş me dir ki, bu gün kü ulus lar ara sı iliş ki le re ben zer
bir iliş ki dir. Hz. Pey gam ber bun la rı ya par ken, Kur’ân’ın
in san lı ğa bah şet ti ği din ve vic dan hür ri ye ti, ada let il ke -
si, in sa na ver di ği de ğer, sa vaş ve sulh hu ku ku gi bi en te -
mel il ke ler çer çe ve sin de ha re ket et miş tir. Bü tün bun lar
bel ki ger çek di ya log la da ol ma sı ge re ken il ke ler dir. An -
cak bu gün kü Hı ris ti yan di ya log çu lar di ya log için bir ta-
raf tan ba rış der ler ken, di ğer ta raf tan mis yo ner lik ve
ekü me nik lik di yor lar. Ba rı şı da, Hı ris ti yan kül tü rü nün
İslâm’ı alt et me siy le tek gü cün ba rı şı ola rak gö rü yor lar.
Bun lar ken di kay nak la rın dan “Din le ra ra sı Di ya log ve-
Mis yo ner li k” ad lı ma ka le de an lat tık.

Şim di Hz. Pey gam ber ’in Sün net ’in den di ya log için
gös te ri len uy gu la ma la rın dan bir ka çı üze rin de ör nek ala-
rak du ra lım:

(1) Me di ne Ve si ka sı: Bü tün Müs lü man din le ra ra sı
di ya log çu lar Me di ne Ve si ka sı’ nı Hz. Pey gam ber ’in yap-
tı ğı önem li bir di ya log ör ne ği ola rak an lar lar ve an la tır -
lar.

Hz.Pey gam ber ’in Me di ne li Ya hu di ler ile yap tı ğı bu
si ya si ve hu ku ki söz leş me, İbn İshak ’ın nak li ne gö re 55
mad de den oluş mak ta dır. Biz bu mad de le ri bu ra da say-
ma ya ca ğız. Sa de ce Müs lü man di ya log çu la ra şu so ru la rı
yö nel te ce ğiz:
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Bu mad de le rin içe ri sin de:

Si zin Hı ris ti yan la ra ve ya baş ka din men sup la rı na
de di ği niz gi bi “He pi miz ay nı tek Al lah ’a ina nı yo ru z” gi -
bi bir mad de var mı dır?

“He pi miz Hz. İbra him di ni yi z” gi bi bir ifâde var mı -
dır?

“Yol lar ay rı, Al lah Te k” gi bi bir mad de var mı dır?

“Hz. Mu ham med ’ün Re sul la h” a ge rek yok; “Lâ
ilâhe il lal la h” ye ter gi bi bir ifâde var mı dır?

(2) Hz.Pey gam ber ’in Mek tup la rı: Müs lü man din le -
ra ra sı di ya log çu lar di ya log ge rek çe si ola rak Hz. Pey gam-
ber ’in çe şit li di ni ve si ya si ki şi le re yaz dık la rı mek tup la rı
da ör nek ola rak gös ter mek te dir ler. Bu mek tup lar dan bir-
iki si nin met ni ni ör nek ola rak ak ta ra lım da, di ya log çu lar
bu gün Pa pa la ra yaz dık la rı ken di mek tup la rıy la kar şı laş -
tır sın lar. 

a) Hz.Pey gam ber ’in Ha beş Hü küm da rı Necâşî’ye
Mek tu bu

“Esir ge yen ba ğış la yan Al lah adıy la.

Al lah ’ın el çi si Mu ham med’ den Ha beş hü küm da rı
Necâşi As ham ’a.

Müs lü man ol. Al lah ’a olan ham di mi sa na ile ti rim.
O me lik tir, kud dus tur, selâmdır, mü’ min dir, mu hey -
min dir. İsa bin Mer yem ’in Al lah ’ın ru hu ve ke li me si old-
ğu na şeha det ede rim. Al lah onu if fet li, te miz ve
ko run muş Mer yem ’e ilkâ et miş, o da böy le ce İsa’ ya ha-
mi le kal mış tır. Al lah onu, tıp kı Adem ’i eli ve üf le me siy -
le ya rat tı ğı gi bi ru hu ve üf le me siy le ya rat mış tır.

Ben se ni or ta ğı ol ma yan bir Al lah ’a O’ na ita at te de-
vam lı ol ma ya, ba na uy ma ya ve ba na ge le ne iman et me -
ye ça ğı rı yo rum. Çün kü ben Al lah ’ın el çi si yim.

Sa na am ca oğ lum Ca’ fer ’i ve ya nın da bir bö lük
Müs lü ma nı gön der dim. Gel dik le rin de on la rı ağır la, ce-
be rut lu ğu bı rak. Ben se ni ve or du nu Al lah ’a ça ğı rı yo -
rum. Ben teb liğ et miş ve öğüt le miş bu lu nu yo rum.
Öğü dü mü ka bul et.

Se lam hi da ye te tâbi olan la ra.”16

b) Necâşî’nin Hz.Pey gam ber ’e Ce va bı:

“Esir ge yen ba ğış la yan Al lah adıy la.

Al lah ’ın el çi si Mu ham med ’e Necâşi Ah sam bin Eb-
cer’ den.

Sa na ken din den baş ka ilah ol ma yan ve be ni İslâm’a
eriş ti ren Al lah ’ın se la mı nı, rah me ti ni ve be re ke ti ni di-
le rim. 

Ba na İsa’ nın du ru mun dan söz et ti ğin mek tu bun gel -
di ey Al lah ’ın el çi si. Gö ğün ve ye rin Rab bi ne and ol sun ki,
İsa, se nin an lat tı ğın dan üzüm çö pü ka dar faz la de ğil dir;
O se nin de di ğin gi bi dir. Bi ze gön der di ği ni ta nı dık. Am ca
oğ lun ve ar ka daş la rı nı ağır la dık. Ben se nin Al lah ’ın el çi -
si ol du ğu na ina na rak ve tas dik ede rek şehâdet ede rim. Sa -
na ve am ca oğ lun ile ar ka daş la rı na bey ’at et tim. Onun
el le rin de âlem le rin Rab bi Al lah için Müs lü man ol dum. 

Sa na, oğ lum Uri ba bin Ah sam bin Eb cer ’i gön der -
dim. Ben sa de ce ken di me mâli kim. Eğer sa na gel me mi
is ter sen, ge li rim ey Al lah ’ın el çi si! Ben söy le di ği nin hak
ol du ğu na şehâdet ede rim. 

Selâm sa na ey Al lah ’ın el çi si!”17

c) Hz.Pey gam ber ’in He rak lit ’e Mek tu bu

“Esir ge yen ba ğış la yan Al lah adıy la.

Al lah ’ın ku lu ve el çi si Mu ham med’ den Rum ’un ulu -
su He rakl ’e. Selâm hi da ye te tâbi olan la ra …

Se ni İslâm’a ça ğı rı yo rum. Müs lü man ol, kur tul.
Müs lü man ol ki Al lah sa na ec ri ni iki de fa ver sin. Yüz çe-
vi rir sen bü tün hal kı nın gü na hı se nin boy nu na dır.

Ey ki tap eh li! Si zin le bi zim ara mız da ki or tak ke li -
me ye, yal nız ca Al lah ’a tap mak, O’ na hiç bir şeyi or tak
koş ma mak, ara mız da Al lah’ tan baş ka bir bi ri mi zi rab ler
edin me mek üze re ge lin. Eğer yüz çe vi rir se niz ‘Ta nık lık
edin ki biz Müs lü ma nız’ de yin.”18

d) He rak lit ’in Hz.Pey gam ber ’e Ce va bı

“İ sa’ nın teb şir et ti ği Al lah ’ın el çi si Ah med ’e Rum
Hü küm da rı Kay ser’ den.

Mek tu bun el çin le ba na gel di. Se nin Al lah ’ın el çi si
ol du ğu na şeha det ede rim. Se ni eli miz de ki İncil’ de bu lu -
yo ruz. Se ni bi ze İsa bin Mer yem müj de le di. Ben Rum ’u
sa na inan ma ya ça ğır dım, ka bul et me di ler, şayet ba na ita -
at et sey di ler, on lar için iyi olur du. Ya nın da ol ma yı, sa na
hiz met et me yi ve ayak la rı nı yı ka ma yı is ter dim.”19

e) Hz. Pey gam ber ’in Kıp tı Li de ri Mu kav kıs ’a Mek-
tu bu

“Esir ge yen ba ğış la yan Al lah adıy la …

Al lah ’ın ku lu ve el çi si Mu ham med’ den Kobt ’un Bü-
yü ğü Mu kav kıs ’a.

Selâm hi da ye te tâbi olan la ra.

Se ni İslâm’a ça ğı rı yo rum. Müs lü man ol, kur tul. Al -
lah da sa na ec ri ni iki ke re ver sin. Eğer yüz çe vi rir sen,
Kobt ’un gü na hı se nin dir:

“Ey eh li ki tap! Bi zim le si zin ara nız da or tak ke li -
me ye, yal nız ca Al lah ’a tap mak, O’ na hiç bir or tak koş-
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ma mak ve Al lah’ tan baş ka bir bi ri mi zi rab ler edin me -
mek üze re, ge lin. Yüz çe vi rir ler se, ‘Bi zim Müs lü man
ol du ğu mu za ta nık lık edin’ de yin.”

Mü hür:

Al lah

Ra sul

Mu ham me d”20

f) Hz.Pey gam ber ’in Kis ra’ ya Mek tu bu

“Esir ge yen ba ğış la yan Al lah adıy la.

Al lah ’ın el çi si Mu ham med’ den Fa ris ’in bü yü ğü Kis-
râ’ya.

Selâm, hi da ye te tâbi olan la ra, Al lah ’a ve Pey gam -
ber ’i ne iman eden le re, Al lah ’ı bir bi lip or ta ğı ol ma dı ğı -
na, Mu ham med ’in O’ nun ku lu ve el çi si ol du ğu na
şehâdet eden le re ol sun.

Se ni Al lah ’ın da ve ti ne ça ğı rı yo rum. Ben di ri ola nı
uyar mak ve kâfir le re aza bın hak ol ma sı için, Al lah ’ın bü -
tün in san la ra gön der di ği el çi si yim. Müs lü man ol, kur tul.
Ka bul et mez sen, me cusîle rin gü na hı se nin dir.”21
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