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Kur’an’ın Ehl-i Kitapla (Dindar Gayr-ı Müslimlerle) İlişkisi 
 

Cuma günü İslam’ın dinsiz ve putperestlere karşı yaptığı cihad kavramını ekleriyle beraber 

yayınlamıştım. Amerika’dan bir kız kardeşimiz, "Hocam, İslam’ın Ehl-i kitapla ilişkisi de çok 

problem oluyor, onu da açıklasanız." dedi. Ben de haftaya dedim, fakat Kur’an’ın bu 

konudaki mucizevi beyanatı bana acele ettirdi. İşte: 

  

Hz. Muhammed vefatına yakın günlerde; Müslümanların sapmaması için bir ve tek bir ilke 

bıraktı: “Kur’an’a ve Ehl-i Beytime sarılırsanız asla sapmazsınız,” diye buyurdu. Çünkü 

Kur’an’da yeteri kadar ayet ve ilke vardı.  Ehl-i Beytte de o ilkelerin sağlıklı anlayışı ve 

pratiği vardı. Çünkü Ehl-i Beyt işin içinde idi ve dinin asıl varisleri idi. 

  

Fakat Hz. Muhammed’in vefatından kırk sene sonra; O’nun ezeli düşmanları olan ve 

mecburiyetten Müslüman görünen Emeviler, karşı devrim yaptılar. İşi Ehl-i Beytten aldılar, 

onları katle ve sürgüne maruz bıraktılar. (Bunlar Tarihen sabittir.) 

 

Çok geçmeden “Size Kur’an ve Ehl-i Beytimi bırakıyorum” vasiyetini Kur’an ve Sünnetimi 

bırakıyorum, şekline çevirdiler. Çığır ve pratik demek olan sünnet kavramını da Emevilerin 

izin verdiği kadar bize gelen hadis rivayetlerine çevirdiler. Ve maalesef asıl çığır ve pratikleri 

bilenler susturuldu, öldürüldü veya zehirlendirildi. 

  

Bu rivayetlerin sahibi olan Ehl-i Hadis, tarihte Kur’an’ı, aklı, ilmi ve yorumu esas alan, başta 

Ehl-i Beyt İmamlarını ve Ebu Hanife gibi Büyük Mezhep İmamını çok yorduğu gibi İmam 

Eşari ve İmam Maturidi'yi de sapıklıkla suçladılar. En son Vehhabiliğe dönüştü, sonra İşid ve 

El-Kaideye dönüştü. Bunlar Hadis, Kur’an’ın hükmünü kaldırır, diyorlar.  Yorumu, aklı ve 

bilimi esas alan herkesi tekfir ediyorlar. 

 

BÖYLELİKLE HZ. MUHAMMED’İN MESAJI BİRÇOK KONUDA KAYBOLDU. 

 

Bu konulardan biri Kur’an’ın cihad anlayışı, diğeri de Kur’an’ın Ehl-i Kitapla ilişkisi. 

  

Bu konuda Kur’an’ı esas alarak yedi not burada yazacağız. Gerisini ilgili makalelere havale 

edeceğiz. 

  

1) Muhaddisler, Dinin Evrenselliğini dışladılar. Ehl-i kitabın da ehl-i necat olabileceğini inkâr 

ettiler. Halbuki Kur’an: 

 

“Müslüman olsun, Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Sabii olsun kim Allah’a, ahirete inansa  

ve yararlı işler yapsa, o kurtuluş ehlidir, ona ne korku vardır, ne de üzüntü.”  (Bakara, 62) 

Bu konuda başka birçok ayet daha vardır. 

  

2) Müslümanların bu suçunda Ehl-i kitabın çoğu da ortaktır. Onlar da dini kültür ve 

milliyetçilik şekline büründürdüler. Kendilerinden başka hiçbir dini geleneği kabul 

etmiyorlar, özellikle Yahudiler. (Bakara,120) 
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3) Bugünkü Müslümanların ve Ehl-i Kitabın dini yanlış anladığı bir konu da şudur: “Biz ehl-i 

iman olduğumuz için, günah da işlesek cehennemde sayılı günler kalacağız, dediler. Hayır, 

kötülük işleyen ve hataları kendisini kuşatan herkes ebediyen cehennemde kalacak.” 

(Bakara, 80) 

  

Bu konudaki yanlış inanç Müslümanlara hadislerden geçmiş, Yoksa Kur’an: “İman etmeyen 

veya imanı kendisini günahlardan alıkoymayanlar ebedi cehennemliktirler.” diyor. (En’am, 

158) 

  

4) Kur’an’ın Ehl- Kitaptan istediği bir şey de ecdatperestlik yapmamalarıdır. Ecdadınız, gelip 

geçen bir ümmet idi, onların kazancı onlara, sizin kazancınız size, siz onlardan sorumlu 

değilsiniz, diyor. (Bakara,134) 

  

Maalesef Müslümanlar da diğer dini gelenekler de bu konuda yanlış yoldadırlar. Din adeta 

gericilik unsuru oluyor. Evet bütün dindarlar, Ecdatlarının anlayışını dine, doğru ve yeni 

bilinen bilimsel gerçeklere tercih ediyorlar.  Avrupa fen ve bilimlerine yeniliyorlar. Halbuki 

dini anlayışı o fen ve bilimlere bir ruh ve açıklayıcı ve anlam katan bir unsur yapabilirler.  

En kötüsü de ecdadı ve ulemayı ve papazları helal ve haram etmede yetkili görüyorlar.  

“Birbirimizi Allah’tan ayrı tanrılar edinmeyelim” 

 (Al-i İmran, 64) ayetine muhalefet ediyorlar.  Allah’ın sonsuzluğunu bilmiyorlar.  

(Aşağıdaki Marifet ile İlgili Beş Nota bakınız.) 

  

5) Kur’an’ın Ehl-i Kitaptan istediği bir konu da “Peygamberler arasında ayrım 

yapmamak. Bu arada Hz. Muhammed’in peygamberliğini de kabul etmek... 

 Yani dinin evrenselliğini bilmek. (Bakara,136; Maide, 19) 

 

Ehl-i Kitap bu konuyu çözerse özgürce kendi dinlerinde kalabilirler, Herkes kendi kitabından 

sorumlu olur. Çünkü Kur’an, Tevrat ve İncili tasdik ediyor. Onlara laf dokundurmuyor, 

Yahudiler Tevrat’ın aydınlatıcı rehberliğini inkâr ederse kafir olurlar, ondaki yasaları 

uygulamazlarsa zalim olurlar. (Maide, 44 ve 45) Hristiyanlar İncil ile amel etsinler… Amel 

etmezlerse fasık olurlar. (Maide, 46) Çünkü İncil Ahlaktır. Dini gelenekler, 

birbirini dışlamadan hayırlı işlerde yarışa girsinler. Kur’an bu müsbet yarışı okeyliyor. 

(Maide, 48) (Bu konunun teferruatı için Maide, 44 ila 48’i makaleden detaylı olarak okuyun.) 

  

Evet rakibinin elindeki elması elmas bilmeyen kendi elindeki elmasın da değerini bilmez. 

Cam değerinde onu satar. Kur’an böyleleri “Ehl- Kitaptan kafir olanlar…” diye beş on 

yerde dışlıyor. Onları cehennemlik ilan ediyor. (Beyyine Suresi.) Çünkü din evrenseldir ve 

başta Allah’ın varlığı gibi sonsuzluk ifade eden gerçekleri anlatır.  

Maalesef Müslümanlar da Ehl-i Kitabın çoğunluğu gibi dinin bu evrenselliğini bilmiyorlar. 

Diğer semavi dinleri dışlıyorlar; Mutasavvıflar hariç. 

  

Ben bir Nurcu ileri gelenine Tevrat ve İncil üzere yazdığım şerhleri okutunca, şöyle itirafta 

bulundu: “El-hamdu lillah, ben Kur’an’ın “…. Müslümanlar, Peygamberlere ve kitaplara 

inanırlar ve aralarında ayrım yapmazlar” ayetini şimdi anladım, imanım tekmil oldu. 

Başka bir Nurcu da Bahaeddin kardeşin İncil üzere olan kitabını beğenmiyorum, fakat 

bendeki din milliyetçiliğini kırdı, demiş, bir sadık arkadaşıma... 

  

6) Kur’an bütün Ehl-i Kitabı suçlamıyor. Onları bir merci ve örnek olarak da gösteriyor. İki 

yerde; “Ehl-i zikre (ehl-i vahye) sor ey Muhammed; eğer sana inende şüphen varsa,” diyor. 
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Ve Kur’an diyor: “Ehl-i kitap hepsi bir değiller. Onlardan bir toplum var ki; gece boyunca 

ayakta durarak, secde ederek Allah’ın ayetlerini okuyorlar. Allah’a ve ahiret 

gününe gerçekten inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Ve yararlı işlerde 

yarışırlar. Onlar salihlerdendirler. Yaptıkları iyilikler inkâr edilmeyecektir. Allah kimin 

kendini koruduğunu (takva sahibi olduğunu) çok daha iyi bilir.” (Al-i İmran, 113-115) 

  

7) Kur’an Ehl- Kitabın Mekke ve Medine’ye girmesini yasaklamıyor. 

Sadece Putperestleri yasaklamış, Tevbe suresinde o da sadece Hareme girmelerini... 

Maalesef bu Ehl-i Hadis marifetiyle İslam’a sokulan bir bida olmuş. Kur’an değil yasak; 

Haccı Müslüman ve Ehl-i Kitap bütün insanlara farz kılıyor, Ehl-i kitabın da gelip 

Müslümanlarla iş birliği yapmalarını emrediyor. (Al-i İmran, 97) 

Asr-ı saadette Hz. Muhammed’in vefatına yakın bir zamanda dahi Ehl-i kitap Mekke ve 

Medine’ye geliyordu. Necran Hristiyanları Medine’ye gelince Mescidini onlara açtı, orada 

ibadet ettiler. 

  

SON BİR NOT: Tarihte Ehl-i Beyt ve büyük mutasavvıf mürşidler Kur’an’ın bu Ehl-i Kitap 

konusunu doğru anlamış... Fakat aklı ve yorumu dışlayan ve aslı astarı tam bilinmeyen 

rivayetleri esas alan zahiri alimler ve sultanlar bırakmamışlardır. (Bu konuda önemli bir 

doktora tezi hazırlanmıştır. Müracaat edilmesini tavsiye ederim. Academia.edu’da 

yayınlanmıştır.) Kur’an’ı, aklı ve ilmi esas alan Bediüzzaman ise daha da ileri giderek 

Kastamonu ve Emirdağ Mektuplarında şöyle diyor: 

  

“Müslümanlarla Ruhani Hristiyanlar omuz omuza verip insanlığı kolera gibi kavuran 

materyalizm ve ahlaksızlık belasını gidereceklerdir.” “İslam alemini temsil edecek olan 

Mehdi, Dünya Siyasetini dindar Hristiyanlara bırakacaktır.”  Çünkü Müslümanlar bilimler, 

din ve siyaset dengesini kuramayacaklar. Ve çünkü güç o gün Hristiyan dünyasında olacak. 

  

Hatta Bediüzzaman 25. Söz’de ehl-i mektebi de Ehl-i Kitap sayıyor... Evet kâinatın birliğini 

ve düzenini bilen, evrensel hukuka göre yaşayan ve hijyene dikkat eden herkes Ehl-i 

Kitaptır, hayatı garanti altındadır. Ehl-i Kitabı öldürmeyi sevap sayan özellikle devletin izni 

dışında 1,5 milyon Ermeni’yi katleden Türk ve Kürt Müslümanların kulakları çınlasın. 

  

Kaldı Üçleme Meselesi, o da avamın anladığı gibi et ve kan itibariyle olmazsa ve Hz. 

İsa’nın Petrus’a olan uyarısı nazara alınsa (Matta,16); Nisa 171. ayetin anlattığı gibi; İsa 

Allah’ın kelimesi ve ondan bir ruhtur, anlayışı esas olsa bir şey olmaz.  

Müslümanların Allah’ın sıfatları konusundaki inancı gibi olur. 

  

Yazılarda detay gelecektir; daha çok ayet var, ama yer yok. Fakat iki şeyi unuttum. Onları 

yazmam lazım. 

  

A) Ehl-i Kitabı dost edinmeme (Maide, 50). Bu ayeti, Maide 49 ile beraber ele aldığımızda şu 

evrensel mesaj ortaya çıkar: “Ey Müminler (Müslümanlar)! Dinin evrenselliğini bilmeyen 

(Maide, 48) ve putperestleri, cahiliye dönemini, bugün de dinsizleri siz Müslümanlara 

tercih eden (Maide, 49) Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin” ... demektir.  

Yoksa tarih boyunca Müslümanların Ehl-i Kitaptan dostları hep olmuştur. 

  

B) Cizye Meselesi. Bu, gerçekten inanan ve inancını yaşayan Ehl-i Kitapla ilgili değildir.  

Ayet şöyledir: (Maalesef bu da tarihte çarpıtılmıştır.) 
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“Allah’a ve ahirete inanmayan, Allah’ın ve Peygamberinin yasak ettiklerini çiğneyen, 

semavi bir geleneğe tabi olmayan, (isimde) Ehl-i Kitap olanlarla, elde zillet içinde cizye 

verinceye kadar savaşın.” (Tevbe, 29) 

  

Evet dindar Ehl-i Kitaptan mesela rahiplerden tarihte cizye alınmamıştır. Fakat cizyenin 

genellemesi yanlış olmuştur. Ahir-zamanda Hz. İsa (as) gelince cizyeyi kaldırır, diye bir 

rivayet vardır. Çünkü Müslümanlar ve Ehl-i Kitap o gün dinin evrenselliğini ve gerçeğini 

doğru öğreneceklerdir. 

 

İslam bütün semavi dinlerin ismidir, bir Allah’a inanan bütün peygamberlerin dinidir. Onlar 

arasında ayrım yapmamaktır.  Allah’a teslim olmaktır. (Al-i İmran, 84) Allah bu din dışında 

diğer beşerî inançları ahirette kabul etmez. (Al-i İmran, 85) Tevrat’la amel eden bütün 

peygamberler Müslüman idi. (Maide, 44) İlk Müslüman İbrahim idi. (Hacc, 78) Hakikat-i 

Kur’aniye yedi bin senedir, insanlık aleminde hakimdir. (Barla Lahikası)  

 

Bu son gerçeği ben makalelerde izah etmiştim, ama galiba makaleler okunmuyor, sadece giriş 

okunuyor. 

 

 

 

Bahaeddin Sağlam 

 


