
ugünkü şekliyle yürütülmekte olan dinlerarası dilayoğu ve medeniyetler it-
tifakını tenkid ettiğimizde, gerek diyalogçu çevrelerden ve gerekse bazı in-
sanlar bir açıdan haklı olarak: “İnsanlar diyalog yapmasın da dargın mı

dursun?”, “Birbirleriyle tanışıp fikir alış verişinde bulunmasınlar mı?” gibi benzer
sorular yöneltmektedirler.

Aslında bizim tenkitlerimiz anlaşılırsa, bizim farklı dinlere ve kültürlere men-
sup insanların aralarında diyalog yapılmasına temelde karşı olmadığımız anlaşılır.
Bizim karşı olduğumuz şey, batılıların dinlerarası diyalog adı altında aynı zamanda
misyonerlik ve ekümeniklik yapmaları, inkültürasyon adıyla batı Yahudi-Hıristiyan
kültür değerlerini diğer kültürlere yerleştirmelerine ve aynı şekilde dinlerarası di-
yalog yapıyoruz derken Müslüman diyalogçuların İslâm’ın en temel imanî esasla-
rından bile taviz verir derecesinde diyalog yapma biçimleridir. Dolayısıyla bizim
itirazımız bugünkü şekliyle yapılmakta olan dinlerarası diyaloğadır.

Aslında, insanların birbirine daha yakın olduğu ve dünyamızın maddi ve ma-
nevi olarak daha çok kirlenmekte olduğu bugün insanlık aşağıda anlatacağımız şe-
kilde müesseseleşmiş bir diyaloğa dünden daha çok muhtaçtır. Bu, inkar
edilemeyecek bir gerçektir.

İster basit anlamıyla insanların tanış olması, isterse daha felsefî anlamıyla me-
selelerin tartışılarak hakikatin ortaya çıkarılması tanımlı ve amaçlı olsun, diyaloğun
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dinî ve ya kül tü rel,  ol ma sın dan ön ce in sanî ol ma sı ge re -
kir. Ay nı şekil de in san lı ğın bu gün kü gel di ği aşa ma da di-
ya log sa de ce ta raf la rın iyi ni yet ve in si ya ti fi ne
bı ra kıl ma dan kar şı lık lı söz leş me ler le be lir le ne cek hu-
kukî il ke le re da ya nan bir ku rum sal te me li ol ma lı dır.

İş te bu nok ta dan ha re ket le bi zim açı mız dan ol ma -
sı ge re ken di ya log ko nu sun da ki dü şün ce le ri mi zi be lirt -
me ye ça lı şa ca ğız. 

Adı ne olur sa ol sun, bu gün kü yü rü tül mek te olan
di ya lo ğun, ba tı lı lar ta ra fın dan gün de me ge ti ril miş ve
baş la tıl mış ol ma sı di ya log adı na bir şan sız lık tır. Ön ce
şöy le bir tes bit le ko nu ya gi re lim. Bu, bi zim Ba tı’ ya kar -
şı ön yar gı ta şı dı ğı mı zın bir ifa de si ola rak an la şıl ma ma -
lı dır. Ta ri hi bir ger çek li ği di le ge tir mek için bu nu
söy lü yo ruz. Bu ta ri hi ger çek te Ya hu di-Hı ris ti yan ge le -
ne ği ne da ya nan Ba tı’ nın ta ri hin de “Öte ki ” ve ya “Baş ka -
sı ” de nen, baş ta ırkî ol mak üze re ken din ol ma yan din ve
kül tür men sup la rıy la bir lik te ya şa ma fik ri ve tec rü be si -
nin ol ma yı şı dır.

Din ler ta ri hi açı sın dan me se le ye ba ka cak olur sak,
Ya hu di ler ’in sa hip ol duk la rı üs tün ve ya se çil miş ırk dü-
şün ce siy le yap tık la rı et nik ve di ni ırk çı lık ve ay rım cı lık
ne de niy le Hz. İsa’ yı ve Hı ris ti yan lı ğı ta nı ma mış lar dır.
Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar da ay nı şekil de İslâm’ın var-
lı ğı nı ta nı ma mış lar dır. Sos yal ve si yasî ta rih açı sın dan
me se le ye bak tı ğı mız da da, Ba tı 19. yüz yıl da baş la yan sö-
mür ge ci lik ha re ke tiy le iş gal ci güç ola rak As ya’ da ve Af-
ri ka’ da bir çok di ni ve et nik mil let le bir lik te ya şam
“şansı nı ” el de et miş tir; an cak bu nu öte ki ile bir lik te ya -
pan ola rak de ğer len dir me miş tir. Sö mür ge al tın da ki mil-
let le re ken di din le ri ni, dil le ri ni ve kül tür le ri ni zor la
ka bul et tir me yo lu na git miş ler dir. Ame ri ka’ da zen ci le ri
in san ye ri ne koy ma mış lar dır; be yaz-si yah ay rı mı yap-
mış lar dır. En dü lüs ’ü ye ni den ele ge çi rin ce, İslâm’a ait ne
var sa yer le bir et miş ler; Müs lü man la rı kı lıç tan ge çir miş -
ler dir. 

Kı sa ca sı Ba tı’ nın ta ri hin de “öte ki ” di ye bir kav ram
ve onun işa ret et ti ği bir an lam ol ma mış tır. Öte ki’ nin var-
lı ğı na ta ham mül le ri ola ma mış tır. Son el li yıl da Ba tı’ da
“dinî ço ğul cu lu k”, “kül tü rel ço ğul cu lu k”, “din le ra ra sı di-
ya lo g”, “me de ni yet ler it ti fa kı ” gi bi söy lem le re rağ men,
yi ne de Ba tı sü rek li ola rak Av ru pa’ da ya şa yan ya ban cı -
la rı ve  özel lik le Müs lü man la rı asi mi las yon si ya se ti ne
tâbi tut mak ta dır lar. Ha la Öte ki’ nin Öte ki ola rak var lı ğı -
nı ta nı ma ya bir tür lü ya naş mı yor lar.

Bu na kar şı lık İslâm’ın ge rek Kur’ân’da ve ge rek se
Hz. Pey gam ber ’in Sün net ’in de var olan il ke ler çer çe ve -
sin de et nik, sos yal ve hu kukî an lam da bir Öte ki öğ re ti si

var dır. Öte ki ile il gi li ola rak “Ehl-i Ki ta p” kav ra mı,
“Zim met/Zim mi ” kav ra mı, Kâfirûn su re sin de ki “Si zin di-
ni niz si ze; be nim ki ba na ” ifa de siy le ser gi le nen din ve
inanç hür ri ye ti gi bi bir çok öğ re ti, Müs lü man la ra öte ki -
nin dinî, et nik, kül tü rel var lı ğı nı ta nı ma la rı nı öğ ret miş -
tir. Hz. Pey gam ber, “Me di ne Ant laş ma sı ” ile Me di ne’ de
ya şa yan Ya hu di le re ya şam hak kı ta nı ma nın öte sin de on-
la ra din hür ri ye ti ve ken di hu kuk la rı nı uy gu la ma da hu-
kukî ser best lik ya ni çok hu kuk luk il ke si ni ta nı mış tır.

Eme vi ler, Ab ba si ler, Sel çuk lu lar ve Os man lı lar,
feth et tik le ri top rak lar da ki gay ri müs lüm le re, Kur’ân’ın
ve Hz. Pey gam ber ’in öğ re ti le ri te me lin de ve ge li şen
İslâm fık hı nın çer çe ve sin de, dâima hu ku ku te mel li iliş-
ki ler de bu lun muş lar dır; dil le ri ne ve din le ri ne as la ka rış -
ma mış lar dır; on la ra din ve kül tür hür ri ye ti te min
et miş ler dir. Hat ta za man za man İslâm’ı bi le on la ra teb-
liğ et me de çe kim ser kal mış lar dır. Bu da ba zen, hak lı ve -
ya hak sız, Müs lü man lar ciz ye al mak için İslâm’ı
teb liğ den çe kin miş ler dir şek lin de ki ten kit le re bi le ko nu
ol muş tur.

Do la yı sıy la kı sa ca özet ler sek, Müs lü man la rın Hz.
Pey gam ber za ma nın dan iti ba ren öte ki ile bir lik te ya şam
tec rü be si ol muş tur. Bu ya şam tec rü be si Öte ki’ nin baş ta
var lı ğı na, di ni ne ve kül tü rü ne ta ham mü lün öte sin de sa-
mi mi bir say gıy dı. Ta rih te de yan sı dı ğı gi bi bu sa mi mi
say gı, Ya hu di-Hı ris ti yan top lu mu nu, za man za man ken-
di le rin den ida re ci le re Müs lü man ida re ci le ri ter cih et me -
ye ka dar gö tür müş tür. Çok ör nek ten bi ri si ni zik re de lim:
Ün lü İtal yan fi lo zo fu ve “Gü neş İlke si ” nin ya za rı Cam-
pa nel la Os man lı’ ya Av ra pa’ ya ge le rek ada let da ğıt ma sı
ça ğı rı sın da bu lun muş tur. İnsan lık için bir di ya log ge re -
ki yor sa, bu nu en iyi ya pa bi le cek olan lar Müs lü man lar -
dır. An cak İslâm dün ya sı nın ve Müs lü man la rın bu gün
içe ri sin de bu lun du ğu sos yal, si yasî ve bi lim sel du rum ve
ko num Müs lü man la ra, ne ken di le ri ne ne de baş ka la rı na
yön ver me imkânı ta nı mak ta dır. Müs lü man lar bu gün
Müs lü man ol ma ile ol ma ma ve ya ol du ğu nu İslâm san ma
ara sın da bir zih ni yet kri zi ya şa mak ta dır lar.Oy sa Al lah,
“Si zi in san lar üze rin de şâhit ler (göz lem ci ler) ol ma nız ve
Resûl’ü nü de si zin üze ri niz de şâhit ol ma sı için si zi or ta
bir üm met kıl dık.”1 “Siz, in san lar için çı ka rıl mış ha yır lı
bir üm met si niz; iyi li ği em re der, kö tü lük ten sa kın dı rır sı -
nız ve Al lah ’a ina nır sı nı z”2 bu yu ra rak, Müs lü man lar dan
böy le ce in san lı ğın ön de ri, yö ne ti ci si ve yön len di ri ci si ol-
ma la rı ge rek ti ği ni is te mek te dir. 

Müs lü man lar, Al lah ’ın on lar dan ol ma la rı nı is te di ği
bu vas fa sa hip de ğil ler se, is ter din le ra ra sı di ya log yap-
sın lar, is ter se baş ka her han gi bir di ya log yap sın lar, İslâm
adı na ba şa rı lı ol ma şans la rı ola maz. Fa kat bu, Müs lü -
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man la rın öte ki ile ne tür den olur sa ol sun hiç bir iliş ki ye
gi re me ye cek le ri an la mı nı ta şı maz. Aşa ğı da an lat ma ya
ça lı şa ca ğı mız ve te me li ni Kur’ân’dan, Sün net’ ten ve akıl-
dan alan ba zı önem li il ke ler çer çe ve sin de Müs lü man lar
baş ka la rıy la el bet te iliş ki ku ra bi lir ler. 

İNSANÎ DİYALOG

1. İNSANÎ Dİ YA LO ĞUN TA NI MI 

İnsan lı ğın ba rı şı ve mut lu lu ğu için ola bi le cek bir di ya log,
in sanî ol ma lı dır. İnsan lar di ya lo ğu is ter bu gün kü gi bi
“din le ra ra sı di ya lo g” adıy la din ler üze rin den yap sın lar,
is ter kül tür ler ve ya si ya set ler üze rin den yap sın lar, di ya -
lo ğu ya pan in san lar ol du ğu na gö re ön ce di ya lo ğun in san
ve salt in sanî de ğer ler üze rin den ya pıl ma sı ge re kir.

İnsanî di ya lo ğu şöy le ta nım la ya bi li riz: “İn sa nın do-
ğuş tan top lum sal var lık olu şu nun ge re ği ola rak top lum -
sal lık ta öte ki ve ya baş ka sıy la bir lik te ya şam ve
bir lik te lik te kar şı lık lı an la yış ve ta biî ile ti şim. 

2. İNSANÎ Dİ YA LO ĞUN İLKE LE Rİ

İnsanî di ya log için üç te mel il ke ol ma lı dır: 

a) Say gı: Öte ki nin var lı ğı nı öte ki nin hak kı ola rak
ka bul et mek tir. İnsan lar bir bir le ri ni sev me ye bi lir; sev-
me le ri de her za man ge rek me ye bi lir; an cak di ya log ola-
cak sa in san lar bir bir le ri nin var lı ğı na say gı gös ter mek
zo run da dır lar. Say gı nın nes nel li ği ni her za man ge rek ah-
lâkî ve ge rek se hu kukî ola rak be lir le ye bi li riz. Fa kat sev -
gi his si yö nü ağır ba san bir duy gu ol du ğu için öz nel ka lır;
sev gi nin his si ya tı nı hu kukî ola rak be lir le ye me yiz. 

b) Ada let: Te mel va ro luş sal iliş ki ler de ken di si için
hak gör dü ğü şeyi, öte ki için de hak gör mek tir. Ya ni öte -
ki ile iliş ki ler de ta biî iliş ki va sı ta la rı ve ko nu la rın da eşit-
lik ve den ge il ke si ni be nim se mek tir. İliş ki ler ge rek
ma hi yet sel ve ge rek se key fi yet ve ke mi yet sel ola rak uz-
la şım sal bir bi çim de hu ku ken ve nes nel ola rak tes pit
edil me li dir.

c) Kim lik sel Zâti yet: Her tür lü iliş ki as lın da öte ki-
öte ki iliş ki si dir. İliş ki ler de öte ki nin öte ki lik ni te lik le ri ni
ve ai di yet le ri ni öte ki nin za ti kim li ği ka bul et mek tir. Her
öte ki nin ırkî, dinî, kül tü rel ve ta rih sel bir ai di ye ti ve kim-
li ği var dır. İliş ki ler de ta raf lar öte ki ler ola rak kim lik le re
hoş gö rü sel de re ce de ra zı ol ma lı dır. Hoş gö rü (to le rans),
öte ki nin ben zer lik le ri ni de ğil fark lı lık la rı na rı za gös ter -
me ola rak an la şıl ma sı ge re kir. Ço ğu kez in san lar, hoş gö -
rü den ben zer lik le re da ya nan bir hoş gö rü an la yı şı na
sa hip tir; bu ye te rin ce hoş gö rü de ğil dir. Esas hoş gö rü fark-
lı lık la rı ön şart sız ka bu lu ve ta ham mü lü ol ma lı dır.

Kim lik sel Zâti yet İlke si, ilk iki il ke gi bi, hu kukî tes-
pit le re el ve riş li de ğil dir. Bu açı dan ma nevî ve ahlâki -
dir.

İş te bu te mel il ke ler çer çe ve sin de her tür lü iliş ki,
ön ce in sanî ol mak zo run da dır. Her tür lü iliş ki as lın da bir
di ya log iliş ki si dir ve ya ter si de doğ ru dur ve ay nı şey dir.
Do la yı sıy la di ya lo ğun, is ter din ler üze rin den bir di ni  di-
ya log ya pıl sın, is ter her han gi  si yasî ve kül tü rel ko nu lar
üze rin den özel bir di ya log ya pıl sın, ulus la ra ra sı ni te lik -
te ve ka li te de bir iliş ki gi bi an la şıl ma sı ge re kir. Ulus la -
ra ra sı de me mi zin ne de ni, özel lik le yu ka rı da
bah set ti ği miz il ke ler açı sın dan hem di ya lo ğun pro se dü -
rü nün, hem de di ya lo ğun il ke le ri nin hu kuk sal ola rak
tes bit edil miş ve uz la şıl mış ol ma sı dır. Do la yı sıy la di ya log
ta raf lar dan bi ri si nin key fi li ği ne bı ra kı la maz. 

Ör ne ğin in sanî di ya log an la yı şı içe ri sin de din ler
üze rin den bir di ya log ya pı la cak sa, ön ce ta raf lar bu di ya -
lo ğun na sıl ya pı la ca ğı na da ir ko nu ya has il ke ler tes bit
edip ara la rın da uz la şa cak lar ve il ke le ri hu kukî me tin ha-
lin de ya zı ya dö nüş tü re cek ler. Ay nı şekil de her di ya log
ak ti so nun da alı nan ka rar lar da hu kukî me tin le re dö nüş -
tü rül me li dir.

İnsan lar bi zim bu in sanî di ya log an la yı şı mı za bu ra -
da iti raz ede rek, biz böy le hu kukî norm la ra ve kâide le -
re bo ğu la cak bir di ya log is te mi yo ruz; bu ulus la ra ra sı
ant laş ma mı yok sa di ya log mu dur şek lin de so ru so ra bi -
lir ler. Eğer bu gün ör ne ğin din le ra ra sı di ya log çu lar de-
dik le ri gi bi ger çek ten in san lık ba rı şı gi bi çok ulvî ga ye li
bir di ya log yap mak is ti yor lar sa bu nun yo lu bur dan ge -
çer. 

Eğer be lir li di ni ko nu et ra fın da top la nıp kon fe -
rans lar ve pa nel ler dü zen le me ye di ya log di yor lar sa –ki
bu gü ne ka dar yap tık la rı bun dan öte bir şey de ğil dir- bu
di ya log de ğil kon fe rans tır ve ya top lan tı dır. Hat ta bir bir -
le ri ni kan dır ma ca dır; ta biî ki bu gün kü du ru ma ba kıl dı -
ğın da di ya log top lan tı la rı nı tö ne ten ve yön len di ren
Hı ris ti yan ta raf en çok kan dı ran ta raf tır.

3. İNSANÎ Dİ YA LO ĞUN TÜR LE Rİ:

Yu ka rı da ki açık la ma la rı mız dan ha re ket le ta nı mı nı da ha
ön ce yap tı ğı mız in sanî di ya lo ğun ya pı la bil me si nin iki
tü rün den bah se de ce ğiz: a) Ta biî İnsanî Di ya log; b) Ku-
rum sal İnsanî Di ya log.

a) Ta biî İnsa ni Di ya log: Bu tür ta biî in sanî di ya log,
fark lı din ve ırkî kim lik le re ait ol sa lar da fark lı halk la rın
top lum ol ma ta bi at la rı ge re ği ve ta biî ahlâk ge re ği bir-
lik te ya şam bi çi mi ola rak ta nım la na bi lir. Bu in san lı ğın
baş lan gı cın dan bu gü ne adı di ya log ol ma yan bir di ya log -
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tur. Geç miş te sa vaş lar ve kar ga şa lar ol muş tur; an cak her
coğ raf ya da ki fark lı halk lar halk ola rak bü yük öl çü de ge -
rek kom şu ola rak ve ge rek se bir şeh rin ve ya dev le tin va-
tan da şı ola rak bir lik te ya şa mış lar dır. Bu nun en ya kın
ör ne ği Os man lı top lu mu dur.

Ta biî in sanî di ya lo ğun ol ma sı, sa vaş lar ve kav ga la -
rın ol ma dı ğı an la mı na gel mez; ni te kim bu gün din le ra -
ra sı di ya log ve me de ni yet ler it ti fa kı ol ma sı na rağ men
yi ne sa vaş lar ve kav ga lar var dır. Hat ta bun la rı çı ka ran
bu di ya log la rı baş la tan ve yü rü ten ba tı lı lar dır. Geç miş te
de gü nü müz de ol du ğu gi bi sa vaş la rı çı ka ran lar sa de halk-
lar de ğil, si ya si ler ve ba zen de dinî oto ri te ler ol muş tur.
Fa kat yu ka rı da da ifa de et ti ği miz gi bi, ço ğu za man halk-
lar, öte ki ler ola rak, ba rış içe ri sin de kom şu kom şu ya şa -
mış lar dır.

O hal de bu gün dinî ve si yasî oto ri te ler, eği tim oto-
ri te le ri, ye rel yö ne tim yet ki li le ri ola rak ki şi ler ve ku ru -
luş lar, di ya log adı nı bi le kul lan ma dan ve hiç bir top lan tı
ve or ga ni zas yo na ih ti yaç duy ma dan dün ya nın dört bir
ya nın da, her kes ken di fa a li yet ala nı için de hep bir lik te,
in san la rın öte ki li ği ni be lir le yen din sel, ırkî ve kül tü rel
özel lik le ri ni öne çı kar ma dan in san lar ara sın da ki fitrî
say gı ve sev gi yi, hoş gö rü yü ya yar lar sa; her ke sin her kes
gi bi in san ol du ğu nu öğ re tir ler se; in san la rın in san ola rak
bi ri di ğe riy le iliş ki si ol ma sı ge rek ti ği ni aşı lar lar sa, ta biî
in sanî di ya log gü nü müz de da ha çok can la na cak tır. Bu
her tür lü di ya lo ğun ve bu gü ne ka dar ya pıl mış ve ya pı la -
cak olan her tür lü in san hak la rı söz leş me si gi bi ku rum -
sal fa a li yet le rin üs tün de bir şey ola cak tır.

Bu za ten bi ze gö re fıt ri din dir; fıtrî ya şam dır ve fıtrî
si ya set tir.

b) Ku rum sal İnsanî Di ya log:

Din de da hil, si ya si, ik ti sadî, sos yal ve kı sa ca her
tür lü alan da ala na özel ya pı la cak her tür lü di ya lo ğa ulus-
lar ara sı iliş ki ler tü rün de be lir li hu kukî il ke ler çer çe ve -
sin de dü zen le me si ne ve ter ti bi ne ku rum sal in sanî
di ya log di ye bi li riz. 

Ta raf tar la rın kar şı lık lı söz leş me siy le ve uz la şı mıy -
la be lir le ne cek hu kukî il ke ler, ku rum sal in sa ni di ya lo -
ğun yö ne ti mi ve ira de si ne, di ya lo ğun ya pım şek li ne ve
pro je sa hi ri ne di ya log so nu cu alı nan ka rar la rın uy gu lan -
ma sı na iliş kin ol ma lı dır. Hu kukî alt ya pı da ter tip le ne -
cek di ya log, böy le ce ta raf tar la rın bir bi ri nin an la yı şı na
ve ama cı na uy gun ola rak key fi ol mak tan kur tu la cak tır.
Ta raf lar di ya log ta her yön den eşit baş ka yü küm lü lü ğe ve
so rum lu lu ğa sa hip ol ma lı dır lar. 

İnsanî di ya log an lay lı şı içe ri sin de, din ler üze rin den
di ya log na sıl ya pı la bi lir; an la tır sak, özel bir di ya log şek-

li ne bir ör nek ola rak bu gün kü din le ra ra sı di ya log de nen
di ya lo ğun na sıl ya pıl ma sı nı da an lat mış olu ruz. 

DİNÎ DİYALOG

Bi ze gö re “din le ra ra sı di ya lo g” ta bi ri yan lış bir ta bir dir.
Za ten di ya lo ğu baş la tan Hı ris ti yan la rın res mi bel ge le -
rin de bu nun adı “dinî/din se l” ve ya “dinîle ra ra sı ” di ya -
log tur; ta bir, İngi liz ce ola rak res mi bel ge le rin de
“In ter re li gi o us Di a lo g” şek lin de geç mek te dir. Re li gi o us,
“dinî” ve “din da r” de mek tir; “di n” de mek de ğil dir. Ne
hik met se Tür ki ye’ de bu dinî di ya log hep “din le ra ra sı di-
ya lo g” şek lin de yay gın lık ka zan mış tır. 

Biz tek ba şı na dinî di ya lo ğun, di ya log çu lar ta ra fın -
dan söy lem de di le ge ti ri len yü ce amaç la rı ger çek leş ti re -
bi le ce ği ne inan mı yo ruz. Ay rı ca ko nuy la il gi li di ğer
ya zı la rı mız da da or ta ya koy ma ya ça lış tı ğı mız gi bi ta ri hi
1860’lı yıl la ra gi den bu ha re ke tin esas ama cı din le ri kul-
la na rak ve dö nüş tü re rek in sanî bir din oluş tur mak tır.
Bu na itil di ği ni dü şün dü ğü müz ki li se ler de bun dan ken -
di he sap la rı na mis yo ner lik ve ekü me nik lik için pay al ma
pe şin de dir ler.  Müs lü man dinî di ya log çu lar da bi ze gö re
al dan mış ta raf ola rak İslâm’dan ta viz ver me yi di ya log
san mak ta dır lar.

İnsanî di ya log  ve bu çer çe ve de dinî di ya log, ya pıl -
ma sın de me ye ce ği mi ze gö re, İslâm açı sın dan dinî di ya -
lo ğun na sıl ya pı la bi le ce ği ne da ir ba zı il ke ler tes pit
ede bi li riz. Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar, yap tık la -
rı di ya lo ğun İslâm açı sın dan meş ru i ye ti ni gös ter mek için
Kur’ân’a ve Sün net’ te baş vu ru yor lar; an cak di ya lo ğun
na sıl ya pıl ma sı ve il ke le ri nin ne ler ol ma sı ge rek ti ği ko-
nu sun da o iki kay na ğı kul lan mı yor lar. Oy sa Kur ’an ve
Sün net, ya pı la cak her tür lü in sanî di ya loğ için Müs lü -
man la ra yol ve yön tem gös ter mek te dir ler.

1. KUR’ÂN’A GÖRE DİYALOG

Kur’ân’ın Di ya log İçin Ön gör dü ğü Te mel İlke ler

aa))  TTaa  rraaff  llaa  rrıınn  MMaa  nnee  vvii  YYaa  ppıı  llaa  rrıı  nnıı  TTaa  nnıı  mmaa::  Di ya log
ya pıl ma sı is te nen öte ki nin din sel ve kül tü rel ya pı sı nın
ve Müs lü man la ra kar şı olan tu tu mu nun bi lin me si il ke si:
“Ehl-i Ki tap’ tan ço ğu, ken di le ri ne hakk apa çık bu şekil -
de be yan edil dik ten son ra, iç le rin de ki kıs kanç lık yü zün-
den si zi ima nı nız dan tek rar küf re dön dür mek is ter ler.”3;
“Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar biz Al lah ’ın oğul la rı ve sev-
gi li le ri yiz de di le r… ”4

bb))  TTaa  rraaff  ttaa  rraa  TTaabbîî  OOll  mmaa  mmaa:: Di ya log yap mak de mek,
öte ki ne tâbi ol mak de mek de ğil dir: “Ey iman eden ler!
Ken di le ri ne ki tap ve ri len ler den bir gu ru ba uyar sa nız, si -
zi ima nı nız dan çe vi rip kâfir ler ha li ne ge ti rir ler.”5; “Sen
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on la rın di ni ne tâbi ol ma dık ça, ne Hı ris ti yan lar, ne de
Ya hu di ler sen den ra zı ol maz lar.”6

cc))  TTaa  rraaff  llaa  rrıınn  GGee  nneell  AAhhllââkkîî  vvee  PPssii  kkoo  lloo  jjiikk  DDaavv  rraa  nnıışş  --
llaa  rrıı  nnıı  TTaa  nnıı  mmaa:: “Ey Ehl-i Ki tap! Ne den doğ ru yu eğ ri ye
ka rış tı rı yor ve bi le bi le ger çe ği giz li yor su nuz.”7

Ehl-i Ki tap ile il gi li ayet ler den çı kar dı ğı mız bu il-
ke ler te mel il ke ler dir. Bu il ke ler di ğer din men sup la rı
için de el bet te ge çer li dir. Müs lü man la rın sa de ce Ehl-i
Ki tap ile di ya log yap ma şar tı yok tur; Bu dist, Hin du, hat -
ta put pe rest gi bi da ha fark lı din ve inanç men sup la rıy -
la da di ya log yap ma la rı söz ko nu su ola bi lir. Ama ifa de
et ti ği miz gi bi bu te mel il ke ler her din men su bu için ge-
çer li dir. 

Kur’ân’ın Di ya log Yön te miy le İlgi li İlke le ri

aa))  DDii  yyaa  lleekk  ttiikk  YYöönn  tteemm::  Kur’ân di ya log yön te mi ola-
rak ce de li, ya ni di ya lek ti ği ön gör mek te dir: “Ehl-i Ki tap
ile en gü zel bi çim de di ya lek tik le şin (ce del le şin) on lar -
dan zul me den ler ha riç; on la ra de yin ki: Bi ze in di ri le ne
de, si ze in di ri le ne de imân et tik. Bi zim Tan rı’ mız da si -
zin Tan rı’ nız da Bir’ dir ve biz O’ na tes lim ol mu şuz dur.8

bb))  DDii  yyaa  lloogg  TTeerr  ttii  bbiinn  ddee  vvee  YYöö  nnee  ttii  mmiinn  ddee  EEtt  kkiinn  OOll  mmaa
İİllkkee  ssii:: Sa de ce di ya log de ğil Müs lü man lar, öte ki ile tür lü
iliş ki le rin de iliş ki nin ya pıl ma sın da, sevk ve ida re sin de
işe or tak ol ma la rı ge re kir. Di ya lo ğa bir ta raf ola rak sa-
de ce di ya lo ğun ale ti ve ko nu su ol ma mak la zım dır.

Di ya lo ğun Ko nu su

Di ya log her ko nu da ola bi lir. An cak Kur’ân’a gö re se çi len
ko nu nun, is ter ta raf lar ara sın da müş te rek ve is ter se ih ti -
laf lı ol sun, ko nu nun en önem li me se le le ri di ya lo ğa ko nu
ol ma sı ge re kir. Di ni bir di ya log ta ör ne ğin, en te mel ko -
nu olan iman me se le sin den baş lan ma lı dır: “De ki: Ey
Ehl-i Ki tap! Si zin le bi zim ara mız da eşit ke li me ye ge li -
niz: Al lah’ tan baş ka sı na ta pın ma ya lım; O’ na hiç bir şeyi
or tak koş ma ya lım; Al lah ’ı bı ra kıp da ki mi miz ki mi mi zi
ilah laş tır ma sın. Eğer on lar yüz çe vi rir ler se, o za man: Bi -
zim Müs lü man ol du ğu mu za şâhit olun de yi niz.”9

Bu gün ge rek Hı ris ti yan ve ge rek se Müs lü man din-
le ra ra sı di ya log çu lar, di ya lo ğun imanî ve ben zer ih ti laf -
lı ko nu lar da ola ma ya ca ğı nı, müş te rek ahlâkî ko nu lar da
ya pı la bi le ce ği ni söy ler ler. Çün kü di ya log bir da vet ve ya
teb liğ ol ma ma lı der ler. Oy sa Kur’ân di ya lo ğun din de en
önem li me se le olan imân ve imân an la yı şı üze rin de ol-
ma sı nı is ti yor. Di ya lo ğu bir di ne da vet ola rak gör me sek
bi le, imânî ko nu lar da tar tış mak tan, üze rin de akıl yü rüt -
mek ten çe kin me me li yiz. Esas ko nu lar du rur ken, tâlî me-
se le ler üze rin de tar tış mak ne ger çek çi lik olur; ne

sa mi mi yet le bağ da şır, ne de ta raf la rı bir so nu ca gö tü -
rür.

Kal dı ki, özel lik le Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu -
la rın di ya log la il gi li söy le dik le ri ne ve yaz dık la rı na bak-
tı ğı mız da hep imânî ko nu la rı di le ge ti ri yor lar ve hep de
ta viz ka ra ne bir şekil de ko nu la rı iş li yor lar. Do la yı sıy la
di ya log imânî ve kelâmî ko nu lar da ya pıl mı yor ve ya pıl -
maz id di a la rın da da sa mi mi de ğil ler dir. Bu nun en son
ör ne ği 138 Müs lü man di ya log çu nun im za la yıp Pa pa
XVI. Be ne dikt ’e gön der dik le ri mek tup la rı dır; bu mek-
tup ta yu ka rı da zik ret ti ği miz ayet te ge çen “Or tak Ke li -
me ” yi mek tu ba baş lık ya pıp so nuç ta or tak la şa Al lah ’ın
vah da ni ye ti ne ina nı yo ruz di yor lar.

SÜNNET’E GÖRE DİYALOG

Hem ge nel ola rak in sanî di ya log için, hem de dinî di ya -
log için, Pey gam be ri mi zin bi zim için ör nek ha ya tın dan
ve Sün ne tin den di ya lo ğun şek li ne, yön te mi ne ve ama-
cı na iliş kin bir çok mal ze me çı ka ra bi li riz. Onun ge rek
müş rik ler ile ve ge rek se Ehl-i Ki tap ile yap mış ol du ğu
ant laş ma la rı ve söz leş me le ri dev rin de ki fark lı si yasî ve
dinî ön der ler le mek tup laş ma la rı ulus la ra ra sı iliş ki ler çer-
çe ve sin de de ğer len di ril di ğin de bu gün bi zim için ha ya ti
öne mi hâiz il ke ler ve bil gi ler ih ti va et ti ği ni söy le ye bi li -
riz. Bu il ke le rin ve bil gi le rin ço ğun lu ğu ay nı za man da
yu ka rı da bah set ti ği miz Kur’ânî il ke ler le ay nı ol du ğu
için, bu ra da ay nı olan la rı tek rar la ma ya ca ğız. Sa de ce
özel lik le di ya log yap ma nın psi ko lo jik tu tu muy la il gi li
ba zı önem li gör dü ğü müz hu sus la ra işa ret ede ce ğiz; çün -
kü di ya log psi ko lo ji si, di ya log yap ma nın en önem li ze mi-
ni ni oluş tur mak ta dır. 

Bun la rı mad de ler ha lin de sı ra la ma ya ça lı şa lım: 

aa))  DDuuyy  gguu  ssaall  OOll  mmaa  mmaakk::  Di ya log ya pan ola rak, kar şı
ta ra fa öte ki nin si ya si gü cü ve ik ti sadî iti ba rı ve ya za yıf -
lı ğı nı he sa ba ka ta rak ona kar şı aşa ğı lık ve ya üs tün lük
komp leks le ri ne ka pıl ma mak tır. Çün kü bu tür za fi yet ler,
di ya lo ğun ak li li ği ni or ta dan kal dı rır. Bu açı dan Al lah ’ın
Hz. Pey gam be ri Abe se Su re si nin ilk ayet le riy le uyar ma -
sı son de re ce mâni dar dır. Bi lin di ği gi bi Pey gam be ri miz,
dev rin iti bar lı müş rik le ri ni İslâm’a ka zan mak için on lar -
la yap tı ğı bir soh bet es na sın da ya nı na ge len bir âma yı
önem se me me si üze ri ne bir uya rı ola rak söz ko nu su su-
re nin ilk ayet le ri nâzil ol muş tur. Hz. Pey gam ber, dev ri -
nin gör kem li ve ih ti şam lı Bi zans ve Sasâni kral la rı na
hem de on la rı açık ça İslâm’a da vet eden mek tup la rıy la
iliş ki kur mak is te di ği ni çe kin me den be yan et miş tir. 

bb))  HHuu  kkuukkîî  OOll  mmaakk:: Hz. Pey gam ber, öte ki ta raf la
yap tı ğı önem li iliş ki le ri ni hu kukî söz leş me ler bi çi min de
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ya zıy la ka yıt al tı na al mış tır. Bun la rın en önem li ör ne ği -
ni Me di ne Ve si ka sı teş kil eder. Bu açı dan da Hz. Pey-
gam ber bu gün po zi tif de nen hu kuk an la yı şı nın ön cü sü
ka bul edi le bi lir. Hz. Pey gam ber ’in öte ki ta raf lar la yap tı -
ğı ant laş ma la rın bir ço ğu gü nü mü ze ka dar ge le bil miş -
tir.10 Bu gün bü tün bu pey gam be ri ve si ka lar, ge rek in sanî
di ya log için ve ge rek se her han gi bir özel ko nu lu di ya log
için, ta rihî şart la rı nı göz önün de bu lun du ra rak doğ ru de-
ğer len di ril dik le rin de bi ze ör nek teş kil ede bi lir ler.

cc))  ÖÖttee  kkii  nnee  BBeenn  zzee  mmee  mmeekk:: Di ya log yap mak de mek,
öte ki nin di ni ve kül tü rel kim li ği ni “Be n” in ken di ne ta-
şı ma sı ve ya ona sa hip len me si de ğil dir. Bu, sa de ce öte ki -
nin kim li ği nin yan lış lı ğı ve ya doğ ru lu ğu açı sın dan de ğil,
hem öte ki nin, hem de “Be n” in ken di kim lik le ri ne say gı
ve ko run ma sı açı sın dan önem li dir.

Bi lin di ği gi bi hem Al lah Kur’ân’da, hem de Re sü lu
Sün ne tin de Müs lü man la rı öte ki ne ben ze me me ve öte ki -
ni tak lit et me me ko nu sun da uyar mak ta dır. Çün kü öte ki -
ne ben ze me nin bir çok mah zu ru ya nın da en önem li
olum suz ta ra fı, öte ki nin “Be n” i yan lış de ğer len dir me si ne
ve al gı la ma sı na yol aç ma sı dır. Ni te kim Hz. Pey gam ber ’e
na maz em re dil di ği za man, o ilk gün ler de yö nü nü Ya hu -
di ler ve Hı ris ti yan lar gi bi Mes cid-i Ak sa’ ya çe vir miş ti.
Ya hu di ler ve Hı ris ti yan lar bun dan Hz. Pey gam ber ’in
ken di din le ri ni ka bul et ti ği gi bi bir an la yı şa git miş ler di.
İş te bu nun üze ri ne Al lah, Resûlü’ ne yö nü nü ar tık Mes-
cid-i Ha ram (Ka be’ ye) çe vir me si ni em ret miş tir.11

İslâm, özel lik le ma nevî açı dan ve kül tü rel açı dan
Müs lü man la rın öte ki ne ben ze me me si ko nu su üze rin de
has sa si yet le dur du ğu için Pey gam be ri miz de ko nuy la il-
gi li bir çok uya rı da bu lun muş tur. Ko nuy la il gi li meş hur
ha dis ler den bi ri si şöy le dir: “Kim bir kav me ben zer se, on-
lar dan dır.”12

Bu gün ma a le sef Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu la -
rın di ya log amaç lı söy le dik le ri ve yap tık la rı üze rin de in -
ce dü şün dü ğü müz de bu açı dan sap ma la rın ol du ğu nu
gö re bi li yo ruz. Bu nun bir ne de ni Hı ris ti yan di ya log çu la -
rın sü rek li ola rak ben zer lik ler üze rin de di ya log ya pı lır
ve ya ya pa lım şek lin de ki il ke le rin den ve bu il ke nin yan-
lış de ğer len di ril me si so nu cu Müs lü man di ya log çu la rın
ha le ti rûhi ye le rin de oluş tur du ğu menfî psi ko lo ji den kay-
nak lan mak ta dır. 

Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar bir pa ro la gi bi
Hı ris ti yan la ra ve Ya hu di le re sü rek li “Ay nı Al lah ’a ina nı-
yo ru z” söy le mi yap mak ta dır lar. Al lah ay nı Al lah’ tır; an -
cak ay nı Al lah ’a ima nın ma hi ye ti ve şek li ay nı mı dır?
Öy le ki söy lem le rin de tev hi di tes li se ben ze te rek her iki-
si ni bir ve ay nı gör me ye yö nel miş ler dir.

Din le ra ra sı di ya log adı na ser gi le nen bu tür ben ze -
me tav rı, hem ger çek çi de ğil, hem de biz zat din le re say-
gı sız lık tır. Söz ge li mi Hı ris ti yan lık, Hı ris ti yan lık ise,
Ya hu di lik ten ve İslâm’dan tes lis aki de si ile ay rı lık ve
fark lı lık arz eder. Hat ta, bu tür ben ze me ve ben zeş me
ya par ken, Müs lü man din le ra ra sı di ya log çu lar, far kın da -
dır lar ve ya de ğil ler dir, İslâm il ke le ri ni Hı ris ti yan lı ğa
ben ze ti yor lar. Bu da önü açık çok teh li ke li bir di ya log
söy le mi ve bi çi mi dir. 

Bu teh li ke yi di le ge tir me ba kı mın dan şu işa ret et -
mek is te di ğim göz lem önem li dir di ye dü şü nü yo rum: Sı-
nıf ta ve ya özel soh bet te ba zen ge rek bir so ru üze ri ne ve
ge rek se der sin akı şı içe ri sin de ye ri ge lin ce Hı ris ti yan lık
eleş ti ril di ğin de, din le ra ra sı di ya log çu ce ma at men su bu
ba zı öğ ren ci ler yüz le ri ni ek şi ti yor lar. Hat ta ar tık se lam
bi le ver mi yor lar; se lam ver me mek için su rat de ğiş ti ri -
yor lar.

Bu be nim şah si göz le mim de ğil dir. Fa kül te miz de ki
ba zı ho ca la rın da göz le mi dir. Bu tu tu ma öğ ren ci ler ni çin
gi ri yor lar? Çün kü on la rın oto ri te le ri nin yan lış di ya log
an la yı şı nın or ta ya çı kar dı ğı ben ze me ve ben zeş me psi ko-
lo ji siy le öğ ren ci Hı ris ti yan lı ğa sa hip çık ma psi ko zu na gi-
ri yor; bel ki bu onun elin de de ğil dir ve bi linç li
yap mı yor dur; ama et ra fın dan ka zan dı ğı ha le ti rûhi ye si
onu bu na iti yor di ye dü şü nü yo ruz. 

Bu ra ya ka dar çok kı sa ola rak Kur ’an ve Sün net ’e gö -
re bir di ya lo ğun na sıl ya pı la bi le ce ği ni an lat ma ya ça lış -
tık. Müs lü man lar Ba tı ile özel lik le ma nevî alan da di ya log
yap mak is ti yor lar sa, gü nü mü zün şart la rı içe ri sin de mu-
ha tap se çi mi de son de re ce önem li dir. Bu gün Müs lü man
di ya log çu la rın di ya log yap tık la rı mu ha tap la rı na ba kar -
sak,  bun la rın doğ ru dan Ka to lik ve Pro tes tan ki li se le ri
mis yo ner teş ki lat la rı ile Ame ri ka’ da Evan ge list ler ol du -
ğu nu gö rü yo ruz. Bun la rın ta bi at la rı ge re ği Müs lü man -
lar la ger çek an lam da bir dinî di ya log yap ma la rı müm kün
de ğil dir. Ni te kim bu nun böy le ol du ğu nu kar di nal Car lo
Caf far ra’ nın şu ifa de le riy le doğ ru la mak ta dır: “Biz ger çek
di ya lo ğu Ya hu di ler le ya pa bi li riz; Müs lü man lar la sa de ce
eği tim ve ben zer me se le ler de gö rüş alış-ve ri şin de bu lu -
nu yo ruz.”13

Bi ze gö re Müs lü man la rın Ba tı ile ya pa cak la rı di ni
ve ya ge nel an lam da in sanî di ya log la rın da da ha çok bü -
yük ki li se ler den ba ğım sız uni ta ri a nist le ri gi bi hür di ni
ce ma at le ri, si yasî ve ide o lo jik an lam da sos ya list ler ve ye-
şil ler gi bi sol ke sim le ri ve hat ta ate ist grup la rı ter cih et-
me li dir ler.

Bu ter ci hin ba zı ne den le ri var dır. Bi rin ci si, bu gü -
nün şart la rı için de baş ta dinî açı dan ol mak üze re çe şit li
açı dan, İslâm’a ve Müs lü man la ra ön yar gı sız de me mek
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için en az ön yar gıy la ba ka bi len ba tı lı lar, o ke sim ler dir.
İkin ci si, ta ri hi açı dan ba kıl dı ğın da bu gün o ke sim le rin
sa hip ol duk la rı hür, li be ral ve hu ma nist dü şün ce le ri nin
ve zih ni yet le ri nin ge ri sin de, Fa ra bi’ den İbn Tu feyl ve
İbn Rüşd ’e Müs lü man fi lo zof la rın et ki siy le Or ta çağ Av-
ru pa’ sın da or ta ya çı kan ak li ve hür dü şün ce akım la rı var-
dır. Özel lik le La tin İbn Rüşd çü ler Ki li se’ nin oto ri te si
sars mış lar; Rö ne sans ve Re for mun ka pı la rı nı aç mış lar -
dır. Do la yı sıy la bu gün kü ba tı da ki sol ve li be ral ka na dı
tem sil eden grup la rın çok uzak geç miş le rin de İslâm dü-
şün ce si nin te sir le ri var dır. De yim ye rin dey se on lar ta ri -
hen biz den dir ler. 

Sa de ce bu açı dan de ğil, di ğer baş ka yön ler den de
ba tı lı sol Müs lü man la ra da ha ya kın dır. Adı nın sol ol ma -
sı bi zim sol ile çağ rı şım yap tı ra rak men fi bir tu tum ya rat-
ma sın. Bu gün kü du rum açı sın dan, her iki so lun ya pı sal
ve zih ni yet ana to mi si ve to po no mi si göz önün de bu lun -
du ra rak ara la rın da bir mu ka ye se ya pa cak olur sak ba tı lı

so lun an cak ¼’ü bi zim sol ile ör tü şe bi lir. Ba tı lı sa ğı, Türk
sa ğıy la ay nı ol ma dı ğı gi bi ba tı lı sol da Türk so luy la ay nı
de ğil dir.

Çün kü her şey den ön ce ba tı lı sol, bir pro le ter ya ha-
re ke ti ola rak or ta ya çık mış tır; bi zim sol Tan zi mat la bir-
lik te bir bur ju va ha re ke ti ola rak ge liş miş tir. Ba tı lı sol,
sta tü ko yu ten kit eder; bi zim sol sta tü ko cu dur. Ba tı lı sol,
pa pa lık ve ki li se yi ten kit et miş tir; bi zim sol bu nu doğ-
ru dan din kar şıt lı ğı ola rak gö rüp bü yük öl çü de İslâm
kar şıt lı ğı yap mış tır. Ma hi yet le ri fark lı ol sa da ba tı lı sol
ile bi zim so lun ¼’lük ör tüş me si iş te bu nok ta dır. Ba tı lı
so lu, ör ne ğin Ni etzs che’ den Ga ra udy ’ye ay dın la rı açı sın-
dan ba kıl dı ğın da ma ne vi ya tı Do ğu’ da arar ken, bi zim sol
ma ne vi ya tı ba tı lı ol mak ta ara mış tır.

O hal de so nuç ola rak, sağ-sol der di ol ma yan ve ya
ol ma ma sı ge re ken Müs lü man lar ya pa cak la rı ge rek in sanî
di ya log için ve ge rek se dinî di ya log için ba tı lı so lun her
açı dan da ha uy gun ol du ğu nu söy le ye bi li riz. 
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