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KUR' AN-I KERİM'DE EHL-İ KİTABIN KONUMU 

Prof. Dr. Veli ULUTÜRK." 

"Kur' an' da Ehl-i Kitab'ın Konumu" başlıklı bildirimiz, adından da anla

şılacağı gibi, Kur'an-ı Kerim' e göre hazırlanınışhr. Biz bu tebliğde 

Kur'an'dan aldıklanmızı size yansıtmaya çalışhk, objektif olı:naya gayret et

tik. O itibarla bizim bu bildirimiz, bir durum tesbitinden ibarettir. 

Araştırmarnız sırasında gördük ki Ehl-i Kitab'a yönelik bilgiler Kur'an-ı 

Kerim'de daha çok Medem sfuelerde yer almıştır. Mekki sfuelere serpişti

rilmiş bilgiler de var. Ancak Yahudilerle ilgili ayetlerin daha çok Bakara Sil

resi'nde Hıristiyanlarla ilgili ayetlerin de eğer bir oran gözetilecek olursa da

ha çok Al-i İmran'da· yer aldığını gördük. Nisa, Maide, En' am ve A'raf sille

lerinde de hem Yahudilerle ve hem de Hıristiyanlarla ilgili pek çok ayet-i 

ker!me yer almaktadır. Müşterek hitaplardaki "Ehl-i Kitab" tabirinin daha 

çok Yahudi yoğunluklu olduğunu gördük. 

Onun için bu tür ayetleri biz (A) başlığı alhnda verdik. Hatta Kur'an'ı 

Kerlın'de Ehl-i Kitab'a hitabeden ayetlerin çoğunluğunu Yahudilerden bah

seden ayetlerin teşkil ettiğini de söyleyebiliriz. Biz böyle bir intibaya vardık. 

Bunun, günümüzün şartlarında nasıl bir yoruma yol açabileceğinin takdirini 

de sizlere bırakıyorum. 

• Sa. Ü. ilahiyat Fakültesi 
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Bir de ister kahlırsınız, ister kahlrnazsınız şu kanaatimi sizlerle paylaş

rna_k isterim: Cenab-ı Allah, sanki Ehl-i Kitab'ın ~endilerine "Biz Yahudiyiz, 

biz Hıristiyaruz" dernelerinden hoşlanmıyor. Onlar kendilerine böyle dedik

leri için hikaye tarzında onlardan naklediyor. "Ehl-i Ki tab" hi tabını daha çok 

benirnsiyor. Belki de bununla Yüce Allah ayıncı değil, ortak tarafı dillendire

rek onları Hz. Peygamber (s.a.v)'e ve Kur'an'a inanmaya yaklaştırrnak 

istiyor. Ben Kur'an'dan böyle bir izienim hissettim. 

Giriş 

Tek yarahcı olan Allah Teala'nın, yarafuklarını doğru bir şekilde yö

netmek için onlara emirler ve kanunlar koyması gayet tabildir. Yaratarna

yanların, Allah'ın yarathklarına kanunlar koyması tabil.karşılaruyor da, Ya-: 

ratan Allah'ın yarathklarına emirler vermesine ve kanunlar koymasına karşı 

çıkıb.yorsa, bu bir hak gasbı ve zulürndür. Allah Teala şöyle buyurur: "Şüp

hesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva eden, gece

yi, dunnadan kendisini kovaZayan gündüze bürüyüp örten; giineşi, ayı ve yıldızları 

qnrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah' dır. Bilesiniz ki yaratmak da, eınretmek 

de onun hakkıdır. Aleınlerin Rabbi olan Allalı ne yiicedir!" .1 

İşte yaratmak şam olan Yüce Allah'myarathklarına olan emir ve kanun

larının tarri.arnına din diyoruz. Şu halde Kur'an;a göre bir Yarahcı var, Onun 

da bir dini vardır. Bu dininadı da İslam dinidir. Yani Allah'a teslimiyet di-. 

nidir. Bütün varlıklar yani yaratıklar Yaratan'ın bu fıtrat dinine tav'an ve 

kerhen uymakla yükümlüdürler. "Göklerdekiler ve yerdekiler ister, istemez O'na 

teslim olup (Müslüman) olduğu halde, onlar (bilhassa Ehl-i Kitab) Allah'ın dinin

den başkasını mı arıyorlar? Halbuki kendileri de O'na döndiiriileceklerdir."2 

Çünkü Hz. Musa'nın diliyle "Bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını (varlık ve 

özelliğini) bahşeden, sonra da yolunu gösterendir, dedi."3 "Sen kendini batıl her tür-

2 

3 

A'raf, 7/54. 

Al-i İmran, 3/83. 

ra-ha, 20/50. 
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lü inancı reddederek, bir muvahhid olarak bu dine (yani) Allalı'ın insanlan üzerine 

yarattığı fıtratma yönelt. Çünkü Allalı'ın yarattığıfıtrattabir değişiklik yoktıır. İn

sanların çoğu bilmese de işte dosdoğnı din budur."4 

İşte bütün peygamberler, insanlan, insarua ve tüm varlıklarla: uyum ha

_ linde oları, bu fıtrat, bu tevhid ve bu doğru dine yani İslam dinine da'vet et

mişlerdir. Onun içindir ki, bu anlamda geçen ayetlerdeki din kelimesi 

eliflarnla ma' rife ".y.. ..ı.l 1" şeklinde geçmektedir. 

Allah'ın şu malfun dini İslam dini anlamını ifade etmektedir. Tüm in

sanlar Allah'ın kulu olduklarına göre tüm peygamberler de Allah'ın bu 

Tevhld ve İslam dinini insanlara tebliğ edip öğretmişlerdir. Peygamberler ta

rihi içinde önemli bir kavşak noktası olan İbrahim (s.a.v.)'ın milleti de bu 

dindir. Onlar da Kur' an' da İslam, Müslüman kelimesiyle anılmışlardır. 

"Kendini bilineı;endeıı başka İbrahim'in dinine kim yüz çevirebilir ki? 

Andolsun ki biz onu dünyada elçi seçtik; şüphesiz ki o ahirette de Salihler arasmda 

olacaktır. Rabbi ona 'kendini bana teslim edip Müslüman ol' dediğinde, o da: 1ceıı

dimi Alemlerin Rabbine teslim edip Müslüman oldum' demişti. İbralıinı de Yakup 

da oğııllarına: 'Ey yavrularım, Allah sizin için bu dini (.y....UI) seçmiştir. O halde 

ancak Müslümanlar olarak can veriniz' diyerek emretmiŞlerdi. Yoksa Yakub' a ölüm 

anı gelip çattığı zammı siz orada mı idiniz? Hani Yakup o zammı oğullarına; 

'Bendeıı sonra kime ibadet edeceksiniz?' diye sorduğunda onlar: 'Senin ve ataların 

İbrahin_ı, İsınail ve İshak'ın ilii/ız olan tek Allah'a ibadet edeceğiz, çünkü biz ona 

teslim olan müsliiınaıılarız' diye karşılık vennişlerdi" .s 

Hz. Muhammed (s.a.v.) de Allah'ın bu dininin son tebliğcisi, son pey

gamberidir. Din, peygamberlik, kitap onunla ortaya çıkmış bir bid'at değil

dir. İbrahim ve oğlu İsmail (s.a.v.) Mekke' de yeryüzünün bu ilk mabedini 

yaparlarken şöyle dua etmişlerdir: 

4 

5 

Rfim,30/30. 

Bakara, 2/130-133. 
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"Ey Rabbimiz! Bizi kendini sana teslim eden Müslümanlardan eyle. Soyumuz

dan da Sana itaatkar müslüman ümmet çıkar, bize ibadet usulkrimizi göster, tövbe

lerimizi kabul eı;le! Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden çok müşfik olansın. Ey 

Rabbimiz! Onlara içlerinden, kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve 

hikmeti öğretecek (onları şirkden, günahlardan) temizleyecek bir peygamber gönder. 

Çünkü Sen çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibisin" 6 • İşte Hz. Muhammed 

(s.a.v.)'ın Allah tarafından gönderilişi, Hz. İbrahim'in duasının bir tecellisi

dir. 

Yüce Allah esasta bu dini bütün peygamberlere vahyettiğini, onların da 

. Allah'ın hidayet ettiği salih kullar olduğunu bildirir ve Hz. Peygamber için 

"Habibim, sen de onların hidayetine (doğru yoluna) uy!"7 buyurur. Yine "Allah 

size hükümlerini açıklayacak, sizi daha önce geçmiş iyi insanların yollarına iletmek 

tevbelerinizi kabul etmek ister, Allah bilir, hikmet sahibidir"8 buyurur. "0, din ko

nusunda Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya em~ 

rettiğinıizi size de din kılmıştır. O da şudur: 'Dini tatbik edin ve onda ayrılığa düş

meyin!' Ancak senin kendilerini davet ettiğin bu (din) Allah'a ortak koşanlara ağır 

geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendine yöneleni de doğrıı yola iletir." .9. 

Allah'ın bu dininde peygamberler hep, Allah'ın va.rlığı, birliği, peygam

berler, kitaplar; ahiret sorumluluğu, cennet, cehennem gibi inanç konularıru 
öğrettikleri gibi; namaz, oruç, zekat ve kurban gibi tek Allah' a ibadet çeşitle

rini de öğretmişlerdir. 

İşte ayetler: "Hani biz İsrailoğullarından 'Allah'tan başkasına ibadet etnıeı;e

ceksiniz, anne babaya, yakmlara, yetinılere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese gü
zel söz söyleı;eceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz' diye söz alniıştık. 

Sonra pek azmız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz" .10 " (İsmail) de ailesine 

7 

lO 

Bakara, 2/128-129; Ayrıca bkz, Al-i İmran, 3/164; Cum'a, 62/2. 

En' am, 6/90. 

Nisa,4/26. 

Şura, 42/13. 

Bakara, 2/83. 
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namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı"11 • "Zekeriy

ya mabette durmuş namaz kıZarken melekler ona şöyle ni da ettiler ".12 

fiz. İsa da insanlara "Allah'ı bırakın da, bana kul olun, melekleri ve 

peygamberleri rabler edinin" dememiştir13• fiz. İsa da "Allah birdir, miişrik 

cennete giremez", dedi14• İsa da bir peygamberdir, beni ve anaını iki ilah edi

·nin. demedPS. "Ben onlara sadece bana enırettiğin Şetji söyledim. 'Benim de Rabbim, 

sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin' dedim aralanııda bulunduğum sürece ben 

onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız 

sen aldım. Sen her şeye hakkıyla şahitsiri"16. 

Rüku'lu, seedeli namazın Ümmet-i Muhammede mahsus olduğu, önce

ki ümmetierin namazlarının rüku' suz, secdesiz olduğu şeklindeki görüş 

Kur'an ayetlerinin sarahatine uymamaktadır. Hak dinlerde hep rüku'lu see

deli nam.az başlıca ibadettir. "Haııi, biz Kiibe'yi insanlara sevap kazanına ve gü

ven yeri kıldık. Siz de makam-ı İbrahim'den bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsma

il' e de: 'Tavaf edenler, itikiifa girenler, riikıı' ve secde edenler için evimitertemiz tu
tun' diye eınretmiştik" .17 "Namazı tam kılın, zekah verin, rüku' edenlerle be

·raber rüku' edin"1s. "Ey Meryem! Saygı dolu bir gönülle Rabbi'nin huzı1run

da divan dur, secde et ve (O'nun huzı1runda) rüku' edenlerle beraber rüku' · 
et"19. 

Bugünkü Kitab-ı Mukaddes'de de rüku' ve secde yer almaktadır. Tev

rat, Sayılar, 20-22; Tekvm, 17, 3; Çıkış, 34, 8; Nehemya, 8, 6; Matta, 26, 39; 17, 

6; Mezmurlar, 95, 6'da şöyle der: "Gelin secde kılalım ve rüku'a varalım bizi 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Meryem, 19/55. 

AI-i İmran, 3/39. Ayrıca bkz, Bakara, 2/40--45,183; Hacc, 22/67; Beyyine, 98/5. Aynca bkz, 
Meryem, 19/36; Zuhruf, 43/63-64. 

AI-i İrnran, 3/80. 

Maide, 5/72. 

l\!Iaide, 5/75, 116. 

Maide, 5/117. Aynca bkz, Meryem, 19/36; Zuhruf, 43/63-64. 

Bakara, 2/125. 

Bakara, 2/43. 

Al-i İmran, 3/43. 
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yaratan Rabbin önünde diz çökelim". Bugün doğu kiliselerinden Süryaniler

de rüku'lu seedeli namaz icrası var. Batı kiliseleri dinin aslından daha çok 

uzaklaşmışlardır. 

Görüldüğü gibi, hem İsrailoğullarına hem de biz Nasraniyiz diyenlere 

de Allah namazı emretmiştir. Ayrıccı. her peygamberin ümıneti kendilerine 

verilen özel sorumluluklan da yerine getirmekle imtihan edilmektedirle,r. "O 

sizi yeryüzünde halifeler yapan, size verdiklerinde sizi sınamak için kiminizi kimini

ze derece derece üstün kılandır. Şüphesiz ki Rabbiiı cezası çabuk alandır. Şüphesiz o 

çok bağışlayan ve çok nıiişfik olandır".20 

Daha sonra zaman içerisinde Hz. Muhamıned (s.a.v.)'den önce kendile

rine peygamber gönderilip kitap verilen, Ehl-j, Ki tab dediğiıhiz Yahudiler ve 

Hıristiyanlar, dinin es.aslarmı bozmuşlar, namazı terk etmişler, hurafelere ve 

heva.Iarına uymuşlar ve kutsal emaneti zayi etmişlerdir. Allah da bu kutsal 

emqneti onlardan almıştır. "Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, na

mazı zayi ettiler, şehvetlerinin peşine diiştü~er. İşte bunlar da azgınlıklarının cezası
m bulacaklardır''.ıı 

Cenab-ı Hakk'ın insanlık tcı.rihinin bu .sori döne~inde insanlığı yöresel

likten, şirkten, zulüm ve ahlaksızlıktan kurtaracak, dinde boZulanları düzel

tecek, iman, ilim, tek Allah' a kulluk ve adaletle dünyayı aydınlatacak, Al

lah'ın dinini ve peygamberlik müessesesini tamamlayacak İsmail (s.a.v.)'ın 

soyundan evrensel bir !is aletle son peygamberini gönderdi. Çünkü Yahudi

likde, Hıristiyanlık da hak din özelliklerini kaybetmişti. Hz. İsa da Kur'an'a 

gö:re bir Bem İsrail peygamberidir. "Hani Men;em oğlu İsa, 'Ey İsrailoğııllan! 

Şüphesiz ben, Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğnılayıcı ve benden sonra 

gelecek, Ahmed adında bir peı;gamberi miijdeleı;ici (olarak gönderdzği) peyganıberi

Y.iın demişti "22 İşte bunun için İncil'in anlamı müjdedir. 

Artık kıyamete kadar gelecek nesilleriyle . tüm insanlık Hz. Muham

med'in ümrnetidir. O peygamberliğin son.halkası olarak nübüvvet zincirini 

20 

21 

22 

En' am, 6/156. 

Meryem, 19/59. 

Saff, 61/6. 
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tamaml~br. Dindeki aşırılıklan kaldırmış asli rayına oturtmuş, Allah'ın 

tevhid diniiıi İslam adıyla yeniden ve son defa insanlığa sunmuştur. Büyük 

dedesi Hz. İbrahim'in dinincieki İslam ve Müslüman isimlerini de yeniden 

- ihya etmiştir: 

"Allah uğrunda hakkıyla cihiid edin. O (inscmlar içerisinde bu eınanete ehil bu
lup) sizi seçti ve dinde üzerinize hiç bir zorluk yiiklenıedi. (0 halde) babanız İbra
him'in dinine uyun. Allah sizi heın daha önce henı de bu Kur'iin' da Müsliimaıılar 
ismiyle isimleııdirdi ki, b:ı peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. 
Artık namazı dosdogru kılıf!, zekiit-ı verin ve Allah'a sınısıkı bağlanın. O siziıi 

mevlanı?=Çlır. o ne güzel sahip ne güzel yardımcıdır"23 Bu ayet de şu ayet gibi İs
lam' ın ayhı zamanda Hz. İbrahim'in dini olduğunu ifade etmek!edir: 

"De ki: 'Rabbim beni doğru yola, dosdoğru bir dine, biitildan uzaklaşıp Hakka 
yönelmiş İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a şirk koşanlardan değildi"24 "İşte bugün 
sizin diııinizi keıııfile erdirdim. Size nimetimi tanıanıZadını ve sizin için din olarak 
İslanı'ı seçip beğendim".25 "Kim İ~liiın'dan başka bir din ararsa, bu din ondan ·asla 
kabul edilmeı;ecek ve o, ahirette kaybedenlerdeıı olacaktır''26 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın bu evrensel risaleti,27 hem içinden çıktığı 

üınml Araplara, hem de her çeşit müşrik ve putperestlere şfunil olduğu gibi, 
daha önce kendilerine kitap verildiği için, Ehl-i Kitab dediğimiz Yahudi ve- -
Hıristiyanlara da şamildir. Onun içindir ki Hz. Peygamber (s.a.v.) hem müş
rikleri hem de Ehl-i Kitabı İslam'a davet etmiştiT. Onların dini, zamanını 
doldurmuş ve hükümden.kalclırılmışbr. Onlarınehl-i necat olabilmeleri için 
artık bu son peygambere, O'nun dini İslam' a ve getirdiği Kur' an' a inanma 
mecburiyeti vardır: "Allah katımj.a hak din İslam' dır. Kendilerine kitap verilenZ:er, 
kendilerine gerçeği bildiren bilgi geldikten sonra aralarındaki haset ve ihtiras yü
zünden ayrilığa düştüler. Allalı'm ayetlerini inkar edeııler bilsinler ki, Allalı onların 
hesabını çabuk görür''ıs 

23 

25 

26 

2i 

28 

Hacc, 22/78. 

En' am, 6/161. 

Maide, 5/3. 

AI-i İmran, 3/85. 

Sebe', 34/28; A'raf, 7/158; Furkan, 25/1; Enbiya, 21/107. 

AI-i İınran, 3/19. 
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Allah Teala inkarcılan ikiye ayırır. Müşrikler ve Ehl-i Kitab'dan inkarcı

lar. "Gerek Ehl-i Kitab'dan, gerek müşriklerdeıı olan kafirler, kendilerine o açık ve 

kesin delil gelınedikçe, inkarlanndan aynlacak değillerdi. O kesin delil tertemiz 

sahifeleri okuyan ve Allah tarafindan gönderilen bir resuldür. O sahifelerde dosdoğ~ 

ru yazılar vardır"29 O beyyine, kesin delil Hz. Muhammed (s.a.v.)' dir. O tüm 

insanlığa gelmiştir. Ehl-i Kitab'a da gelmiştir. 

Risalet görevine başlayan Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Ehl-i Kitab'la ilk 

muhaberesi, müşriklerin baskısıyla · Habeşistan' a iki defa hicret eden Müs

lümanlar vesilesiyle olmuştur. Mekke döneminde bunun dışında Ehl-i 

Kitab'la fazla bir münasebet olmamıştır. Hz. Peygamber .(s.a.v.) Medine'ye 

hicret edince, Medine ve civarında yaşayan, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni 

. Kuray;~ gibi Yahudi kabileleriyle biraz daha uzakta Hayher Yahudileri bu

lunuyordu. Bir ara Necran Hıristiyanlarından bir heyet de Medine'ye gele

re!<, Hz. Peygamberle Hz. İsa hakkında görüşmüşlerdir. Daha sonra, Tebük 

ve Mute seferleriyle Bizans Rumlanyla temaslar gerçekleşmiştir. 

Yahudiler bir peygamberin geleceğini beklemekte oldukları haide hased 

ve ihtir~slarından pek azı hariç Hz. Peygamber' e inanmarnışlardır.3° Habe

şistan Necaşi'si Hz. Peygambere iman etmiş, Necran heyeti iman etmemiştir. 

Halbuki ne Eski Ahit'de ve ne Yeni Ahit'de, ne Hz. Musa'nın ne de Hz. "i
sa'nın son peygamber olduğu bildirilir. Çünkü peygamberlik süreci devam 

etmektedir. Aksine _Yahudi ve Hıristiyanlardan bir peygamber geldiği za

man, ona iman edip onu desteklemeleri ve ona yardımcı olmalan için kendi

lerinden kuvvetli söz (ınisak) ~tır.31 Buİı.a mukabil Hz. :Muhammed 

(s.a.v.)'in son peygamber olduğu bildirilir.32 Yahudiler Hz. Musa'ya inanmış, 

Hz. İsa'ya inanmamışlardır. Hıristiyanlar da Hz. Musa'ya inanır, Hz. Mu.: 

hammed (s.a.v.)'e inanmazlar. 

Rasfılullah efendimiz Ehl-i Kitab'ı iyilikle güzellikle İslam'a davet etti. 

Onlardan pek azı iman ettiler. Çoğu iman etmediler. Gerçeği bile bile imana 

29 

30 

31 
32 

Beyyine, 98/1-3. Ayrıca bkz. Beyyine, 98/6; Bakara, 2/105. 

Bakara, 2/89-90, 109; Nisa, 4/54. 

Al-i İmran, 3/81-82; Maide, 5/12. 

Ahzap, 33/40. 
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yanaşmadıklan için, Cenab-:-ı Hak da Kur'an'da onlann tarihteki ve davet 

zamanındak~ bütün sabıkalarını ve sicillerini ortaya döktü. Şimdi Kur'an'da 

zikri geçen Ehl-i Kitab'ın İslam'a aykırı inanç ve iddialarını en ağırından en· 

hafifine doğru ele alacağız. 

Ehl-i Kitab'dan Yahudilerin İnanç, iddia Ve Tutumlanyla İslam'a 

Aykırılıklan 

ı- İsrailoğullan Buzağıya Taphlar 

Hz. Musa, Mısır' dan İsrailoğullarını Firavunun zulmünden kurtarmış; 

Kızıldeniz'i yarıp mucizevi bir kurtanşla onları kurtarmış, Allah'ın düşman

larını aynı denizde boğınuş olmasına rağınen, Musa (s.a.v.) Rabbıyla müla

kat için Tur'a gidince, arkasından Samiri isimli birisinin yaphğı buzağı hey

keline tapmışlardır. Ondan önce mucize ve iyilikleri görmelerine ve Tih sah

rasında Allah Teala'nın onları bıldırcın eti ve kudret helvasıyla beslemesine 

rağınen, daha peygamberleri aralarında iken bu kaba putçuluğu işlemişler

dir. Bu çölde Allah Teala onlara Hz. Musa'nın asasıyla 12 pınar fışkırtmış, 

onlara bulutları gölge etmişti.33 

"Andolsun Musa açık delillerle geldi. Sonra siz onun·ardından buzağıya taptı

ııız. Siz öyle zalim~ersiniz işte!"34• Nitekim daha önce de Hz. Mfisa'daıı kendilerine 

put yapmasını isteınişlerdi. "İsrailoğullarını deııizdeıı geçirdik, kendilerine mahsus 

bir takım putlara tapan bir kavme rastladırlar: 'Ey Musa, dediler ' (bak) bunların 

nasıl taıınları var, bize·de böyle bir tanrı yap!' (Musa) dedi: 'Siz hakikateıı cahil bir 
toplumsuııuz" _35 

Kur'an-ı Kerim'de muhtelif yerlerde onların buzağıya tapmaları surat

Ianna vurulur}6 Onların bu kaba şirk ve putperestliğe hevesleri Mısırlıların 

Apis öküzüne tapmalaundan da bir etkileşim olabilir mi diye düşünüyorum. 

33 

34 

35 

36 

Bakara, 2/57, 50, 60; A'raf, 7/160. 

Bakara, 2/92. 

A'raf, 7/138. 

Bkz. Nisa, 4/152; A;raf, 7/148-153; Tii-ha, 20/85-97. 
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Her halükarda bu tutum, onların gerçek mabudun ne demek olduğuriu kav

rayamadıklarını gösterir. 

2- Üzeyr Allah'ın Oğlu Dediler 

tsrailoğulları, Babil esaretinde Tevrat nüshası kaybolunca, Üzeyr'in ha

fızasında kalanlar~an, esaret dönüşü, Tevrat'ı ezberden yazdırdığı bildirilir. 

"Bunu- o Allah'ın oğlu olduğu için yapabilir" dernişlerdirY Beydavi (ö. 

685/1286), "Yalanlamaya düşkün olmalarma rağmen, bu tiyet Medine'de onların 

arasmda okunduğu halde yalaıılamamaları, bunu bildiklerinin delilidir" der3s. 

3- İsrailoğullan Cumartesi Yasağına Uymadılar 

Aslıab-ı Sebt denilen deniz kıyısında yaşayan bir Yahudi topluluğu,· 

kendilerine yasak olduğu halde Cumartesi ~ü balık aviayarak Allah'ın 

kendilerine yasakladığı bir fiili işlernekten çekinmemişlerdir. Halbuki Allah 

Teala bu hususta da onlardan ınlsak almışh.39 

"Cunuirtesi günü içinizden azgınlık edenleri bilnıişsinizdir. İşte onlara 'Aşağı

. }ık maymunlar olun' dedik ve bu cezayı önündekilere ve ardından gelecekZere bir ib-
. . . 

ret (Allah'm azabındaıı) korunanlara da bir öğüt yaptık"40 "Yasaklandıkları şeı;ler-

den vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara 'Aşağılık nıaynıı:mlar alım' dedik''41 

Yine bunlar hakkında şöyle btiyuran Allah Tea.Ia: "De ki: 'Allah katmda 

cezası bundan daha kötü olanları size lıaber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetiediği 

ve gazabına uğrattığı, içlerinden nıaymımlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile 

Tağuta tapan kimselerdir. İşte bımların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldmı da

ha çok sapnıışlardır"42 Meshe uğrayan yani şekli hayvaniara çevrilmek suretiy-

37 el-Alı1si, Şihabuddin Mahmud, Ru/ııı'l-Meiiıii, X, 81, Beyrut, 1985. 

38 el-Beydavi, Kadi, Nasırı1ddin, Enviiru't-Tenzil, I, 412, Mısır, 1388/1968, Celaleı;n Tefsirinin 

üst kısmında. · 
39 N isa, 4/154. 
40 Bakara, 2/65-66. 
41 A'raf, 7/166. 

42 Miiide, 5/60. 
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le cezalandınlan kavim devam etmez. Üç gün sonra hepsi helak olmuşlardır. 

Mesh konusunda Kur' an' da müteaddid ayetler vardır.43 

4- Yahudiler 'Cibt ve Tağut'a inanıp Müşrikler Daha Doğru Yoldadır', 

Dediler 

Yahudiler, aslında, kendilerinden Davud soyundan bir peygamberin ge
leceğini bekliyorlardı. Gelen peygamber, Arap~ardan çıkınca kıskançlıkla
rından, her şeyi inkar ettiler. Hz. Peygambere karşı olabilmek içirı "Cibt ve 
Tağut'a inanıyorlar ve kiifir olanlara: "Bunlar iman edenlerden daha doğru yolda
dır'' diyorlar".44 Cibt ve Tağut iki puttur veya cibt sihir, Tağut da şeytandır, 
izahlan da yapılmıştır45 • Yahudilerden Ha yy bin Ah tab ile Ka'b b. Eşref, bir 
grup Yahudiyle Mekke'ye giderek Kureyş'e Rasulullah ile savaşacaklarını 
söylemişler, onlar: "Siz Ehl-i Kitabsınız, inanmıyoruz, şu putlarımıza secde 
edin ki inanalım" deyince onlar da secde e~şler ve müşriklerin Müslüman
lardan daha doğru yolda olduğunu söylemişlerdir46• Böylece Hz. Peygamber, 
düşmanlığı onlan hiçbir ölçü tanımazlığa, hatta kendi dinlerinden bile vaz
geçmeye götürmüştfu47. 

5- Yahudiler Peygamber Öldürürler 

Yahudilerin peygamber öldürdükleri Kur'an-ı Kerim' de birçok ayette 
dile getirilir. Halbuki gelecek peygamberlere iman edip onları destekleyerek 
yardımcı olacaklarına dair kendilerinden m.lsak alınmışh. "Verdikleri sağlam 
sözü bozmalanndan, Allah'ın iiyetlerini inkfir etmeZerindep haksız yere peygamber
leri öldürnıelerinden ve 'Kalplerimiz kılıflıdır' demelerinden dolayı (ceziilarını ver
dik). Tam aksine inkiirları sebebiyle Allah onların kalplerini miihürlemişti. Artık on
lardan pek azından gayrisi iman etmezler''.4B 

43 

44 

. 45 

46 

47 

48 

Bkz. Nisa, 4/47; A'raf, 7/163. 

Nisa, 4/51. 

Ebu Yahya Muhammed b. Sumadih et-Tudbi, Muhtasar min Tefslri'l-İmam et-Taberi, I, lll, 
Mısır, 1970. 
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I, 521, Kahire, 1968. 

Bkz. Maide, 5/80-81. 

Nisa, 4/155. 
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"Allah'm ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, in-· 

sanlardan adaleti emredenleri öldürenleri elem dolu bir azap ile miijdele" .49 

"Bu, bir de inkarlanndan Menjem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 

"Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisi öldürdük" demelerinden ötiiriidür. Oysa 

onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Aynlığa düştükleri şeyde 

doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin 

olarak onu öldiirmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlii'diir, 

Hakim'dir .. so 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'ı da öldürme ve zehirierne teşebbüsünde bu

lunmuşlardır. İşte bu yüzden Allah da onlara la'net etmiş, onlara zillet ve 

meskenet damgasını vurmuştur. Onlara gazab etmiştir.sı Demek ki peygam

ber öldürmek gibi en şeı:U cinayetleri işlernek Yahudilerin bir milli karakteri

dir. 

6- Cibril ve Mikail' e Düşmanlık Ederler 

Rivayete göre bir grup Yahudi, "Bizim gençlerimiz, Cebrail'den çok zah

met çektiler. Azabları indiren o, memleketleri batıran o, Muhammed' e 'Onun 

yerine Mikail gelseydi iman ederdik' demişlerdi. Bunun üzerine şu ayetler 

nazil olmuşturs2: "Kim Allah' a, meleklerine, peygamberlerine, Cebriiil' e, Mikail' e 

düşman olu;sa şüphesiz Allah da o (gibi) k~firlerin düşınanıdır"s3. inkarcı Yahudi

ler bir bahane uydurup inkar etmenin yolunu bulmaktadırlar. 

7- Yahudiler "İşittik, isyan Ettik" Dediler 

Yahudilerin Kitap ehline yakışmayan bir iddialandır bu. "Hani, Tur'u 

tepenize dikerek sizden söz almıştık. 'Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sanlın; ona kulak 

verin' deıniştik. Onlar, 'Dinledik, isyan ettik' dediler. İnkarlarıyla kalbierine buzağı 

49 

so 

sı 

sı 

S3 

Al-i imrarı, 3/21. 

Nisa, 4/157-158. 

Bakara, 2/61; Al-i İmran, 3/112, 181, 183. 

Ebu'l-Fida, İsmail b. Keslr, Tefsiru'l-Kur'uni'l-Azim, I, 130, Beyrut, 1969. 

Bakara, 2/98. 
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sevgisi içirildi. De ki: 'Eğer mümin iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor" .54 

Yahudilerin çoğu şimdi de iman etmedikleri gibi o zamcin da iman etmemiş
lerdir. "Dillerini eğip bükerek ve dine saldırçırak 'işittik, karşı geldik', 'İşit işitmez 

olasıca' derler".55 

8- Yahudiler İman Etmemek İçin "Kalplerimiz Kılıflı" Dediler 

" (Yahudiler): 'Kalblerimiz kılıflıdır'. (Bize ne söyleseZer kar etmez) dediler. Ha

yır, Allah, inkarlan yüzünden onlara· lanet etmiştir. Omm için pek azı iman eder

ler" .s6 

. Yani Yahudiler kalplerimiz katmedidir, kaşerlidir, demekle istihza yollu 

Hz. Peygambere ve O'nun getirdiği risa.Iete, Kur' an' a inanma yacaklarını ifa

de ediyorlar, kalplerinde inanmaya kabiliyet kalmadığmı beİirtiyorlardı.S7 

"Onlann (verdikleri) o sağlam sözleri bozmalan, Allah'ın ayetlerini inkar ede

rek kafir olmaları, peygamberleri haksız yere öldünneleri ve 'Kalplerimiz kılıflıdır' 

demeleri sebebiyle, Allah kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar" .ss 

9- Yahudiler" Allah'ın Eli Bağlıdır'' Dediler 

"Yahudiler: Allah'ın eli bağlıdır (cimridir)' dediler. Hay kendi elleri bağlanası 

ve söyledikleri (bu söz)den dolayı nıel'un olası (insanlar)! Hayır,. (Allah'ın) iki eli de 

açıktır. Nasıl dilerse öyle infak eder O" .59 Yine "Allalı fakirdir, biz zenginleriz"60 

demişlerdir. 

Bunu, Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Ebu Bekir'i Beni Kaynuka Yahudileri

ne, Müslüman olmalarını, namaz kılıp zekat vermelerini, Allah' a güzel bir 

54 
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borç vermelerini tebliğ için gönderdiğinde Finhas bin Azura söylemiştir. O 

tam bir Yahudi prototipi ve muğalatacısıdır. "Allah fakirdir ki bizden borç 

· istiyor" deyince, Hz. Ebu Bekir (r.a.), adama bir tokat patlatmışhr. "Eğer a

ramızda anlaşma olmasaydİ senin boynunu vururdum" demiş ve durumu 

Hz. Peygambere bildirmişti.r61 • Bu tür ciddiyetsiz ve saygısız bir itharnı Mek

ke müşrikleri de yapmışhr:62 

10- Hz. Muhammed (s.a.v.)'ı Bile Bile İnkar Ettiler 

Daha önce de birçok peygamberi yalanlamışlardı. Ehl-i Kitab'dan Ya

hudiler .Hz. Peygamberi Tevrat'ta sıfatlarıyla tanıdıklan halde inkar etmiş

lerdir. İki ayet-i kerimede bu durum net olarak bildirilir: "Kendilerine kitap 

verdikleri1ııiz, O'nu keı~di oğullarını tamdıklan gibi tanırlar; ama yiııe de onlardm~ 
bir grup bile bile hakkı gizlerler'' .63 

Ehl-i Kitab recm konusunu gizledikleri gibi, Hz. Peygamberin kendi ki

taplarında bildirilen isim ve sıfatıarını da gizlemişlerdir. Halbuki daha önce 

böyle bir peygamberin geleceğini söylüyorlardı.64 Yahudilerden bu bilgiyi 

ancak Abdullah b. Selam gibi Müslüman olanlar itiraf etmişlerdir. Zira 

Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Andolsım biz, İsrailoğullarından söz almış ve on

lara elçiler göndenniştik. Ancak, her ne zaman bir elçi onlara canlarınııı isteınediği 

bir şey getirdiyse (o gelen elçilerin) bir kısmını ya/anladılar, bir kısmını da öldürdü

ler" .65 

Bu ayet Cenab-ı Allah'ın gelecek peygamberlere iman edip yardımcı o

lacaklarına dair söz almış olduğunu ifade eder. "Allah bize (gökteıı inen) ateşin 

yiyeceği (yakıp yok edeceği) bir kurban getirnıedikçe hiçbir peı;gambere inanmama

mızı emretti" diyenlere şöyle de: "Size beııdeıı önce elçiler açık mucizeleri de, dediği

~ıizi de getinnişlerdi. Doğnı sözlü iseııiz, o halde onlan niçin öldürdünüz? Eğer seııi 

61 
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63 

·64 

65 

Beydav'i, I, 195. 

Yas!n,-36/47. 
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yalanlarlarsa, (iyi bil ki) senden önce, apaçık mucizeler, salz~feler ve aydmlatzcı kitap 

getiren elçileri de yalanlamzşlardı" .66 

Hıristiyanlar da tercemeden tercemeye tahrif ettikleri İncillerdeki Hz. 

Peygamberin geleceğine dair bilgileri gizlemiş veya yanlış yorumlamışlardır. 

"Hatırla ki Meryem oğlu İsa: 'Ey İsmiloğzıllarz! Ben size Allalı'm elçisiyim, 

benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed admda bir 

peı;gamberi miijdeleı;ici olarak geldim' demişti. Fakat o kendilerine açık deliller geti-· 

riııce, 'Bu apaçık bir büyücü dür' dediler" .67 

Haibuki Ehl-i Kitab'a kendi kitaplarında, sizin peygamberinizden başka 

peygamber gelmeyecek, sizin peygamberiniz son peygamberdir, şeklinde bir 

bilgi verilmemişti. Aksine ne zaman bir peygamber gelirse ona iman etmeleri 

ve ona yardımcı olmaları için kendilerinden ahd u misak alınmiştır.6B 

Hıristiyanlar da Yuhanna İncili, XI, 16-18 de geleceği bildirilen Paraklit 

ismini Tesellici, Hakikat rUhu, Yardımcı gibi farklı tercemelerle veriyorlar. 

Paraklit kendisi de bir tercemedir. Özel isimlerin aynen korunup terceme e

dilmemesi gerekirdi. Böylece Ahmed olan isim tercemeden tercemeye farklı 

manalarla hala tahrif ediliyor ve Hz. Peygamberin ismi ve izi silinmeye çalı

şılıyor.69 Zaten Ehl-i Kitab daha önce de bazı peygambei:ıeri de inkar etmiş

lerdFO 

11- Dirı Adamlarını Tann Edinirler 

Gerek Yahudiler, gerek Hıristiyanlar din adamlarını Allah'tan başka 

tanrı edinmişlerdir. "Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahipleriııi, Men;enı'in 

oğlu Mesih'i rabler edindiler. Htllbuki onlara da bir olan Allah'tan başkasına ibadet 

enıredilmenıişti. Ondan başka tanrı yok. O, bımlarııı eş koşageldikleri şeyden mü-

66 
67 
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nezzehtir".71 Ayette geçen Ahbar, Yahudi bilglnleri, Ruhban da Hıristiyan 
papazlarıdır. Bunlar kendilerine bir şeyi helaJ. veya hararn kılıyorlardı onlar 

da kabul ediyorlardı. İşte bu onları Rab edinrnekti. Çünkü teşri hakkı Cenab

ı Allah'a rnahsustur. Hıristiyan papazlar gün·ah çıkaranların günahlarını da 

affediyorlar. Bu da onları ha.şa Allah yerine koymanın bir başka tezahürü

dür. 

12- Kur' an' ı ve Allah'ın Ayetlerini İnkar Ederler 

' Yahudiler Hz. Peygambere inanrnayınca, onun getirdiği kitaba ve kita

bın ayetlerine de iman etmediler. "Onlara, Allah katından yanlarında bulu~ 

nanı doğrulayan bir kitap (Kur'anr geldiğinde, daha önceleri inkar eden 

(rnüşrik)lere karşı yardım isteyip durdukları halde, o bildikleri kendilerine 

gelince onu inkar ettiler. O halde laneti inkarcıların üzerine olsun"72• "Ey Ki

tap ehli! Görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz?" .73 "Ey 

Kitap ehli, Allah yapmakta olduklanmza şahit iken, Allah'ın ayetlerini niçin inkiir 

ediyorsunuz?" .74 inanmamak için Hz. Peygamberden kendilerine gökten top

tan kitap indirrnesini isterler.75 

Onlar Müslümanlan dininden şüpheye düşürüp caydırrnak için, 

rnü'rninlere mdirilene günün başında inanın, sonunda inkar edin, dediler.76 

"Onlara ne zammı 'Allah'ın indirdiğine inanın!' denilse, 'Biz kendimize indirilene 

inanınz' derler, ötesini kabul etmezler. Hiilbuki o (Kur'iin) kendi yanlarmda bulu

nanı doğrulayıcı bir gerçektir. De ki: 'Gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce 

peygamberleri öldürüyordunuz?" .77 Zaten Ehl-i Ki tab kafirleri de rnüşrikler de 

Hz. Peygambere bir hayır indirilmesini isternezlerdi.78 Nihayet, Kur'an'ı in

kar edebilmek için, kendi kitaplarını da inkar manasma gelen "Allah hiçbir 

71. Tevbe, 9/31. 
72 Bakara, 2/89. 
73 Al-i İmran, 3/70. 
74 Al-i İrnran, 3/98. 
75 Nisa, 4/153. 
76 Al-i İmran, 3/72. 
77 Bakara, 2/91. 
78 Bakara, 2/105. 
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insana bir şey indinnedi",79 deyip işin içinden çıktıiarso. " ... (Ey Muhammed) 

Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arhracakhr" .sı 

13- İsrailoğullan Hz. Musa'ya da Eza Ettiler 

İsrailoğulları, Hz. Musa gibi Cenab-ı Allah'ın ulu'l-Aziın' den bir pey

gamberine bile yakışıksız şeyler söyleyerek eza etmişlerdir. "Kitap ehli, senden 

kendilerine gökten bir kitap indirnıeni istiyorlar. Musa' dan bundan daha büyüğün ii 

istemişler: 'Allah'ı bize açıkça göster!' demişlerdi. Haksızlıklanndan dolayı derhal 

onları yıldırım çarpmıştı ... ".sı 

Hz. Musa onları Arz-ı Mukaddese girmeye teşvik ettiğinde, orada bu

lunanları bahane ederek: "Ya Musa, onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla gir

meı;iz; ama onlar oradan çıkacak olurlarsa o zaman oraya gireriz' demişlerdt' .83 "Ey 

Musa onlar orada bulunduklan müddetçe biz asla oraya ginneyiz! Sen ve Rabbin 

gidin, savaşın! Biz oturup (bekleı;eceğiz) dediler''.84 "Hani bir zaman Musa kaımıi

ne: 'Ey Kavmim! Benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde, 

niçin beni incitiyorsunuz? demişti ... " .ss 

Allah Tea.Ia bu ümmeti peygamberlerine karşı İsrailoğulları gibi olma

ması için uyarır: "Ey iman edenler! Siz sakın (israiloğullarındmı) Musa'ya eziyet 

edenler gibi olmayın. Allah onu, onların ileri sürdükleri ithamlardan temize çıkardı. 

Çünkü o,Allah kahnda şe;efliydi". s6 

İsrailoğullarınm.ileri gelenleri Hz. Musa'dan sonra, peygamberlerinden 

. cihat etmek için başlarına bir hükümdar istemişler, cihat edeceklerini, artık 

arz-ı mukaddese gireceklerini söylemişler, sonra da peygamberin seçtiği hü-

79 

so 
sı 

sı 

83 

84 

ss 

86 

En' am, 6/91. 

Ayrıca bkz. Bakara, 2/90; Al-i İmran, 3/73; Nisa, 4/56, 155. 

Maide, 5/64, 68. 

Nisa, 4/153. 

Maide, 5/22. 

Maide, 5/24. 

Saff, 61/5. 

Ahzap, 33/69. 
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kümdarı beğenmemişler, onun emri albnda cihat için zorluklar çıkarrnışlar

dır.87 

·14- Ehl-i Kitab Kendi Kitaplarını Tatbik Etmemiş Tahrif Etmişlerdir · 

Ehl-i Ki tab Yahudileri madem, biz ancak bize indirilene iman ederiz 
diyorlar, öyleyse Tevrat'la neden amel etmediler de bazı davaları için Hz.· 
Peygamberi hakem tayin ettiler? HaJ.buki Tevrat'ıniçinde Allah'ın hükmü 
vardı. Sonra da senin verdiğin hükme (ey Muhammed) neçlen razı olmadı-. 
lar? dönüp gittiler.88 HaJ.buki Allah Tevrat'ı hükmedilsin diye indirmişti. Al
lah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafulerdir.89 

Tevrat'ta deve eti haramdı diye Allah'a iftira ettiler.90 Ehl-i Kitab Tevrat 
ve İncil ve Kur'an'ı tatbik etmedikçe hiçbir temele dayanmazlar.9ı Eğer onlar 
Tevrat ve İncil' i tatbik e'tselerdi Kur' an' da buluşur, Müslüman olurlardı. 

ı 

Ama kendilerine söylenen sözü değiştirdiler.92 Onlar işlerine gelince Tevrat'ı 
bahane ettiler, işlerine gelince Tevrat'ı hiçe sayıp bir kenara attılar. 

Kitap ehlinden bir zümre, iyice düşünüp anladıktan sonra Allah'ın hita
bını tahrif eder, değiştirirlerdi.93 Para karşılığında elleriyle yazdıkları yazıla
rı, "Bu Allah kabndandır" diyerek Allah'a iftira etmişlerdir.94 Onlar kelime
leri yerlerinden aynatarak tahrif ederler.95 Kelimeleri konuldukl~m yerden 
çıkarıp tahrif ederler.96 "Allah'ın adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir 

şeı; indirilmediği halde 'Bana vahyolundıı' diyenden, bi~ de 'Allah'ın indirdiği ayet

ler gibi ben de indiririm' diyenden daha zalim kim olabilir?" .97 

87 Bakara, 2/246-251. 
88 Maide, 5/43. 
89 Maide, 5/44. 
90 Al-i İmran, 3/93-94. 
91 Maide, 5/68. 
92 A'raf, 7/162. 
93 Bakara, 2/75. 
94 Bakara, 2/79. 
95 Maide, 5/13. 
96 Maide, 5/141. 
97 En' am, 7/93. 



KUR' AN-I KERİM'DE EHL-İ KİTABIN KONUMU 153 

Ehl-i Kitab'dan bir kısmı da Allah'ın kitabından sanılması için dillerini 

eğip bükerek kelim_elerin telaffuzunu değiştirirler. Oysa o, Allah'ın kitabın

dan değildir. Böylece sözlü bir tahtifte bulunurlar. Bile bile Allah adına ya

lan uydururlar:9s 

"Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri, asll şeklinden ve mfiniismdmı saptırır, me

sela: 'İşittik (ama isyan ettik)' 'İşit (hay işitmez olası!) ve Rainii derler. Bu sözleri e

ğip bükerek zahiri kurtarmak ve dinle alay etmek için söylerler. Hfilbuki onlar sadece 

'İşittik ve itaat ettik', 'İşit' unzurnii (bizi de gözet) deselerdi, kendileri için elbette 

daha hayırlı ve daha dürüst bir iş olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden oıılan 

rahmetinden kovdu. Artık onlqr pek az iman ederler" .99 Bu da bir nevi sözlü tah

riftirıoo. Tahrifi Kur'an açıkça söylemektedir. Bu ister ayetin tamamını kal

dırmakla, ister kelimeleri yerlerinden değiştirerek manayı değiştirmekle, is

terse çarpık, su-i te'vil ve yoruınlarla olsun farketmez101 • Netice itibariyle bu 

tutumları, onların kendi kitaplarına olan saygısızlıklarını ve inançsızlıklarını 

gösterir. 

İnciller de bizzat Hz. İsa tarafından yazdırılmamışhr. İnciller Hz. İsa'nın 
bir nevi siyeri şeklinde havarilerin hatıraları ve sözlü rivayetler halinde idi

ler. İncil yazarlarının hepsi müttefikan Hz. İsa'nın havarileri de değildirler. 

İncil yazarları en iyimser tahminlere göre, bu şifahl nakilleri 60-100 yılları 

arasında toplayıp koleksiyon halinde yazmışlardır. Bundan dolayı İncil tabi

rinin bunlar için bir isim halinde yayılması ancak 150 yıllarında mümkÜn o

labilmiştir102. Mevsılk ve sağlam senetleri yoktur. Bilhassa Tevrat'ın çeşitli is

tilalarla asıl nüshası kaybolmuştuıo3. Kur'an karşısında bunlar hidayet rehbe

ri olma özelliklerini yitirmişlerdir. 

98 

99 
Aı-i İınran, 3/78. 

Nisa, 4/46. 

100 Aynca bkz. Bakara, 2/104-105; Maide, 5/41; A'raf, 7/161-162. 

101 Elmalılı, II, 1362. 

102 Şaban Kuzgun, Dört İncil Farklılıkları, Çelişkileri, s. 161, İstanbul, 1991; Maurice Bucaille, 
Kitab-ı Mukaddes, Kur'an ve Bilim, çev. Suat Yıldırun, s. 8-9, 85, 88-89, 115, 121, Silm matba
ası, İzmir, 1981. 

103 M. Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Sait Mutlu, I, 375, İrfan yayınevi, İstanbul, 1966. 
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15- Ehl-i Kitab Kitaplanndaki Gerçekleri Gizlerler 

Ehl-i Kitab'dan bilhassa Yahudiler, kitaplarını tahrif ettikleri gibi kitap

lannda bulunan bazı gerçekleri gizlemişlerdir. Bu yiizden Allah'ın lanetine 

uğramışlardır. "Bile bile hakkı batıl ile karıştırnıayın, hakkı gizlemeyin" _1(J.I "İndir

diğirri.iz açık delilleri ve doğru yolu, kitapta apaçık gösterdikten sonra gizleı;enlere, 

hem Allah, hem de lanet etme şanında olanlar lanet eder'' .J05 "Allah'ın kitapta indir

diğini gizleyenlere ve onu çok az bir değer karşılığında satanlara gelince; onlar ka

rınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah ne onlarla konu

şacak ne de onları temize çıkaracaktır. Çok acı veren bir azap (orada) onları bekle

mektedir" .1°6 Bu gibi ayetlerin, Tevrat'ta geçen Hz. Muhammed'in sıfatıarını 

gizleyip tahrif etmeleri karşılığında, dünyalık rüşvetler alan Yahudi ileri ge

lenleri hakkırıda indiği tefsirlerde verilen bilgilerdendir107• 

Ne&lerine ağır gelen recm gibi Tevrat'ın bazı hükümlerini gizlerneye 

çalışmışlardır. "Ey Ehl-i Kitabi Neden doğruyu eğriye karıştınyar ve bile bile ger

çeği gizliyarsun uz?" .1o8 Onlar Halbuki Hz. Peygamberi kendi oğullarını tanır 

gibi tanıyorlardı.109 ".{illah kendilerine kitap verilenlerden 'Onu mutlaka insanlara 

açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz' diye söz almıştı. Onlar ise, bunu kulak ardı 

ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış-veriş ne kötiidiir!" .no 

16- Ehl-i Ki tab Müslümanların Kıblesine Uymazlar 

Rasulullah efendimiz (s.a.v.), Mekke döneminde Mescid-i Haram'da 

Kabe'ye yönelerek namaz kılrnışh. Hicretten sonra Medine'de Müslümanlar 

16-17 ay kadar Mescid-i Aksa'ya (Kudüs'e) doğru namaz kıldılar. Bunda 

Medine'de bulunan Yahudilerin gönlünü hoş etmek suretiyle onları İslam'a 

104 I:lakara, 2/42. 

105 Bakara, 2/159. 
106 Bakara, 2/174. 

107 Muhammed Ali es-Sabil.nl, Safvetü't-:Tefdsir, I, 115, Beyrut, 1976. 
108 Al-i imra.n, 3/71. 

109 Bakara, 2/146; En' am, 6/20. 

110 Al-i imra.n, 3/87. 
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yaklaşhrıp ısıtmak gibi bir hikmet olabilir. Ancak Hz. Peygamber kıble:rtin 

yine Kabe'ye döndürülmesinden yanaydı. 

" (Ey Muhammed!), Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilip durduğunu (gök

ten haber beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni hoşlanacağın kıbleye 

döndüreceğiz. (Bundan böyle) yüzünü Mescid-i Haram tarafina çevir. Nerede olur

sanız yiizlerinizi o yöne çevirin. Kitap verilenler, bunun Rab'lerinden gelen bir ger-

. çek olduğunu bilirler. Allah onlann yaptıklanndan habersiz değildir. Sen kendilerine 

kitap verilmiş olanlara hangi mucizeyi getirirsen getir, onlar yine de senin kıblene 

uynıazlar. Sen de onlann kıblesine uyacak değilsin. (Aslında) onlar, birbirlerinin 

kıblelerine de uynıazlar. Sana gelen bunca ilimden sonra onlann heveslerine uyacak 

olursan, o taktirde sen mutlaka zalimlerden olursun" .111 

Böylece Cenab-ı Allah, İslam geldikten sonra, kitap sahibi Yahudilerin 

ve Hıristiyanların, dinlerini, kitaplarını ve kıblelerini nesh etmiştir. Çünkü 

İslam orijinal bir din ve son din olduğu için onun kıblesi de farklı ve orijinal 

olmalıydı. Öyle de olriıuş ve yeryüzünün ilk mabedi insanlara kıyamete ka- · 

dar kıble yapılmışhr. Tıpkı Hz. Muhammed (s.a.v.)'ın bir resul olarak tüm 

· insanlığa gönderilmesi gibi, kı b lenin M escid-i Haram' a Çevrilmesi de bu 

ümmete İslam nimetini tamamlaması cümlesindendir.112 Ehl-i Kitab'ın da 

Müslüman olarak, insanlık için hidayet kaynağı olan ilk asli (orijinal) kıble 

·olan Mekke'deki Mescid-i Haram'a yönelmeleri ve Ehl-i Kitab olduklan gi

bi, ehl-i kıble de olmaları istenir.n3 

17- Yahudiler Hz. Meryem'e iftira Etmişlerdir 

Hz. İsa, kale gibi ilietini koruyan bakire Meryem' den babasız olarak Al

lah'ın kudretini gösteren mucizevi bir surette dünyaya gelmiştir. Ona hiçbir 

beşer dokunınamışh. İşte Yahudiler, böyle bir şeyin olabileceğine Allah 

Teala'nın böyle de bir çocuk yaratabileceğille inanmamışlar, Hz. Meryem'e 

zina isnadında bulunarak iftira etmişlerdir. Allah Tea.Ia koyduğu kanunları-

111 Bakara, 2/145. · 

112 Bakara, 2/150-152. 

113 Bakara, 2/143; (Al-i İmran, 3/96-97. 
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na mağlub değildir. Nadiren de olsa bazen onları değiştirir ki tabiatın kadim 

olduğu zannedilmesiİı.. Çünkü Allah Fa'alün lima yürid'dir. Yahudilerin itti

rası şu ayette tescillenrniştir: "Bir de oıılann (İsa'yı) inkar ile klifir olmaları, Mer

yem aleyhinde büyük bir iftira atıp söylemeleri (sebebiyle kendilerine lanet ettik)" .ı H 

18- Ehl-i Kitab'ın İbrahim Hakkındaki iddialan Asılsızdır 

Önerrili bir peygamber kavşağı olan Hz. İbrahim'lı-ı İsmail ve İshak isim

li oğullarındanvetorunu Yakub'un soyundan pek çok peygamberler gelmiş

tir. Allah Tefıla onu insanlara önder kılınış,115 rahmet etmiş, zürriyetinde be

reketler yaratmış, kendinden soma gelenler arasında ona bir yad-ı cemll 

(güzel bir anılış) bırakınışhr116. Allah Teala onu Halil edinrniştir.m Onun için 

·her üç dinin mensupları da Hz. İbrahim'i severler, kendilerini ona nisbet et

mekle de kalmaz, hatta onun kendi dinlerinden olduğunu iddia ederler .. 

Yahudiler, Hz. İbrahim "Yahudi", Hıristiyanlar "Hıristiyandı" dediler, 

Müslümanlar da "O bir müslümandır ve biz de İbrahim'in milletindeniz" 

derler. Şimdi bu üç dinin mensupları, Kur'an'ın hakemliğine başvuralırn; 

Hz. İbrahim kirndenrniş? "Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub ve o

nun evlatları, Yahudi veya Hıristiyandılar ını? diyorsunuz. De ki: (bunu) siz 

mi daha iyi bilirsiıtiz, yoksa Allah. mı? Allah'tan gelen nezdindeki (bir bilgi

nin) şahitliğini gizleyenden daha zalim kim olabil4"?! Allah yaphklarınızdan 

habersiz değildir" ,118 

Bu sorularla paylama, şu ayetlerde net cevaplarına kavuşturulmuştur: 

"Ey Ehl-i Kitab! Tevrat da, İncil de kendisinden çok sonra gönderildik/eri halde, ne 

diye İbrahim hakkında çekişip dunıyorsımuz? Buna da mı akıl erdireıniyorsımuz? 

Haydi diyelim ki az çok bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz, peki ne diye hakkında 

· bilginiz olmayan hususlarda tartışıyorşımuz? Halbuki işin doğrusunu Allalı bilir 

siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tamyan 

114 Nisa, 4/156 
115 Bakara, 2/124. 
116 Şuara, 26/84. 
117 N isa, 4/125. 
118 Bakara, 2/140. 
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dosdoğnı bir Miisliimmı'dı. Ve asla miişriklerdeıı olmmiııştz. Doğnısıı iıısaıılanıı İb

rahim'e en yakııı olaııı (zaınanmda) ona tfibi olanlarla şu peygamber ve (ona) iınrm 

edenlerdir. Allalı mii'minlerin yar (ııe yardımcısıdır )" .119 

Allah Teala, Hz. İbrahim'in kendisinden çok sonra çıkan Yahudilikve 

Hıristiyanlık dininden olamayacağını, çünkü Hz. İbrahim müşrik değildi, o 

hanif bir müslümandı derken, Yahudilik ve Hıristiyanlığın zıuınen ve ta' riz 

yoluyla şirke bulaşhğını ifade etmektedir. Buna mukabil Hz. İbrahim'in 
Kur'an'da ismi geçtiği birçok yerde hemen onun müşrik olmadığı onun hanif · 

bir Müslüman olduğu vurgulanır. Ama HZ. İbrahim'e en yakın olanın, za

manında kendisine ümmet olanlarla şu Muhammed peygamber ve ona ina

nanlaı; olduğunu açık bir biçimde ifade buyurmaktadır. Çünkü bu peygam

ber, onun hanif dinini, tevhid dinini, İslam' ı yeniden ihya etmiştir. · 

19- Ehl-i Kitab MüslÜmanlara Haset Etmişlerdi 

Ehl-i Kitab'dan bilhassa Yahudiler, Hz. Peygamberin peygamberliğini 
kıskanmışlar ve bu yüzden iman etmemişlerdir. Zaten hased inkar arnille
rinden birisidir, insanı küfre kadar sürükler. İblis deAdem (s.a.v.)'ı kıskan
mışh. 

"Kitap e/ı linden birçoğu hakikat kendilerine belli olduktan sonra içlerindeki kıs

kaııçlıktaıı ötüı-ii (~i ~ ..y \..~.......>) sizi imanınızdmı sonra kiifre döndiinnek is

terler. Siz Şimdilik, Allalı onlar hakkıııdaki lıiikmiiııii getirinceye kadar, affedin, hoş

görün. Allalz'm her şeı;e gücü yeter". 120 "Allah katmda (tam anlamıyla) din 

İsliinıdır. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, sııf aralann-

daki hırs ve aşırılık yiizündeıı (r-~ ~) ihtilfij ettiler. Kim Allah'ın ayetlerini inkılr 
ederse, bilsin lı:i Allalı hesabı çabuk görendir''.121 "Yoksa onlar, Allalı'ın liitfimdiın, 

kendilerine verdiğinden dolayı insanlan kıskaıııyorlar mı? Şüphesiz ki biz, İbrahim 
ailesine de kitap ve hihnet vennişizdir. Onlara biiyük bir hükümdarlık da vernıiş
tik".m 

ıı9 Al-i imrarı, 3/65--68. 

120 

121 

Bakara, 2/109. 

Al-i imran, 3/19. 
122 Nisa, 4/54. 
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Bu ayet-ikerimedeki kıskandıklan insan, müfessirlerin ittifakıyla tahsisi 
manada Hz. Peygamberdir. Yoksa onlar Hz. Peygamberi, onun getirdiği Ki
tabı ve hatta mü'minlerin özelliklerini kendi· kitaplarından biliyorlardı. m 
"Keııdilerine kitap verdiklerimiz de onun (Kur'fin'ın) Rabbin katından indiriZmiş ol
duğunu bilirler. O halde sakın şüpheleneıılerdeıı olma!" .124 

Kendi itibar, üstünlük. ve hakimiyetlerinin ellerinden gideceğinden 

korktukları için çok iyi bilip tanıdıklan, Hz. Muhammed' i, onun getirdiği ki
tabı Kur'an'ı ve Müslümanlan kıskanarak iman etmediler. Hasetlerinden do

layı "Kitap ehlindeıı inkar edeııler de puta tapanlar da size bir hayır indirilmesini 
istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir".125 

Kur'~'ın inmesi onların hasetlerini bir kin haline dönüştünnüştür: 
"Andolsım Rabbindeıı sana indirileıı, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü ar
tıracaktır''.126 "Keııdilerine kitap verileııler, ancak o açık delil (peygamber) keııdileri
ne geldikteıı sonra ayrılığa düştiiler'' .127 "Gerek Ehl-i Kitab' dan, gerek müşriklerden 
olan kiifirler, hem de devamlı kalmak üzere ceheıınemdedirler. Onlar bütün yaratık
ların eıı şerlisidirler".128 Demek ki şu kes~ onlar gerçeği bilmediklerinden de
ğil, bile bile, hasetlerinden, ihtirasl~dan ve kaprislerinden dolayı Hz. Mu
hammed'i, Kitabını ve dinini inkar edip kafu olmuşlardır. 

20- Ehl-i Kitab Hep Müslümanlan Sapıtmak isterler, Onlara Düş

manlık Eder ve Onlarla Alay Ederler 

Ehl-i Kitab, daima Müslümanlan imandan sonra küfre döndürmeye ça

lışırlar.129 "Seıı dinlerine uymadıkça ne Yahudiler. ne de Hıristiyanlar asla seııdeıı 

razı olmazlar."13° "Kitap ehlindeıı bir grup sizi inanemdan saptırmak istedi."ı3ı. 

123 Bakara, 2/140; En' am, 6/20. 
124 En' am, 6/114 
125 Bakara, 2/105. 

126 Maide, 5/64, 68. 
127 Beyyine, 98/4. 
128 Beyyine, 98/6. 
129 Bakara, 2/109. 
13° Bakara, 2/120. 
131 Al-i İmran, 3/69. Aynca bkz. Aı-i İmran, 3/72-73. 
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Kendileri iman etmek şöyle durstı:n, onlardan bir kısmı Müslümanlan dinle

rinden çıkarmaya çalışırlar, işte misyonerlik faaliyetlerini bu bağlamda de

ğerlendirmek gerekir. Müslümanlara karşı içlerinde kin beslerler.m Müslü

manlara bir iyilik gelmesini istemezler, onların başlarına kötülük gelmesine 

sevinirler.133 Onlar sapıklığa sahip çıkar, sizin yoldan sapınanızı isterler.134 

Ehl-i I<ita:b'dan Yahudiler, Müslümanlara daima hainlik ederler.135 Bu 

hususta müşriklerle bile işbirliği yapar, onlarla dostluk kurarlar.136 Yahudiler 

aynı zamanda münafıklık ederler.137 Münafıklarla İslam aleyhine yardıınla

şacaklarına dair anlaşmalar yaparlar.138 Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndür

mek isterler.139 

Ehl-i I<itab ve diğer ka.firler, dinle alay ederler.140 Ezan okuyarak nama

za çağırdığınız zainan, ezanla alay edip eğlenirler.141 Kelimeleri istihza için 
$ 

değiştirerek alay ederler (<i..l=- yerine ~ gibi).142 Elleriyle baş edemeyince 

dilleriyle Müslümanlan incitirler.143 

Yahudilerin ahiret inancı zayıf, kıt belki de hiç bulunmadığından dün

yaya, dünya yaşayışma nerdeyse müşriklerden de daha düşkündürler: (on

ların her biri bin yıl yaşamakister).144 Bunun içindir ki kah kalplidirler.145 

Müslümanlara en yaman düşman Yahudiler ve müşriklerdir. İşlerinde mü-

132 Al-i imra.n, 3/118. 
133 Al-i İmran, 3/118-120. 
134 Nisa,4/44. 
135 Maide, 5/13. 
136 Maide, 5/80. 
·137 Maide, 5/61. 
138 Haşr, 58/11-:-17. 
139 Tevbe, 9/32. 
140 Maide, 5/57. 
141 Maide, 5/58. 
142 A'raf, 7/161-162. 
143 Al-i imran, 3/111, 186. 
144 Bakara, 2/96. 
145 Bakara, 2/74; Maide, 5/16. 
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tevazı keşişler ve rahipler bulunduğu için, Hıristiyanlar nisbeten daha yu

rnuşaktırlar.146 

Nedişi örneğinde olduğu gibi, içlerinden hakikate sevgi ve saygı duyan

lar vardır; fakat geneli itibariyle, İslam, Kur'an ve Müslüman düşrnanıdırlar. 

Onlardan bir grup sabahleyin İslam~ a inanın akşarnleyin çıkın ki onlar da 

dinlerinden.şüpheye düşüp dinlerinden dönsünler, derler.147 Onlar bilerek, 

eğrilik arayarak Allah'ın yolundan insanları çevirirler.14B "Ey iman edeı-ıler! 

Kendilerine kitap verilenlerden bir gııruba uyarsanzz, onlar imanınızdmı sonra sizi 

kfijirlere döndürürler. 149 "Baksaıııza kendilerine kitaptan bir nasip verilenleret Onlar 

sapıklığı satın alır ve sizin de yoldan sap1iıanızı isterler.ıso 

21- Yahudiler BiZ Allah'ın Evlatlan ve Sevgilileriyiz pedile~ 

Yahudilerin "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" iddialarına karşı, 

Allah: "De ki: 'O halde niçin günahlamuzdan ötürü (Allah) size. azap ediyor?' Ha

yır, siz de O'nun yarattıklarından birer beşersiniz'' 151 diye cevap verir. Şu halde 

bu, kuru, asılsız bir iddiadan ibarettir. 

Yine Yahudilerin "Sayılı birkaç giirı dışinda bize cehennem ateşi do

kunmayacak" iddialarına karşı Cenab-:-ı Allah "Uydurdukları şey onları din

lerinde yanıltrnıştır. Peki ya kendi~erini, hiç şüphe olmayan giirıde topladı

ğırnız ve herkesin kazandığı kendilerine tastamarn verilip hiÇ kimseye hak:.. 

sızlık edilmediği zaman (durumları) nasıl olacak?"152 şeklinde cevap verir. 

Ehl-i Kitab'ın "Yahudi ve Hıristiyan olandan başkası cennete giremeye

cek" iddialarına da Yüce Allah şöyle cevap verir: "Bu onların kuruntıısudur. 

De ki: 'Eğer (dediğiniz gibi) gerçekten Allah katmda ahiret yurdu diğer insanların 

146 Maide, 5/82. 
147 Al-i İmran, 3/72. 
148 Al-i İmran, 3/100. 
149 Al-i İmran, 3/100. 
ıso Nisa,4/44. 
151 Maide, 5/18. 
152 Al-i İmran, 3/24-25. 
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değil de sadece sizin ise ve eğer (iddianzzda) doğnt iseniz henıeıı ölümü isteyin. Ön

ceden elleriyle yaptıkları (kötü işler )den dolayı buııu asla istemeı;eceklerdir. Allah za

Zimleri bilir" _153 . 

İşte görüldüğü gibi doğuştan imtiyazlı bir millet olma seçkinciliği hiçbir 

millete verilmemiştir. Böyle bir iddia üstün ırk fikrini doğurur. Yahudiler gi

bi ırklarıyla övünen milletlerden başkaları bu iddiada bulunmazlar. Böyle 

doğuştan kurtuluşu hak ediş yoktur. İnsanlar ve milletler bu dünyaya imti

han içih gelmişlerdir. Cennetiere layık olınak bu imtihancia baŞarılı alınaya 

bağlıdır. Hak etme ve liyakat meselesidir. Bunun için de iman, arnel-i salih 

ve takva gerekir. Fıtrata, adalete yani İslam'a uygun olan da budur. "Yahudi 

ve Hıristiyan olanlardan başkası cennete giremeyecek, dediler. Bu onların 

kuruntular:ıdır. Onlara söyle: 'Doğru iseniz haydi delilinizi getirin' Hayır ·iş 

öyle değil! Kim halis olarak kendini Allah' a teslim edip güzel davranışlarda 

bulunursa Rabbinin nezdinde onun mükafab olacakhr. Onlar ne korkacak,· 

ne üzüntü duyacaklardır" .154 

22- Ehl-i Kitab Misaklarında Durmadılar 

EhJ-i Kitab yeminle te'kid ederek Allah' a verdikleri sözlerinde (misak) 

durmamışlardır. Gerek Yahudiler gerekse Hıristiyanlar sözlerinde sadaki:ıt 

göstermemişlerdir. Kur'an-i Kerim birçok ayetinde Ehl-i Kitab'dan kuvvetli 

söz aldığından bahseder. Ehi-i J<itab'ın kitapları Tevrat ve İncil' e Eski ahid, 

Yeni ahit (eski sözleşme, yerli sözleşme) ismini vermeleri de bunun bir ifade

sidir. Şimdi biz Allah'ın Ehi-i Kitab' dan kuvvetle aldığı ahdin (m!sak)ın 

Kur'an ayetlerine bakarak konuJanru tesbit edelim. 

"Sizden sağlam 'bir söz rıhn.ış, üzerinize Tür'u kaldzmıış ve (size) verdiğimize 

. (Tevrat'ın hükümlerinej kuvvet lr snnlm ve içindekini hatırlayın ki, korunaszıızz, 

demiştik. Anecık bunun ardmdrm sözünüzden dönmiiştüniiz ". 155 Allah Tea.Ia 

İsraiJoğuJJ;mnd;:m, tPk Allah'a kuliuk etmek, anaya-babaya, yakın akrabaya, 

153 Baka ra, 2/94-95 

154 Bakara, 2/21 l-2i?. 

155 Bakara, 2/fı3-h4j. Aynca b!-J. Bak;ır;ı, 2/93; A rof, 7(171. 
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yetimlere, yoksullara iyilik etmek ve insanlara güzel söz söylemek hususun

da ı:nlsak almıştır. Onlara, "Namazı kılın, zekiitı verin" diye emretmiştik. Sonra 

siz içinizden çok azı müstesna (söziinüzden) döıımüştüniiz. Sizler de (atalarınız gi

bi) yüz çeviriyorsımuz" .156 "Hani yine sizden, birbirinizin kanlarını dökmeye

ceksiniz, birbirinizi yurtlarıruzdan sürmeyeceksiniz, diye kesin söz almıştık. 

Siz de (bu söze) şahitlik ederek kabul etıniştiniz. (Buna rağmen) birbirlerini 

öldürenler de, günah işlernek ve düşmanlıkta bulunmak suretiyle birbirieri

nizle yardımıaşarak içinizden bir kısmını yurtlarmdan sürenler de sizlersiniz 
".157 

Yine Cenab-ı Allah hem peygamberlerden hem de ümmetierinden ön

cekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde onlara yardım edeceklerine 

dair kuvvetli söz (misak) almişh. Hatta Cenab-ı Allah: "Kabul ettiniz ve bu 

ahdimi yüklendiniz mi? dediğinde 'Kabul ettik' cevabını vermişlerdi. Allah 

bunun üzerine "O halde şahit olun; ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerde

nim" buyurmuştu. Artık bundan sonra kim dönecek olursa, işte onlar yoldan 

çıkmışlarm ta kendileridir" .ıss "Onlar her ne zaman bir söz vennişlerse, içlerin

den bir grup onu çiğnememiş midir? Aslında aniann çoğu inanmazlar".ıs9 

Ehl-i Kitab'dan Yahudiler, gelen peygamberlere yardımcı olacaklarına 

dair söz vermiş olmalarma rağmen, onlardan bir gurup, kitaplarını, sözlerini 

arkalarma ahp,ı60 bir kısmını yalanlaınış bir kısmını da öldürmüşlerdir.161 

Onlar Hz. Muhammed (s.a.v.)'in geleceğini de Tevrat'tan biliyorlardı. 

Onun bir kitap getireceğini de söylüyorlardı. O tanıdıkları gelince inkar etti

ler.J62 Halbuki Allah Teiila İsrailoğullarından bu konuda m1sak alınış; o pey

gamberlere yardımcı olup desteklemeleri, namaz kılıp zekat vermeleri, Al

lah' a güzel bir borç vermeleri konusunda ı:nlsak almışh. Bu kuvvetli sözlerini 

156 Bakara, 2/83. 
157 Bakara, 2/84-85. 
158 Aı-i imra.n, 3/81-82. 
159 Bakara, 2/100. 
160 Bakara, 2/101. 
161 Bakara, 2/87; Mai.de, 5/70. 
162 Bakara, 2/89-91. 
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bozdular ve bundan dolayı da Allah onlara lanet etti.163 Secdeye kapanarak o 

kapıdan girme, Cumartesi yasağına uyma sözlerinde de durrnamışlardır.164 

Allah' a karşı gerçek olandan başkasını söylememeleri hususunda da söz a

Iınmışh_l65 "Allah'a verdikleri ahit ve yeminlerini.öııeınsiz bir menfaat karşılığında 

bozaniann ahirette hiçbir ııasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaya

cak, yüzlerine bakmayacak ve onlan temize çıkarmayacaktır. Onlann hakkı çok acı 

bir azaptır."166 

Ehl-i Kitab'dan Hıristiyanlar da Allah'ın kendilerinden aldığı ınlsakla

rına sadakat göstermemişlerdir. "Biz Nasraruyiz= Hıristiyanız" diyenlerden 

de kesin söz almışhk. Fakat onlar da-kendilerine tebliğ edilen derslerden bir:.. 

çoğunu unuttular .. Bu yüzden aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin 

ve nefret bırakhk. Allah onların bu yaphklarını bir bir onlara bildirecek

tir" _167 Onlar, İncil'le hükınedeceklerken etmemişlerdir.I68 Tevrat'ı, İncil' i ve 

Kur'an ı t~tbik etseydiler bol bol nimete nail olacaklardı.169 

Eğer Ehl-i Kitab kitaplarını tatbik edip sözlerinde dursaydılar Hz. Mu

hammed (s.a.v.)'e iman edeceklerdi. Böylece de iki kat mükafata nail olacak-
1ardı.170 

Fakat ne yazık "Onlar kendileriyle anlaşma yaplığın (muahede) halde, 

sonra her defasında hiç çekinmeden anlaşmalarını bozar lar'' .171 Bem Kurayza 

Hz. Peygamberle anlaşma yaplıkları halde her defasında müşriklerle yar

dımiaşarak anlaşmalarını bozmuşlardır: 

163 Maide, 5/12-13. 
164 Nisa, 4/154-155. 
165 A'raf, 7/169) 
166 AI-i imrarı, 3m. 
167 Maide, 5/14. 
168 Maide, 5/47. 
169 Miiide, 5/66. 
170 Kassas, 28/54. 
171 Enfal, 8/56. 
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"Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın bana verdiğiniz sozü 

yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereıjim. Yalnızca benden korkun" .ın 

Acaba İsrailoğullarının Allah'a verdikleri söz, ahd, ınlsak ne idi? İşte: "Eli

nizdeki (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğine (Kur'fin'a) iman edin. Sakın 

onu inkar edenlerin ilki siz olmayın! Ayetlerimizi az birkarşılık ile satnıayııı, yalnız 

benden korkun" .m İşte Yahudiler, böyle sözlerinde durmayan bir millettir. 

23- Yahudiler Allah'a iftira Eder, Heıa.J.i Haram Yaparlar 

Yahudiler, Rasill-i Ekrem (s.a.v.) efendimize "Sen İbrahim'in tevhid di
nm.de olduğunu iddia ediyorsun. Halbuki o, senin gibi deve eti yemez, deve 
sütü içmezdi" dediler. Bunun üzerine şu ayetler indi:174 

"Tevrat indirilnıedeıı iince -Yakub'un keııdine haram kıldığı şeylerden başka

yiyeceğin lıer türlüsü İsrailoğulları için helfiZ idi. De ki: 'Eğer doğrıı iseııiz, Tevrat'ı 
getirip olcuyım. Artık bundan sonra kim Allalı'a yalanuydurııp iftira ederse, işte on

lar zalimlerin tfi keııdileridir'' .J75 

Bir kere Tevrat Hz. Musa'ya indirilmiştir. Hz. İbrahim ve Hz. Yakub ise, 
Hz. Musa'dan çok öncedir .. Meselenin aslı şudur: Yakub (s.a.v.) bir siyatik 
hastalığına tuh:ıımuş, iyileşirse en sevdiği deve eti ve sütünü yememeği nezr 
etmiş veya doktor tavsiyesi ile yahut bir gece hastalığından çok muzdarip 
olduğu yahut da sırf zühd ve taabbüd olsun diye nezretmiştir. Bu nezir üro

ınetine değil, sadece kendisine mahsus idi. 

Nitekim Tevrat'ta da böyle bir hüküm yoktur. Onun için Cenab-ı Allah 
Hz. Peygambere "Eğer doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun" şeklin
de meydan okutur. Tam aksine Yakub (s.a.v.)'ın sırf kendisi için olan bu ya
sağı Tevrat nesh edip helai kılmışhr. Demek ki Tevrat'ta nesih yoktur demek 
de asılsızdır, nesih de vardır176. 

172 Bakara, 2/40. 
173 Bakara, 2/41. 
174 İbn Kestr, I, 382. 
175 Al-i İmran, 3/93-94. 
176 Elmalılı, II, 1147-1148. 
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Yahudilerin deve eti Tevrat'ta haramdrr demeleri, hem bir helali haram 

saymaktır, hem de Allah'a karşı bir iftiradır. Aksine Cenab-ı Allah, insanları 

Allah yolundan çevirmelerinden ve zulümlerinden dolayı onlara helal olan 

bazı şeyleri haram kı.lnuştır. Çünkü onlar Tevrat'ta haram kıldığı halde halen 

de faiz alır, haksız yere halkın malını yerler.177 Bugün faizeilik dendi mi dün

yada ilk akla gelen Yahudilerdir. 

Onların bazıları Araplardan aldıkları borçlarını da kolay kolay ödemez 

ve ümrnilerin bizim üzerimizde hakkı yoktur, ne yapsak mübahtır diyerek, 

Allah'a bilerek yalan uydururlardı.178 İşte Yahudiler menfaatleri için, böyle 

helali haram, hararnı helal sayarlar. "Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a 

iftira ederek haram !alanlar, kesinlikle ziyana uğradılar, saptılar, yola gelecek de de

ğiller'' .179 Bu ayet, Allah' a isnad ederek haramlar icad eden müşrikler hak

kında olduğu gibi, aynı şeyi yapan Yahudileri ve başkalarını da kapsamına 

alır. Çünkü Yahudilerin çoğu da Allah ve Rasillünün haram kıldığını haram 

saymaz, Allah'ın hak dini İslam' ı din olarak benimsemezler.18o 

24- Hahamlar, Papazlar ve Yahudiler Haram Yollarla Halkın Mallarını 

Yerler 

"Ey iman edenler! Şu kesin ki (Yahudi) bilginlerinin ve (Hıristiyan) rahipleri

nin birçoğu, haksız yere insaniann mallarını yerler, (onlan) Allah yolundan engel

lerler." .181 Bu, kendi tabirleriyle din adamı sınıfından birçoğunun tam bir din 

·· istismarı yaparak insanların mallarını yediklerinin ifadesidir. Onlar rüşvet 

ve menfaat karşılığında dirıl gerçekleri gizlerler, insanları kötülükten men 

etmezlerdi.182 Hasis menfaatleri. karşılığında Tevrat ve İncil' i değiştirmiş ve 

çarpık te'villerle dinlerini bozmuşlardır.1s3 

177 Nisa, 4/160-161. 
178 AI-i İmran, 3/75. 
179 En' am, 6/140. 
180 Tevbe, 9/29. 
181 Tevbe, 9/34. 
182 Maide, 5/79. 
183 Bakara, 2/79. 
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İşte böylesine dejenere olmuş din adamı sınıfı gerçekten Allah yoluna 

mani olmaktan başka bir iş yapmazlar. Böyle haksız kazançlarla ortaçağdaki 

Roma Kilisesinin nasıl servet biriktirip nice emlake sahip bir devlet olduğu

nu bir hahrlayalım! İşte bu din adamı sınıfının birçoğu böylece dinlerini 

dünyalanna değişmişlerdir.184 "İç?eriııden çoğunun günah işlemede, düşmanlık 

etmede, haram yeınede (iideta) birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta olduk

ları ne kötüdür! Rahiplerin ve hahamlann onları günah söyleınekten, haram yemek

ten men' etmeleri gerekmez miydi?! Yaptıklan şey ne kötüdür!" .185 

Dirıl önderleri böyle olunca onlara uyan halkın nasıl olacağı kendiliğin

den anlaşılıyor. '~Yahudi olanlardan bir kısmının (yapmış oldukları) zulüm

den dolayı onlara daha önceleri kendilerine helai kılınmış olan temiz (yiye

cekleri) haram ettik. Birçok kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden, yasak

lanmış alınalanna rağmen filiz almalarından ve insanların mallarını haksız 

yere yemelerinden dolayıdır ki, inkarcılara çok aa veren bir azab hazırlamı

şızdır" .186 "Çünkü alabildiğine yalan dinler ve haram yerler onlar" _187 Haram ye

me, haksız kazanç, spekülasyon, filizcilik, tefecilik, para kazanma hırsı, dün

yaya düşkünlük deyince dünyada ilk akla gelen Yahudilerdir. 

25- Yahudiler Hıristiyanlan, Hıristiyanlar da Yahudileri Esassız Ka
bul Ederler 

Yahudiler ve Hıristiyanlardan her biri kendinin doğru yolda olduğunu, 

diğerinin, hak yoldan olmadığını ve bir hak dayanaklarının bulunmadığını 

kabul ederler. "Yahudiler: 'Hıristiyanlar, bir temel üzerinde değiller' dedileı·. Hı

ristiyanlar da: 'Yahudiler bir temel üzerinde değiller' dediler. Oysa hepsi de kitabı 

okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların dedikleri gibi demişlerdi. Artık Allah ayrılığa 

düştükleri şeı;de, aralarmda kıyamet günü hüküm verecektir".188 

184 Bakara, 2/90, 102. 
185 Maide, 5/65-63. 
186 Nisa, 4/160-161. 
187 Maide, 5/42. 
188 Bakara, 2/113. 
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Bunlar ilam kitaplan okuduklan halde, birbirlerinin bahl yolda oldukla

rını söylemekle, kitapsız müşriklerin kendileri hakkında cahilce söylemiş ol

duklan şeyin aynısını söylemiş oluyorlar. 

Müslümanlar ise en adil ve mutedil bir tutumla, Allah'ın gönderdiği 

tüm hak peygamberlerine ve kitaplanna inanır ve onlann da müslümanlara 

karşı aynı şekilde davranmalarını isterler: " (Ey ınü'minler) deıJin ki 'Biz Al

lah' a, bize indirilene (Kur' an' a), İbrahim' e, İsmail' e, İshak' a, Yakub' a ve tonm/arına 

(Esblita) indirilenlere, Musa'ya,· İsa'ya verileniere ve (bütün) peıjgainberlere Rableri 

tarafindan verilen (kitap ve sahifeler)e iman ettik. Onlardan hiçbirini (imanda) diğe

rinden ayırt etmeıJiZ. Biz (Allah'a) teslim olmuş (Müsliimanlar)ız".189 Çünkü onlar 

Allah'tan bu emri almışlardır. Ehl-i Kitab'ın da Müslüm~ara bir peygam

ber gönderilmiş ve bir kitap indirilmiş olduğunu ikrar ehneleri gerekir. 

26- Yahudiler iyiliği Emredip Kötülüğü Önlemezler 

Din emanetini taşımanın önemli bir göstergesi de toplumda iyiliği tavsi

ye ve emrehnek ve kötülükleri önlemektir. Bu toplumu 'çeşitli sapmalardan 

korur. Bunu da başta din önderlerinin yapması gerekir. "Onlar işlediklerifena

lıktan birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Gerçekten yapmakta olduklan (o hal) ne 
kötü idi!" _190 

Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: "Vakta ki onlar artık edilen 

va'azları unuttular. Biz de kötiilükteıı vazgeçirnıekte sebat edenleri kurtardık, zul

medenleri ise yoldmı çıkmaZanndmı dolayı çok şiddetli bir azap ile cezalmıdırdık". 191 

Yahudiler dünyayı ıslah ehnek şöyle dursun, her vasıtayı kullanarak 

milletleri gayr-i meşru hayat tarzlanyla ifsad ehnektedirler. Hiristiyanlar da 

bu hususta onlarla yanşırlar. Allah'ın din emanetini onlardan almasının bir 

hikmetide kanaatimce bu husustur. Bu görev Müslümanlara verilmiştir. "Siz 

insanlar içiıi çıkanlınış eıı hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyilik (yapılmasını) söyler, 

kötiİliiğii engeller ve Allah'a inanırsıııız. Ehl-i Kitab da inansalardı, kendileri için 

189 Bakara, 2/136. 

190 Maide, 5/79. Ayrıca bkz. Maide, 5/63. 
191 A'raf, 7/165, 
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daha hayırlı olurdu. Gerçi içlerinden inananlar da vardır; ama onların çoğu 

fasıklardır" .192 

27- Ehl-i Kitab Dinlerinde Aşınlığa Gider, Ölçüsüz isteklerde Bulu

nurlar 

Ehl-i Kitab dinlerinde aşırı giderler, onlar Allah'ın kendilerine koyduğu 
ölçüleri koruyamamışlardir. Yahudiler aşırı dünyacı, madde ve menfaat 
düşkünüdürler. Hıristiyanlar ruhanilikte ifrata kaçmışlardır: Dinlerinde ruh
hanlık icad etmişlerdir. Ona.da riayet etmemişlerdir. "Ey Ehl-i Kitabi Dini

nizde taşkınlık etmeıJin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeıJin "_193 

Hıristiyanların testisi kabul etmeleri, Hz. İsa'ya, Hz. Meryem' e ulUhiyet 
vermeleri, hep bu aşırılıklarındandır. "De ki: "Ey Ehl-i Kitabi Dininizde haksız 

yere aşınlığa daimayın ve önceden sapmış bir milletin keyiflerine uymayın" .194 İşte 
bu gibi ayetlerle Kitab Ehli itidal çizgisine gelineleri için uyarılır. 

Ehl-i Kitab'dan Yahudiler de peygamberleri Musa (s.a.v.)'dan kendile
rine put tanrı istemişler,ı9s Hz. Peygamberden gökten toptan bir kitap indir
mesini istemişler, Hz. Musa'dan bundan daha buyüğünü, Allah'ı açıktan 
göstermesini ist~mişler, buzağıyı tarırı edinmişlerdir.196 İsrailoğulları ateşin 
yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmayız, demişler
dir.197 

Görüldüğü gibi Kitab Ehli aşırılıklardan kurtulamamışlardır. Onun için 
din emaneti onlardan alınmış, insan fıtratına uygun aşırılıklardan uzak, va
sat ümınet olan Muhammed (s.a.v.) üm:rnetine verilmiştir bu kutsal emanet. 
Bu ümınet kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün milletierin şahidi olacak
tır.ı9s 

192 Aı-i İmran, 3/llO. 

193 Nisa, 4/171, 
194 (Maide, 5/77) 

195 (A'raf, 7/138) 
196 (Nisa, 4/153) 
197 (Al-i İmran, 3/183) 

198 Bakara, 2/103 
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28- Yahudiler de Münafıklık Ederler . 

Yahudilerin pek çoğu İslfun'a, Müslümanlara ve onun peygamberine 
(s.a.v.) düşmanlık ettikleri .ha_lde bazen müslüman görünerek münafıklık e-. 
derler. Münafıklarla, eş, dost ve ahbaplık kurar onlarla İslam ve müslüman
lar aleyhine antlaşmalar yaparlar_199 

"Onlar size geldikleri zaman 'İman ettik' derler. Halbuki onlar (yanınıza) ke

sinlikle kiifiirle girip küfiirle çıknıışlardır. Onların neler gizlediklerini en iyi Allah 

bilir" .200 Bu ayet Yahudi münafıklar hakkındadır. Bir önceki ayetle bir soma
ki ayet buna delalet eder. "İçlerinden pek azı miistesna, daima onlardmı hainlik 

göriirsiin.".201 Yani bunların adetleri budur. Hıyanet ve gadr onların şiarıdır. 
İçlerinden hainlik etmeyen pek azı da onlardan müslüman ölanlardır2°2. İki
yüzlülük ettikleri için "Yaptıklarına sevinen yapmadıkları (iyilikler)den do
layı övülmek isteyen kimselerin sakın sen azabdan yakayı kurtaracaklarını 
sanmal O can yilicı azab onlar içindir203 buyrulmuştur. "İman edenlerle kar
şılaştıklarında: 'İman ettik' derler. Birbirleriyle yalnız kaldıkları zaman: 
'Rabbini.Zin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi Allah' ın size açtığı 
gerçeği tutup onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınız ermiyor mu?' derler. 
Bilmiyorlar mı ki Allah, onların gizlediklerini de bilir açıkladıklarını da" (Ba

kara, 2/76-77). 

29- Yahudilerin Diğer Bazı Günahları 

Yahudiler, müslümanlar aleyhlndeki yalanlara kulak verirler, işlerine 

gelenler verilirse kabul edin, işlerine gelen verilmezse, sakının, kabul etme

yin, derler.204 

Onlar, "Adam öldürmeyin", "Birbirinizi sürgüne göndermeyin emirle

rini tutmamışlardır.205 Allah işledikleri zulümden dolayı bazı şeyleri onlara 

199 ı-ı:aşr, 58/11-17 
200 Maide, 5/61 
201 Maide, 5/13 
202 Beydavl, I, 267. 
203 AI-i İmran, 3/187. 
204 Maide, 5/41. 
205 Bakara, 2/85; Miiide, 5/32. 
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hararn kılmışhr. Onlar faiz yerler, faizcidirler, halkın haksız yere mallarını 

yerler.ıo6 

Haram yerler,207 günah, hararn ve haddi aşma ve diişmanlıkta yarışır

lar.ıos Tarihte olduğu gibi bugün de haksız kazanç, servet hırsı ve faizeilik 

denilince, en önce akla gelen Yahudilerdir. Halbuki Tevrat'ta da faiz almak

tan menedilmişlerdi. 

Hz. Peygambere muhakemeye gelirler sonra d9- hükmüne razı olmaz

lardı. ıo9 "Onlar işledikleri herhangi fenalıktan birbirini vazgeçirmezlerdi. 

Gerçekten yapmakta oldukları ne kötü idi.210 "Bari bilginleri, fakilileri onları 

günah söz söylemekten, hararn yemekten vazgeçirmeye çalışsalardı ya! Yap

makta olduklan ne kötü şeydir" .211 Din islisman yaparak para yığan, dejene

re olmuş din adamı sınıfı Allah yoluna mani olmaktan başka bir şey yap

mazlar. Bu ayeti okuyunca, Roma kilisesinin nasıl servet biriktirip nice em

lake malik bir devlete sahip olduğunu hamlamamak elde değil! Onlann bu 

tutumlan kendi dinlerine ne derece bağlı olduklarını gösterir. 

30- Ehl-i Kitab'dan Yahudiler Yeryüzünde Daima Fesat ve Savaş Çı

karmaya Çalış~rlar 

Yahudiler tarih boyunca yeryünde bozgunculuğun, savaşların, komita

cılığın ve- ihtilallerin gizli tahrikçisi olmuşlardır. Dünyada savaş ateşini tu

tuşturmada Yahudilerin gizli ve açık çalışmaları vardır. Son iki dünya sava

şında milletleri nasıl birbirleriyle boğuşturduklarını ve aradan nasıl bir İsrail 

devletirıin çıktığını düşünmek gerekir. Son zamanlarda Hıristiyanlan da İs

lam ülkeleri aleyhine tahrik ederek yeni savaş ateşleri tutuşturmaktadırlar. 

206 Nisa, 4/160-161. 
207 Maide, 5/42. 
208 Maide, 5/62. 
209 Maide, 5/43. 
210 Maide, 5/79. 
211 Maide, 5/63. 
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Uzun zamanlar boyu Yahudilerle Hıristiyanlar arasındaki dinden gelen 
husumeti de yumuşatarak İslam ve Müslümanlar aleyhine yeni yeni tezgah
lar tertip etmektedirler. Ha.Ibuki Yahudiler, Hıristiyanların manona göre on
ların Tannsı veya Tanrının oğlu olan Hz. İsa'yı öldürüp Çarmıha germişlerdi. 
Aralarındaki husumet asırlar boyu sürmekte iken, bunları geriye bırakıp İs
lam ve Müslümanlar aleyhine işbirliği yapmaktadırlar. 

Yüce Allah şöyle buyurur: "Biz onların arasına kıyamet gününe kadar (süre
cek) düşmanlık ve kiıı bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş tutuştururlarsa, 
Allah onu söndiirür. Y eryiizünde hep fesatçılığa koşarlar onlar. Allah ise fesatçıları 
sevmez" .212 Ayetle tescil edilmiş bu durum, demek ki, onların milli karakteri
dir. Allah Tea.Ia Hıristiyan mezhepleri arasında da kin ve düşmanlık salmış
tır. "Biz Hıristiyan' ız diyenlerden de sözünü almıştık; ama uyarıldıkları şey
den pay almayı unuttular. Bu yüzden biz de kıyamet gününe kadar aratarına 
düşmanlık ve kin saldık Yakında Allah onlara ne (san'at)ler yapacaklarını 
haber verecektir" .213 

Ehl-i Kitab'dan Hıristiyanların Kur'an'daki Konumları 

1- Hz. İsa Niçin Geldi? 

Hz. Peyga~ber (s.a.v.), Necran Hıristiyan heyetiyle görüştüklerinde on

lara, Hz. İsa'nın da Allah'ın bir kulu ve elçisi olduğunu, yaratılışının sıra dışı 

oluşunun onu kul olmaktan çıkarmayacağıru, Hz. Adem'rn de hiç anasız ba

basız topraktan yaratıldığını, Kur'an okuyarak anlatmışhr. Ha.Ia onda 

ulilhiyet görmekte ısrar eden Necranlıları mübahilieye da'vet etmiştir. Top

tan Allah'ın lanetine uğrayıp yok olacaklarından korkan heyet buna da ya- · 

naşmamışlardır.214 Cenab-ı Allah, Kur'an'da bizzat Hz. İsa'dan naklederek, 

kendisillin İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olduğunu, kendinden 

önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak, onlara haram kılınan bazı şeyleri helal 

kılması için geldiğini, Allah tarafından çeşitli mucizeler getirdiğini, Allah'tan 
korkup kendisille itaat etmelerini isterniştir.21s 

212 Maide, 5/64. 
213 Maide, 5/14. 

214 AI-i İmran, 3/45-62. 
215 AI-i İmran, 3/51. 
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Saff Sfuesi, 6. ayetteyine İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber ol

duğunu216, kendinden soma gelecek ismi Ahmed olan peygamberi müjdele

rnek üzere geldiğini ifade eder. Nitekim Yüce Allah ahiret sorgulamasında 

Hz. İsa ile şu muhaverede bulunur: 

"Allah: 'Ey Meryem oğlu İsa, insanlara: 'Anamı ve beni Allalı'tan başka iki iliilı 

edinin' diye sen mi söyledin? Dediğinde, O, 'Seni tesbilı ederim, hakkım olmayan 

şeıji söylemek bana yakışmaz. Eğer onu SÖljlemişsem sen mutlaka bilirsin. Benim i

çimde olanı sen bilirsin, ben senin zatında olanı bilemem. Gizli olanları bilen mıcak 

sensin sen' dedi. Ben onlara senin bana emrettiklerinden başkasını söylemedim. De-. . 

diğim hep şu idi: 'Beııim de Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allalı'a kulluk edin. 

Ben onların arasmda olduğum müddetçe onlara göz kulak oldum. Sen beni· alınca, 

onların ü:z;erinde gözcil seıı kaldm. Sen her Şetje şalıitsin. Eğer onlara azap edersen, 

şüphesiz ki onlar senin kulların. Eğer onları affedersen sen azizsin, lıaklmsin" .217 

Buna rağmen Hıristiyanlar "Allah İsa' dır" dediler. 

Hz. İsa'nın yukarıdaki arzettiğimiz tebligatına rağmen, aşırılığa düşkün 
Hıristiyanlar Hz. İsa'yı ulUhiyet derecesine çıkarttılar. Onun için Yüce Allah 

şöyle buyurur: "Allah, Meryem oğlu Mesihdir' diyenler kesinlikle kiifir olmuşlar
dır.".21B "Allah MerıJeın oğlu İsa'dır' diyeııler, şüphesiz kafir olmuşlardır. Hiilbuki 

bizzat İsa şöyle demişti: 'Ey İsrailoğulları! Beııinı de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan 

Allah'a kulluk edin: Zira kim Allah'a eş katarsa, hiç şüphesiz Allah ona cenneti ha

ram kılar. Onun, varacağı yer ateştir. Zalimfere yardımcı olan da çıkmaz". 219 

"Yahudiler hahanılarıııı, Hıristiyanlar rahiplerini ve Meryeıiı'in oğlu İsa'yı 

Allalı'tan başka Rab edindiler. Hiilbuki kendilerine tek Allah'a ibadet etmeleri 

eınredilmişti. Ondan başka iliih yoktur O onların koştııkldrı şirkteıı münezzehtir" .22° 

.216 Bu ayetlerden Hz. İsa'nın risi:Uetinin de evrensel olmadığı, bir Beni İsrail peygamberi ol
duğu anlaŞılmaktadır. 

217 Maide, 5/116-117. 
218 

219 
Maide, 5/17. 

Maide, 5/72. 
220 Tevbe, 9/31. 
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Hıristiyanlar "İsa (s~a.v.) Allah'ın Oğludur" dediler 

Hıristiyanlar Hz. İsa' mn babasız olmasım imkan dışı gördükleri için ve

ya Hz. İsa' mn anadan doğma körü, alacalıyı iyileştirmesini, ölüleri diriltme

sini imkansız bulduklan için bu iddiada bulundular: "Yahudiler 'Üzeyr 

Allah'ın oğludur' dediler, Hıristiyanlar da 'Mesih (İsa) Allah'ın oğludur' dediler. 

Bu onlanıı ağızlanyla (geveledikleri cahilce) sözlerdir ki (bununla gilyii) daha evvel 

inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Hay Allah kahredesi adaml~r! (Haktan 

biitıla) nasıl da döndüriilüyorlar!". 221 Halbuki mucizeler Allah'ın · izniyle 

peygamberlerin peygamberliklerini ispat için getirdikleri fevkalade olay-

lardır. . 
Cenab-ı Allah şu ayet-ikerimelerde Hz. Isa'yı ve onun bozulmadan ön-

ceki dinini temize çıkarır: "Beşerdeıı hiç kimseı;e yakışmaz ki, Allah kendisine ki

tabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o, insanlara: 'Allalı'ı bırakıp da (gelin) 

bana kıtl olun' desin. Fakat o, öğretınekte ve okuyup akutınaleta olduğımuz kitap sa

yesinde 'Rabbaniler olun' (deı-). Sizin ineZekleri ve peygamberleri tannlar edinmenizi 

de eınretmez. O. ·Size, siz Müslümanlar olduktan sonra, hiç kiifirliği eınreder 

mi?" .222 

Hıristiyartlar Teslisi Kabul Etmekle de Kafir Oldular 

Bugünkü Hıristiyanlık akidesinde Baba, Oğul ve Ruhu'I-Kudüsten iba

ret teslls inancı başlıca bir esastır. Şimdiki Hıristiyan! ara göre teslise inan

mayanlar Hıristiyan olamazlar. Cenab-ı Allah ise aşağıdaki ayetlerde testisin 

açıkça katirlik olduğunu belirtmiştir. Kafirler ise cennete giremez. "Ey Kitap 

ehli! Dininizde haddi aşmaym, taşkınlık yapmayın, All~h'a karşı gerçek olmayan 

şeyler söyleıneyin. Men;enı oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisidir. Meryeın'e ulaş

tırdığı keliınesidir. Allah tarafindan gelen bir ruhdur. Gelin Allalı'a ve elçilerine i

man edin. 'Tanrı üçtür' deıneı;in. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak 

tek bir tanrıdır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa 

hepsi ommdur. Hakiki ve (şahit) olarak Allah yeter. Ne mesih, ne eıı yakın melekler, 

221 Tevbe, 9/30. 

222 · Al-i İmran, 3/79/80. 
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Allah'a kul olmaktan kaçııımazlar. Kim O'na kul olmaktan kaçınır ve kibirlenirse, 

bilsin ki Allah, yarın hepsini huzurıma toplayıp hesaba çekecektir". 223 

"Allah gerçekten üç tanrının biridir, diyenler, k!ifir olurlar. Hiilbuki bir tek tan

rıdan başka tanrı yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse içlerinden k!ifir 

kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır" .224 

Cenab-ı Allah teslise inananların kaf:i.r olduklarını, kafirlerinse cennete 

giremeyeceğini açıkça bildirirken, kirri ne hakla bu makule insanlara ~ennet

ler bahşedebilir ki! 

Hıristiyanlar Hz. İsa'yı, Annesi Meryem'i ve Rahiplerini Tanrı Edin

diler 

Hıristiyan gurupları arasında bir de Hz. Meryem'i ilah kabul edenler 

bulunmaktadır. Bu inanca sahip olanlar Hz. Meryem'e de tanrının annesi 
unvanını vermek suretiyle ona ulUhiyet vermişlerdir. "Ve yine Allah demişti 

ki: 'Ey Menjenı oğlu İsa! Sen mi insanlara: 'Beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı 

edinin' dedin? Hfişti, sen yiicesin, beııim için gerçek olmayan bir şeyi bana söylenıek 

yakışmaz." .225 

"Meryem oğlu Mesih (İsa) bir peygamberden başka bir Şet} değildir. Nitekim 

ondan önce de birçok peygamber gelip geçmiştir. Annesi de sadık ve iffetli bir kadın

dı. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara biz fiyetleri nasıl açıklıyonız? Sonra da 

'bak nasıl (haktan) çevriliyorlar?!".226 ..A.yet, yemeye içmeye muhtaç olanların i

lah olamayacağını ifade eder. Hıristiyan din adamlan onlara bir şeyi helal kı

lıp, haram ettikleri için, onlar da kabul ettikleri için ve onların günahlarını af

fettikleri, cennetten yer sattıklan için, Hıristiyanlar din adamlarını tann yeri

ne koymuş oluyorlar.227 

223 Nisa, 4/171-172. 

224 Maide, 5/73. 

225 Maide, 5/116. 

226 (Maide, 5/75. 

227 Al-i İmrali., 3/64; Tevbe, 9/31. 
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Aslında Ehl-i Kitab da Müşriktirler 

Yukarıda geçtiği gibi Üzeyr Allah'ın oğludur, diyen Yahudiler, buzağıya 

tapan İsrailoğulları ve Hz. İsa'ya Allah' tır; Allah'ın oğludur, Allah üç tanrı

nın biridir diyerek tevhidi teslise çeviren Hıristiyanlar da şirke düşmektedir

ler. Kaldı ki tanrının annesidir, diye Hz. Meryem'i ilahlaştıran, papazlarına 

helali haram, hararnı helai kılma yetkisi veren Hıristiyanlar ve günah çıka

ranların günahlarını affetme yetkisini kendisinde gören papa ve papazlar da • 

şirke düşmüşlerdir. 

Yine bu yetkililer, kendi yetkileriyle şarabi, domuz etini helai kılmışlar, 

Hz. İsa sünnetli olduğu halde bunlar sonradan sünnet olmayı kaldırmışlar

dır. Bazı Hıristiyan papazlarına göre bu ruhaniler Cumartesi'nin hürmetini 

kaldırıp Pazar gününe vermişlerdir. Haibuki İsa (s.a.v.) Cumartesilerinin sıkı 

bir takipçisi olup sinagoglarda ve mabetierde halkın tedavi işleriyle bilhassa 

bugün ilgileniyordu.228 

Yahudi ve Hıristiyanlar Müslümanlara: "Yahudi veya Hıristiyan olun ki 
doğru yola ulaşasınız!" dediler. De ki: "Hayır (biz sizlerin dinine değil) fakat 

her türlü sapık inançtan yüz çevirmiş ve hiçbir zaman müşriklerden olmamış 

olan İbarhim'in dinine (uyarız)' deyiniz" .229 Bu ayette olduğu gibi İbrahim 

{s.a.v.)'ın ismi geçen pek çok ayette O'nun müşriklerden olmadığı vurgula

rur23o. Bu husus bu ayetlerde özellikle zikredilmektedir. Çünkü bununla Ehl

i Kitab'ın şirke düştükleri ta' riz yoluyla ifade edilmektedir231• 

Onların Hz. İbrahim'in yoli.ında ve dininde olmadıkları bildirilmektedir. 

Ehl-i Kitab'ı tevhide, İslam'a davet eden meşhur Al-i İmran ayetinde de bu 

husus yer alır: "De ki: 'Ey Ehl-i Kitab! Aramızda ortak olan şu söze (ilkeye) gelin: 

Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalını, birbirimizi 

228 Abdülahad Diivud, Tevrat ve İncil' e Göre Hz. Muhammed, çev. Nusret Çam, s. 316, Nil A.Ş., 
İzmir, 1988; Bkz. Matta, XII, 8-12; XXI, 20; Markos, Il, 23-28; Luka, VI, 1-6; XXIII, 53-56; 
Yuhanna, V, 7-16. 

229 Bakara, 2/135. 

230 Bakara, 2/135; Al-i İmran, 67, 95; En' am, 79, 161. 

231 Elınahlı, II, 770. 
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Allalı'tan başka rabler edinmeyelinı!' Eğer onlar, yine yüz çevirecek olurlarsa, (onla

ra) şahit olun ki biz kendimizi Allalı'a teslim etmiş ınüslüınanlarız, deıJin" .231 Ya

hudilere göre Hıristiyanlarda şirk şaibesi daha çoktur. 

Hıristiyanlar şunu diyebilmelidirler: "Baba, Yaraha'nın medl.zi bir baş

ka ismi ve hak olan Tek Allah manasındadır. Oğul, Allah'ın sadece bir kulu 

ve elçisi, Kutsal Ruh da kudreti sonsuz olan Allah'ın iş gi)ren hesapsız ruhla

rından (meleklerinden) biridir" diye ~an etmedikçe çok tanrılı (müşrik) ol

maktan kurtulamazlar" 233 . Buna rağmen Yahudi ve Hıristiyanlara Ehl-i 

Kitab olarak Kur'an'ın ve İslam hukukunun özel bir zimm! statüsü tanıması, 

sırf onların hakkaniyetlerinden ileri gelmez. Yani Müslümanların Kitap ehli

nin kadınlanyla evlenebilmeleri ve onların kestiklerinin yenilebilmesi 234 

onları İslam' a bir yaklaştırma vesilesi olabileceği gibi, aynı zamanda Gayr-i 

Müslimlerin içinde yaşayan Müslümanlara, dini yaşama ve hayalı kolaylaş

hnna hikmeti de taşıyabilir235 . 

Allah Tarafından Ehl-i Kitab'a Verilen Cezalar 

Ehl-i Kitab'dan Yahudiler, gelen peygamberlere karşı çıktıkları ve hatta 

onları öldürdükleri için daha dünyada iken ilahi bir ceza olarak zillet ve 

meskenet damgası yemişlerdir.236 'Allah onları rahmetinden kovmuştur.237 

Misaklarını bozdukları için Allah, onlara lanet etmiştir.238 Zulümle:çi ve 

insanları Allah yolundan engelledikleri için Allah Teala bazı heıai şeyleri on

lara haram kılmıştır.239 Allah'ın eli bağlı (ciınridir) dedikleri için de ayrıca Al

lah' ın lanetine uğramışlardır.240 Allah, inkarcı İsrailoğullarına, Davud'un ve 

232 Aı~i İmran, 3/64. 
233 A. Ahad Davud, s. 20. 
234 Maide,5/5. 
235 Bkz. Elmalılı, lll, 1577-1581. 
236 Bakara, 2/61, 87; Al-i İmran, 3/112. 
237 Nisa,4/47. 
238 Maide, 5/13. 
239 Nisa, 4/161; En' am, 6/45. 
240 Maide, 5/64. 
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Meryem oğlu İsa'nın diliyle de lanet etmiştir241 . Onlar Allah'ın gazabına uğ

ramışlar: mağdubun aleyhim olmuşlardır.242 Danaya tanrı diye tutunanlara 

Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da rusvaylık erişmiştir.243 Kitabın 

bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadıkları için de Allah onlara yeryüzün

de rezil rüsvay etmiştir.244 Gerçekten çoğu zaman dünyada, esir, hor ve hakir 

yaşamışlardır. Onlar fasıktır.24S Allah Cumartesi hürmetini ihlal, saygısızlık 

ve azgınlık edenlerin kirnisini, hor ve hakir mayrnunlara, domuzlara çevir

miştir. Meshe uğratmıştır_246 

Yine Cenab-ı Allah masum insanların Ehl-i Kitab'ın belasından kurtu

labilmek için onların aralar:ı.İla, kıyamet gününe kadar sürecek kin, buğz ve 

düşmaı:ılık salmıştır.247 Müfessirler bunu hem Yahudiler ve Hıristiyanlar ara

sına, hem de Hıristiyan mezhepleri arasına şeklinde tefsir etn'ıişlerdir. Yahu

dileri Cenab-ı Hak yeryüzüne parça parça dağıttı.24s 

Onlar yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaklar. Birinci azgınlık ve fesatla

rının cezası olarak Allah güçlü kuvvetli kullarını gÖndermiş, bunlar, onları 

tar ü mar etmişler ve sürgüne gönderrnişlerdir. Son azgınlık ve taşkınlıkları

nı da aynı şekilde cezalandıracaktır. Bu sonuncu azgınlıkları ve cezaları ger

çekleşti mi, gerçekleşecek mi bu tefsire açık bir husustur. Yalnız Cenab-ı Al

lah: "Siz dönerseniz Biz de döneriz''249 buyuruyor. Yaiıi siz azgınlığa ve fesada 

dönerseniz biz de cezaya döneriz. Bu ayetlerde Yahudiler için çok dikkat. 

edilecek tehditler vardır. Zaten Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: 

"O vakit Rabbin 'Elbette ta kıyamet gününe kadar onlara aza bm en kötüsünü 
yapacak kimseleri gönderecektir' diye bildirdi. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk veren-

.241 Maide, 5/78. Ayrıca şu ayetlere de bkz. N isa, 4/52; Al-i İmran, 3/88, 94, 113; Miiide, 5/5, 78. 

242 Fatiha, 1/7; Bakara, 2/90. 
243 A'raf, 7/152. 
244 Bakara, 2/86. 
245 Bakara, 2/99-100; Al-i İmran, 3/82. Zalimdirler, Al-i İınran, 3/86. 
246 Bakara, 2/65-66; A'raf, 7/163, 166; Maide, 5/60. 
247 Maide, 5/64. 
248 A'raf, 7/168. 
249 İsra, 17/48. 
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dir. O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir'' .250 Demek ki Allah onlar her ne 
zaman azarlarsa, taşkınlık yaparlarsa, onlan cezalandıracak birilerini gönde
recektir. Hitler, bunun son bir örneği olabilir. 

Allah Hıristiyanlan da misaklarını bozduldan ve verilen öğütleri unut
tuklatı için aralarına kıyametekadar düşİnanlık ve buğz salmışhr. "Allah oıı
lanıı ne san' atlar çevirdiklerini yakmda kendilerine haber verecektir" .251 Bundan ol
sa gerektir ki zaman zaman Hıristiyanlar birbirleriyle de savaşmaktadırlar. 
Şu son iki dünya savaşında Hıristiyan devletler birbirlerine büyük zararlar 
açmışlardır. Allah Teala şöyle buyurur: "Kendilerine kitap verilenlerden Al
lah'a ve Rasillüne iman etmeyen, Allah'ın ve Rasillünün haram kıldığını ha

. ram saymayan ve hak din İslam' ı din edinmeyenlerle hor ve hakir olarak 
kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın" .ıs1 

Müslümaniann Ehl-i Kitab'la Münasebetleri ve Onlan İslam'a Davet 

Müslümanların Ehl-i Kitab'la münasebetleri, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in 

onlara davrandıklan gibi olacakhr. Müslümanlar, Hz. Peygamberin yaphğı 

gibi onları iyilik ve güzellikle İslfun'a davet edeceklerdir. Çünkü onlar Ya

hudi ve Hıristiyan kalarak hidayet ehli ve cennetlik sayılamazlar. Hz. Mu

hammed'in evrensel ris~Heti son peygamber olarak onlara da şamildir.ıs3 Al

lah Teala dinleri onun getirdiği bu din ile tamamlayıp kemale erdirmiş ve 

onlara din olarak İsHim'ı seçmiş ve bu dine razı olmuşutur. 254 Adem 

(s.a.v.)'den beri gelen 100 bini aşkın peygamber yöresel, bölgesel, milli ve 

zamanla kayıtlı tebliğlerini, kendi risaletlerini de ihtiva eden Hz. Muham

med'in evrensel ve mükemmel risaletine devrehnişlerdir.ıss Peygamberlik 

binası onunla tamamlanmış, peygamberler de onunla son bulı:rluştur.256 

250 A'raf, 7/167. 

ıs1 Maide, 5/14, 

252 Tevbe, 9/29. 

253 Ahzap, 33/40; Sebe', 34/28; A'raf, 7/157. 

254 Maide, 5/3. 

255 Buhari, Muhammed b. İsmail, el-Ctinıiu's-Salıllı, Teyemmürn, I, İstanbul, 1315 tab'ından 

ofset, ts. 

256 Buhari, Bed'ü'l-Halk, 67; Müslirn, Fezail, 7. 
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Hz. Muhammed (s.a.v.) aynı zamanda Ehl-i Kitab'a da gönderilmiştir. 

Bu husus doğrudan Ehl-i Kitab' a hitap edilerek Kur' an' da açıkça ifade edilir: 

"Ey Ehl-i Kitabi Rasıllümüz (Muhammed), kitaptan gizlemekte olduğımuz birçok 
şeıji açıklamak üzere size geldi. Birçok (kusurıınuzu) da affediyor. Gerçekten Al

lah'tan bir nur ve (gerçekleri) açıklayan bir kitap gelmiştir" .257 "Ey Ehl-i Ki tab! 

Peygamberlerin arasının kesildiği uzun bir süreden sonra size elçimiz (Muhammed) 

geldi. 'Bize ne bir müjdeci ne de bir uyarıcı geldi' demeyesiniz (arhk). O size (gerçek

leri) açıklıyor. İşte size müjdeci ve uyarıcı bir peıjgartıber gelmiştir. Allah'ın her şeye 

gücü yeter" .258 

Ehl-i Ki tab' a kendi kitaplarında, kendilerine gönderilen peygamberlerin 

son peygamber olduğu bildirilmemiştir. Aksine daha sonra gelecek pey

gamberlere inanıp onu desteklemeleri ve ona yardımcı olmaları konusunda 

Cenab-ı Hak kendilerinden kuvvetli söz (misak) almıştı.259 Bu hususu misak 

başlığı altında genişçe ele almıştık. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ise son pey

gamber olduğu Kur'an'da açıkça bildirilir. 

Son peygamber, son çağların peygamberi, son kitap Kur' an, en yeniçağ

ların kitabıdır. Son din İslam da en mütekfunil dindir. Binaenaleyh tüm in

sanlık kıyamete kadar, bu son peygambere, bu son kitaba (Kur'an'a) ve bu 

·son dine tabi olmakla yükümlüdür. Ehl-i Kitab da bundan hariç değildir. Ni

tekim hayatında Hz. Muhammed (s.a.v.), Ehl-:i Kitab'ı, onların önderlerini, 

devlet başkanlarını hem fert fert, hem de toplum olarak İslam' a hem bizzat, 

hem bi'l-vasıta, elçiler ve mektuplar göndererek davet etmiştir.26o 

Eğer Ehl-i Kitab üzerinde bulundukları halleriyle hidayette olsaydılar, 

Hz. Peygamberin onları davetine gerek kalır mıydı?! " (Ey Muhammed! Bütün 

insanları) Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğü!le çağır ve onlarla en güzel bir bi

çimde tarhş; çünkü Rabbin yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da en iyi bi-

257 Maide, 5/13. 
258 Maide, 5/19. 

259 Al-i İmran, 3/81-83; Maide, 5/12-14. 
260 Bkz. Muhammed Hall1idullah, Hz. Peı;gamberiıı Altı Orijinal Diplomatik Mekti"ibu, çev. 

Mehmet Yazgan, Beyan yy., Doğu Ofset, İstanbul, 1970. 
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lendir" .26ı Allah Rasfilü (s.a.v.), hayabrun son nefesine ka?ar, davet ve risa.Iet 

görevini bihakkm yerine getirmiştir. Veda hutbesinde de ümmetini buna şa

hit tutmuştur. 

Allah'ın Rasfilünden sonra başka peygamber gelmeyeceği için, onun bu 

davet ve tebliğ _görevini kendisinden sonra peygamberlerin varisieri olan 

ümmetinin alimleri üstlenmişlerdir. Yeryüzünün doğularında bablarında İs

lam güneşinin girmediği bir .ev kalmamalıdır. Bu yükümlülük de müslü

manlara düşmektedir. 

Gelişen teknoloji, iletişim ve ulaşım vasıtalanyla küçük bir köye dönü

şen dünyarruzda, İslam yolunun aşklı, şevkli davetçileri; bu davet ve tebliği 
dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaştırma ve yayma azim ve inancında 

olınalıdırlar. Bu onların, kainatın Efendisinden (s.a.v.} devraldıkları onun 

ü:ıru:rietinden olınanın bilincidir. Allah Teala şöyle buyuruyor: "İçlerinden 

zulmedenler dışında, Kitap ehli ile en güzel bir biçimde tarhşın ve (onlara): 'Biz bize 

indirile1ıe de, size indirilene de inmııyonız. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da ay

ıııdır. Biz kendimizi ona teslim etmiş ( müslümanlar )ız' deyin iz" .262 

Biz müslümanlar Allah tarafından indirilen kitaplara inanınz. Ehl-i 

Kitab'ın da bu son indirilen Kur'an'a inanmaları gerekir. Ama Ehl-i Kitab'ın 

ellerinde bulunan kitaplarda indirilıneyen ibareler, tebdiller, tahrifler varsa 

bunlar ·inançtan kapsam dışında kalır. Bu onların sorunudur. Bundan daha 

munsif, adil, mu'tedil, hakça bir ölçü olabilir mi? Biz Müslümanlar Ehl-i 

Kitab'dan da bizim kitabımız Kur'an'a karşı aynı adil, mu'tedil, insaflı, hakça 

tutum ve davranışı bekliyoruz. 

"Allah katında (din denilmeı;e layık) din İslamdır. Kendilerine kitap verilmiş 

olanlar, kendilerine (buna dair) bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın 

ayetlerini inkar ederse, bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir. (Buna rağmen) Eğer 
seninle tartışırlarsa, 'Ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim' de. 

Kitap verileniere ve iimmllere (kitapsızlara): 'Siz de teslim olup müslüman oldunuz 

261 Nahl, 16/12. 

262 Ankebı1t, 29/46. 
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ınıı?' de. Eğer müslüman olurlarsa hidayete ererler. Şayet yüz çevirirlerse, sana an

cak tebliğ etmek düşer. Allah kullamız hakkıyla göreııdir" .263 

"Ey Kitab Ehli! Bir kısım yüzleri silip arkalannCı çevinnedeıı veya Sebt (Cu

martesi) halkına lanet ettiğimiz gibi oı:lara da ·lanet etmedeıı, yamnızdaki (kitabı) 

doğrulanzak üzere indirdiğimize (Kur'iin'a) iman ediniz. Allah'ın eıııri yerine gel

miştir" .264 

. Cenab-ı Hak Kitab Ehlinin hakem olarak Allah'ın kitabına çağrılmaları

m ister.26s. Bu konuda Ehl-i Kitab'a yönelik son bir çağrı olarak bir ayet-ike

rimenin mealini vererek bu başlığı tamamlayalım: "De ki: 'Ey Ehl-i Ki tab! Bi-, 

zimle sizin aramızda ortak şu söze gelin: 'Allah'tan başkasıııa ibadet etnıeıJeliın. Ona 

. JıiçHr şeyi ortak koşmayalıın, Allalı'tan başka kimimiz kimimizi Rab edinmesin'. E

ğiT bu çağrıyı reddederlerse, siz: 'Bizim müslümanlar olduğumuza şahit olun' de

. 'yin" .266 Hz. Peygamber (s.a.v.) bu ayeti Bizans hiikümd.arı Heraklius'a yazdı

ğı davet mektubuna da yazmışh. 

Ehl-i Ki tab 'ın Hepsi Bir midir? 

Kur'an'ın Ehl-i Kitab'dan Övdükleri Kimlerdir? 

Buraya kadar verilen Kur' am bakıştan Kur' an' da Ehl-i Ki tab'ın çoğun

lukla olumsuz bir şekilde yer aldıkları anlaşılır. Ancak onlardan az.da alsa 

bir zümrenin Kur' an' da takdir edilip övüldüklerini görüyoruz. Acaba bunlar 

kimlerdir? Bu hususa ışık tutan ayetlere bakalım: 

"Mılsii'nın kavmindeıı bir ceıııaat de hak ileyol gösterir ve onunla adalet yapar

lardı". 267 "Onları topluluklar halinde yeryüzüne parça parça dağıttıll.. İçlerinden 

salihleri de vardı, öyle olmayanları da"26B. "Onlardan aşırılığa kaçmayan mutedil bir 

. 263 

264 

Al-i İmran, 3/20 . 

N isa, 4/47. 

26S Al-i İmran, 3/33). Aynca bkz. Aı-i İmran, 3/85, 101; Bakara, 2/135-136. 
266 Al-i İmran, 3/64. 
267 A'raf, 7/159. 
268 A'raf, 7/168. 
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zümre vardır; fakat çoğu ne fena işler yapıyorlar? !"269. "Ama onların hepsi bir değil

dir. Kitap ehli içinde geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyanlar vardır. 

Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyilik (yapılmasını) söyler, kötülüğü engeller 

ve hayırlı işlerde birbirleriyle yanşırlar. İŞte onlar salihlerdendir. Her ne iyilik ya

parlarsa yapsınlar mutlaka karşılığını göreceklerdir. Çünkü Allah içlerindru 

müttakileri çok iyi bilendir'' po 

Taberi'nin beyanına göre, Yahudilerden Abdullah b. Selam, Sa'lebe b. 

Şu'be ve kardeşi Useyd b. Şu'be, Useyd b. Ubeyd ve benzerlerinin müslü

man olmaları üzerine Yahudi halıarnları şöyle demişlerdir: "Muhammed'e 

iman edip uyanlar, bizim en kötülerimizdir. Eğer onlar iyilerimiz olsaydılar, 

atalarının dinlerini terk edip de başkasının yanına gitmezlerdi'~. Bunun üze

rine bu ayetler inmiştir.271 

Bu ayetler, Ehl-i Kitab' dan müslüman olan bu zatların hem salihlerden 

olduklarını bildirmekte, hem de Yahudi baharnlarının al~yhinde şahitlikleri

ni reddetmektedir272. Ayetlerin sevkinin Kitab Eh1inin mürninleri hakkında 

olduğu açıktır273. Onlara Ehl-i Kitab denilmesi müslüman olmadan önceki 

mensubiyetlerinden dolayıdır._ Kur' an' da Ehl-i Ki tab' dan övülenler, aşırılığa 

kaçmayan, ölçülü, hak ve hakikat kendilerine ulaştırılınca onu hakça bir 

değerlendirmeye tabi tutarak gerçeği kabul edip müslüman olan kısım

larıdır. 
Heva, heves, hased, hırs ve günahları fıtratlarını bozmarınş kimseler İs-

lfun gerçeğini kabul ederler. Nitekim Cenab-ı Allah şöyle buyurur: "Kitab 

Ehlinden öyleleri vardır ki, Allah'a, size indirileııe ve kendilerine indirilene Allah'a 

huşu duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte 
onların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir''174• 

269 Maide, 5/66. 

210 Al-i imran, 3/113-115. 
271 Ebü Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Cılmiıı'l-BeıJmı aıı Te'vll-i Ayi'l-Kıır'dıı, IV, 53. 
272 Alüs!, IV, 35. 
273 Elmalılı, II, 1160. 
274 Al-i imraıı, 3/199. 
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Taben, bu ayetin, Necaşi vefat edince, Peygamber (s.a.v.)'in: "Çıkın ve 

kardeşinizin namazını kılın" dediğini ve dört tekbirle cenaze namazını kıl

dırdığını, münafİkların da: "Şuna bakın, kendisini hiç görmemiş bir yabancı 
Hıristiyan' a namaz kılıyor" dediklerini nakleder ve ayetin, içinde· geçen va

sıftaki her Ehl-i Kitab mensubu için uygun geleceğini belirtir275. Bu farkı be

lirten bir ayet-i kerime .de şudur: 

"Kitab Ehlinden öylesi vardır kii ona yüklerle (mal) emanet etsen, onu sana 

(noksansız) öder. Fakat onlar içinde öylesi de vardır ki, kendisine bir dinar (kadar bi

le az) emanet bıraksan, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Bunun sebebi. 

'Bizim ümmllere (müşriklere) karşı bir sorumluluğumuz yoktur" demeleridir. Onlar 

bile bile Allah hakkında yalan söylüyorlar''276. 

Görüldüğü gibi ileri sürülen bu bahane hakka hakkaniyete aykırıdır. Ni

tekim müteakip ayetteYüce Allah şöyle buyurur: "Hayır, kim sözünü yerine 

getirir ve (günahtan) korunursa, şüphesiz Allah da korunup sakmanlan sever"277• 

"Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilene sevinirler. Fakat (senin aleıjhine bif
leşen) guruplardan onun (Kur'an'ın) bir kısmını inkar edenler de vardır."27B. Ab

dullah b. Selam ve Necaşi gibi müslüman olanlar Allah Rasfrlüne inen 

Kur'an'a seviniyorlardı. İnkar edenler de vardı. 

Mekke müşriklerinden Allah'ın insandan peygamber göndermekten 

münezzeh olduğunu onun ancak meleklerden elçi gönderebileceğini iddia 

edenlere karşı: "Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri elçi 

olarak göndermişizdir. Eğer bilmiyorsanız (sizden önceki) kitap ehline sorun "279 

buyurur. "Biz seııden önce de (elçi olarak) sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri 

göndenniştik. Eğer bu konuda bilginiz yoksa sizden önceki vahiy sahiplerine sorun 

" 280 buyurur. Hatta Cenab-ı Hak, Hz. Peygambere şöyle buyurur: "Eğer sana 

indirdiğimizden kuşkuda isen, senden önce kitabı okuyanZara sor! Andolsun ki ger-

275 Taberi, IV, 21!J-220; Bkz. Alfrsi, IV, 173-174; Ayrıca bkz;Nisa, 4/162. 
276 AI-i imra.n, 3/75. 

277 AI-i İmran, 3/76. 
278 Ra' d, 13/36. 
279 Nahl, 16/43. 
280 Enbiya, 21/7. 
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çek sana Rabbinden gelmiştir, o halde sakın kuşku duyanlardan olmaf"2Bı. Bu ayet

ler Ehl-i Kitab'ın insaf sahibi, adil ve doğru olanlanyla nasıl bir diyalog ku

rulabileceğinin de örneğini vermektedir. 

Dikkat edilecek olursa ayetlerden Ehl-i Kitab' dan hak duygusuna sahip 

gerçek kendilerine gelince adil ve doğru bir şekilde onu değerlenditip kabul 

edenleri, içlerinden haksızlık yapanlarla bir tutmamaktadır. Bunun da ölçü

sü peşin fikirdetı arınarak İslam gerçeğini görmeleridir. "Eğer Kitab Ehli ina

nıp konmsalardı, onlanıı kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetZere sokar

dık''ısı. "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümıııetsiniz; çünkü iyiliği eıııreder, 

kötülüğü engeller ve Allah'a inanırsınız. Kitab Ehli de inansaydı, kendileri için daha 

hayırlı olurdu. Gerçi içlerinden inananlar da vardır; ama onların çoğu yoldan çık
ınışlardır"2B3. 

Evet, Kur'an'a göre Ehl-i Kitab 'ın hepsi bir değildir. Gerçek kendilerine 

gelince ona karşı çıkmayan, onu kabul edip müslüman olanlar vardır. İşte 

. Kur'an'ın Ehl-i Kitab'dan övdükleri onlardan müslüman olan bu vicdan sa

hibi kimselerdir. Bunlar, hem kendi peygamber ve kitaplarına, hem de Hz. 
Mul,-=:mmed'e ve Kur'an'a inanıp teslim oldukları için Allah katında iki kat 

ecir alacaklardır: 

"Kendilerine daha önce kitap verdikleriınize gelince buna (Kur'iin'a) da inanır

lar. Onlar· kendilerine (Kur'iin) okımduğımda: 'Biz ona inandık. Çünkü o Rabbi

ınizden (gelen) bir gerçektir. Zaten biz, daha önceden de kendimizi Allah'a teslim et

ıniştik' derler. İşte onlara sabretınelerinden ötürü ecirleri iki kat verilecektir"2B4. 

2- Yahudilere Verilen Nimetler Niçin Hatırlatılır? 

Yüce Allah Hz. Peygamber (s.a.v.)'i gönderince, Kitab Ehlinin ona ve ge

tirdiği kitabına iman etmelerini ister. Onlar kıskandıklan için bu daveti red

dederler. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onlara geçmişte verdiği nimetlerini 

.m Yfınus, 10/94. 

2Bı Maide, 5/65. 

2B3 Al-i İmran, 3/110. 

284 Kasas, 28/52-54. 
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hahrlatarak, nankörlük etmemelerini,, Allah' a verdikleri sözlerini tu tınalarmı 

ister: 

"Ey İsrailoğullan! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalannızı di
ğer insanlara üstün kıldığımızı hatırlayın "285. 

"Ey İsrailin evlatları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve düşünün! Bana 

verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size sözümü yerine getireıJim ve yalnızca 

benden korkuıı!"286 • • 

"Bir vakit de Musa kavmine şöyle demişti: 'Ey kavmim! Size Allah'ın lütfettiği 

nimetlerini düşünüp hatırlayııı. Hani o içinizden peygamberler çıkarttı, sizi hür in

sanlar yaptı v~ devrinizde hiç kimseye vennediğini size verdi"287• 

"Biz onlan on iki kabileye, on iki topluluğa ayırdık. Kavmi kendisinden su iste

diği zaman ona: 'Asam taş!l vur' diye vahyettik. Derhal on iki pınar fişkırdı. Her ka

bile su içeceği yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret 
helvasıyla bıldırcın da indirdik. Ve dedik ki 'Size verdiğimiz nzıkların temizlerinden 

yiyiniz!' Fakat onlar emrimizi dinlemen:zekle bize değil_ asıl kendilerine zulmediyor

lar, asıl kendilerine yazık ediyorlardı"288 • 

Bu ve benzeri ayetlerin hedefi Yahudilerin son peygambere inanıp tabi 

olmalarıdır. Çünkü onların bu hususta verilmiş sözleri · varclır. Onlar 

müslüman olmadıkça doğru yolu bulamaz, kurtuluşa eremezler. "Senden ön

ce kendilerine ilim verilenler, ayetlerimiz kendilerine okuııunca secdeıje .kapaııır

lar''2B9. İşte Allah, bu şekilde, teslimiyet gösterip, sözlerinde duran ve müslü-. 

man olan ilahi bilgi ve kitap sahibi olanları över. 

285 Bakara, 2/47: 
286 Bakara, 2/40. 
287 Maide, 5/20. 
288 A'raf, 7/160. 
289 İsra,17/107. 
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3- Müslümanlar Ehl-i Kitab'ı Veli Edinmezler 

Veli, yar ve yardrma, veliyyü'l-emr, demektir. Yani müminler, mürnin

leri bırakıp da kafuleri kendilerine sahip işlerinin yöneticişi dost ve yardıma 

edinrnezler. Bunlar Ehl-i Kitab kafuleri de olsa durum aynı şekildedir. Onla

n hakiki bir ahbap gibi itirnat ve sevgiye ve dostluğa layık göremezler, gör

memelidirler. Böylesine, onlara kendisini kaptır:qı.ak, hükümlerine müraca~t 
etmek, tuzaklanna düşmek, heva.J.arına ortak olmaktır. "Ey iman edenler! 

Mürninleri bırakıp da kafirleri veliler edinmeyin! Böyle yaparak, Allah'a aleıjhinizde 

kesin bir delil mi vermek istiyorsunuz?"290. "Ktifirler birbirlerinin dost ve yardımcı

larıdır. Eğer siz emredildiği gibi yardımlaşmazsanız, dünyada bir fitne (İslam 

za'fiyeti) ve büyük bir fesat (küfür hakimiyeti) olur"291. "Zalimler birbirlerinin dost
larıdır. Allah da müttakilerin dostudur''292. 

Bu genel inkarcı dostluğundan başka Yüce Allah, Ehl-i Kitab inkarcıla

rını da veli edinmemeyi sarahaten, müteaddit ayetlerde bildirir. "Ey iman e

denler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostudur

lar. Sizden kim onları vell edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru 
yola iletmez"ı93. Onları ancak münafıklar dost edinir294. "Ey iman edenler! Ne. 

dininizi alay ve eğlence konusu yapan sizden önce kendilerine kitap verilenleri ne de 

kiifirleri dost (vell) edinmeyin! Mümin iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gel

mekten sakınııı"295 . 

Yahudileri, Hıristiyanlan İnernnun etmek mümkün değildir: "Ne Yahu

diler, ne de Hıristiyanlar, sen onların dinine tabi olmadıkça asla senden razı olmaz

lar. Onlara de ki: 'Asıl yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Sana gelen ilimden sonra, on

ların heva ve heveslerine uyacak olursan Allah'tan (gelecek azaptan) seni koruyacak 

290 N isa, 4/144. 
291 Enfal, 8/73. 
292 Casiye, 45/19 . 

. 293 Maide, 5/51. 
294 Maide, 5/52. 
295 Maide, 5/57. 
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ne bir dost, ne de bir yardımcı yoktur"296. Tarih boyunca da bu durum hep böyle 

.olmuştur. Ancak müslümanlar zorunlu kalmadığı durumlarda onların kötü

lüklerinden korunmak için onlarla belli şartlarda antlaşma yapabilirler. Ni

tekim Rasillullah efendimiz (s.a.v.) de Mekke müşrikleriyle H~deybiye 

Musalahasım yapmıştır. "Müminler mürninleri bırakıp da ktifirieri veliler ediııme

sinler. Kim bunu yaparsa, (çok iyi bilsin ki) artık o Allah ile bütün bağıııı kopannış

tır. Ancak kendinizi onlardan (gelebilecek tehlikelere karşı) konınmak üzere böyle bir 

yola başvunnanız müstesna. A.llah sizi, kendisinin emirlerine karşı gelmekten sakın

dırır; çünkü dönüş Allah'a olacaktır"297• 

Düşman tehlikesine karşı onlardan korunmak için onlarla mudara kabi- · 

linden dostluk görüntüsü verilebilir. Bu içten gelen bir sevgi ve dostluk de

ğildir: "Ey inananlari Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin; çünkü onlar size fe

nalık etmekten asla geri dunnazlar, hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşman.,

lıkları ağızlarından (dökülen sözlerden) belli olmaktadır. Kalplerinde gizledikleri 

(düşmanlıklan) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsaııız, ayetlerimizi size a
çıklamış bulunuyoruz"29B. 

Müslüman olmayanlarlayapılacak antlaşmalarda da çok temkinli olmak 

gerekir. Çünkü onlar daima müslümanlan tuzağa düşürmek isterler. Ant

laşmalan bozan taraf onlar olur. 

Kültürel olarak, yaşayış tarzı olarak, adet, anane ve görenek olarak da · 

onları taklitten kaçınmak gerekir. Çünkü bu din, bu peygamber ve onun 

ümıneti olan Muhammed ümıneti her bakımdan orijinaldir. Onları taklitteri, 

onlara benzemekten şiddetle kaçınmak gerekir. Kertenkele kövuğuna da gir

seler peşlerinden gitme tarzındaki bir taklitçilik ve katiriere benzeme ve ö

zenme psikolojisi, Muhammed ümınetinin izzetine yakışacak davranışlar 

değildir. 

296 Bakara, 2/20. 
297 Al-i imra.n, 3/28. 
298 Al-i İınran, 3/118. 
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Peki, müminlerin dostları kimlerdir? "Allah iman edenlerin dostudur, onla

n karanlıklardan aydınlığa çıkarır "299. "_Senin Allalı'tan başka dost ve yardımcın 

yoktıır"3oo. "Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı yoktıır"3oı. 

"Sizin dostımuz ancak Allalı'tır, Rasulüdiir ve namaz kılan, zekatlarını veren, rü

ku'a varan müminlerdir. Kim Allalı'ı ve Rasuliinü ve mürninleri dost edinirse, (bil

sin ki) galip gelecek olan Allalı'ın taraftarlandır''302 . Şu halde müslümanlar da 

kendilerine dost olarak en başta Allah' ı, Allah'ın Rasillünü ve sonra da onla

rın yanında olan mürninleri seçeceklerdir. Mürninler de birbirleriyle yardım

laşacaklardır. "Mümin erkekler de mümin kadınlarda birbirlerinin vellsidirler (dost 

ve yardımcısıdırlar). Onlar iyiliği emreder, kötülükten menederler. İşte Allah onlara 

rahmet edecektir. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir''303. 

Hiçbir mürnin Allah ve. din düşmanlarını sevemez, onları yar ve yar

dımcı edinemez. Aksine buiı.u benimsey~rek yapanlar, ancak, müslümanla

rın doğru yolundan şüphesi bulunan ve katirieri kudret ve şeref sahibi gören 

münafıklardır. "Münafıklara kendileri için acı bir azabın olduğunu müjdeZel Onlar 

milminleri bırakıp kfijirleri dost tutuyorlar. Onların yanında şeref mi arıyorlar? 

(Bilsinler ki) Bütün şerefyalnızca Allah'a aittir."3o.ı 

4- Ehl-i ·ıq.tab'ın da Müslüman Olmaları Gerekir 

Nasıl ki _Hz. İsa, kendinden önce gönderilen Hz. Musa'ya ve daha son

raki peygamberlere tabi olan İsrailoğullarİnı tek Allah' a ibadet, kendisine ve 

getirdiği kitabı İncil' e iman etmeğe davet etmişse ve ona inananlar mümin, 

inanmayanlar da kiifir olmuşlarsa, son peygal:nber olarak Hz. Muhammed 

(s.a.v.) de tüm insanları olduğu gibi, kendilerine Yahudi ve Hıristiyan diyen 

Ehl-i Kitab'ı da Tek Allah'a ibadete, kendisine ve getirdiği Kur'iin'a imana 

çağirmıştır. Çünkü artık din emaneti onlardan alınmıştır. Onlar Allah'a ver-

299 Bakara, 2/257. 
300 Bakara, 2/120. 
301 Bakara, 2/107. 
302 Maide, 5/55-56. 
303 Tevbe, 9/71. 
30-1 Nisa, 4/138-139 
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dikleri ahit ve misaklarını nakzetmişlerdi. Bu emaneti taşımağa liyakatleri 

kalmamışhr. Dinleri birçok şirk şaibeleriyle bulanmış ve artık münkariz ol

muştur. Hükümden kaldırılmışhr. Şimdi hakikat güneşi doğmuştur. Güneş 

doğunca yıldızlar görünmez olur. Bu son peygamber Hz. İbrahim'in milleti 

olan tevhid dinini ihya etmiş, dini asli safiyetine döndürmüş ve kıyamete 

kadar geçerli olan yeni bir kitap getirmiştir. . 

"Güzel işler yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in tevhid dinine. 

tfibi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbra

him'i. dost edinmiştir"305. Arbk tüm insanlık bu son peygambere inanmak so

rumluluğundadır. Onsuz cennetin yolu bulunamaz. Allah'a ve ahirete iman

la arnel-i salihin zikredildiği üç · ayete306 dayanarak Hz. Muhammedi iman 

dışı göstermek kiİnsenin haddinde değildir. Çünkü Allah'a imanın içerisine 

Rasıllüne iman da dahildir. Kelime-i şehadetin iki unsurunu kabul eden 

kimse, ancak, iman _sahibi ~bilir. Sonra iman konusundaki ayetler sadece 

bu üç ayet değildir. Imana dair yüzlerce ayet vardır. 

Bu üç ayet ahiret sorumluluğuna vurguyapmakt<l:dır. İman konusunda 

Allah ile Rasillünün arası ayrılamaz. Şehadet sözünde de ayrılmadığı gibi. 

Diğer peygamberleri de imanlarında ayıranlar iman etmiş olama2:lar: "Allah'ı 

ve resullerini inkar edenler, Allah ile resullerinin arasını ayıranlar ve bir kısmına 

iııanırzz ve bir kısmına inmınıayız diyenler ve ikisinin arasında bir yol tutmak iste

yenler, işte bunlar gerçek ktifirierin tfi kendileridir. Biz de kiifirler için alçaltıcz bir 

azap hazzrlaınışzzdzr''307 

Tüm insanların bu son peygambere ve kitabına iman ebneleri gerektiği 

gibi, Ehl-i Kitab'ın da iman edip müslüman olmalan gerekir. Ehl-i Kitab'ın 

kendilerille indirilen Tevrat ve İncil'e iman ettikleri gibi Kur'ana da iman 

ebneleri gerekir,308 

305 Nisa, 4/125. 

306 Bakara, 2/62; Maide, 5/69; Hacc, 22/17. 

307 Nisa, 4/150-151. 
308 Maide, 5/68. 
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Cenab-ı Allah net bir şekilde buyuruyor ki: "Kim İslam'dan başka din a
rarsa, bilsin ki (o din) asla kendisinden kabul edilmeı;ecek ve o ahirette kaybedenler
den olacaktır". 309 "Sizin yanınızda bulunmıı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz 

(Kur'an)'a iman edin ve inkar edenlerin ilki siz olmayın! Benim ayetlerimi az bir be

del karşılığında satmayın. Benden korkun. Bile bile hakkı. batıila kanştırıp gerçeği 

gizlemeyin."3ıo "Ey kendilerine kitap verilenleri Bir kısım yüzleri silip arkalanna 

çevinneden veya sebt (Cumartesi) halkıııa lanet ettiğimiz gibi kendilerine lanet et

meden önce sizin yanınızda bulımanı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur'an'a) 

iman ediniz! Allah'ın emri yerine gelmiştir."311 

Yirıe işte Ehl-i Kitab'ın irianınası gerektiğini bildiren ayetler: "Eğer Ehl-~i 

Kitab, iman edip sakııısaydı, elbette biz onlarııı günahlarını örter ve elbette nimeti 

bol cennetZere koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine 

indirilen Kur'an'ın hükümlerini gereği gibi yerine getirseydiler, elbette üstlerinden 

ve ayaklarının altından nimetleri yerlerdi. Onlardan mu'tedil olan bir zümre vardır; 
ama onları çoğunun yaptığı ne çirkin şeı;lerdir."312 

Dirı ernaneti; ernaneti taşımayan, iyiliği tavsiye edip kötülüğü önlerneye 

çalışmayan Yahudi ve Hıristiyanlardan alınmış, bunu yapacak bu ümmete 

verilmiştir. "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği eınreder, 

kötülüğii yasaklar, Allah'a iman edersiniz. Eğer Ehl-i Kitab da iman etseı;di onlar 

için daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da ekserisi dindeıı çıkmış 
fasıklardır."313 Bu son dirı, tüm önceki ümmetierden istenen iyilik ve güzellik

leri de ihtiva eder.314 Ehl-i Kitab'ın Yahudi veya Hıristiyan olun ki, doğru yo

lu bulasıruz iddialarına karşı Cenab-ı Allah bu iddianın geçersiz olduğunu 

şöyle bildiriyor: 
., 

" ... De ki: 'Bilakis siz tevhid ehli İbrahim'in dinine tabi olunuz. O müşriklerden 
değildi. Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına in-

309 AI-i İmran, 3/85. 
310 Bakara, 2/41-42. 
311 Nisa,4/47. 
312 Maide, 5/65-66. 
313 AI-i İmran, 3/110. 
314 A'la, 87/18-19. 
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dirileııe, Musa ve İsa'ya verileıı ile nebilere Rablerindeıı verileııe iman ettik. Onlar 
arasmda ayırım yapmayız ve biz ona teslim olan Müslüınanlarız' deyin."3ıs 

Bu ayetler Ehl-i Kitab'ın ehl-i necat olamayacağını açıkça ifade ederken 

son olarak şu ayet-i kerimeye bir bakalım: "Eger onlar da (Ehl-i Ki tab) sizin 

iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulmuş olurlar. Yok yüz çevi

rirlerse mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde 

ise onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir."316 

5- Yahudiler ve Hıristiyanlar'dan Ne Kadannın Müslüman Olması 
Beklenir? 

Kur'an'ın beyanına göre Kitap ehlinden Müslüman olanlar .az olacaktır. 

Çünkü onların çoğu, aklına, vicdanına ve araştırmalarına dayanmazlar. Ger-. 

çeğe ulaşmak gayesi taşımazlar. İnsanların çoğu gibi, onların çoğu da nefis

lerine, nefsarli hevalarına, kitaplarını, dinlerini hevalarına tabi kıldıkları ge

leneklerine ve alıştıklan gerçek dışı hayat tarzlarına uyarlar. Bu gibi alışkan

lıklarının ve peşin fikirlerinin etkisinden kurtularak gerçek arayışında olup 

onu kabul edecek olanlar ise pek az çıkmaktadır. Bunun için günahlarla in

sanların temiz fıtratlarını bozmamış olmaları çok önemli bir husustur. Böyle- · 

. lerinin de sayısı azdır. İşte şahitleri: 

"Musii'nın kavmindeıı bir ceınaat de doğrulukla yol gösterir ve onunla adalet 

yaparlar."317 "Onları grup gıtrup yeryüzüne parçalayıp dağıttık. İçlerindeıı iyileri de 

vardı, beri benzerleri de ... "31B "Onların ardından bir takım kötü nesilleri geldi. 

Bunlar kitaba varis oldular, nasıl olsa bağışlanacağız diyerek ayetleri tahrif 

karşılığında) şu alçak dünya menfaatinin alırlar. Aynı şekilde geçici bir dün

ya menfaati gelecek olsa onu da alırlar ... "319 

Yine Yahudiler hakkında şöyle buyurulur: 

315 Bakara, 2/135-136. 
316 Bakara, 2/137. 
317 A'raf, 7/159. 
318 A'raf, 7/168. 
319 A'raf, 7/169. 
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"Onlardan bir zümre Allah'ın keZanıını işitip, akıllan aldıktan sonra, bile bile 

oıııt tahrif edip değiştirirlerkeıı, onların size inanmalannı mı umuyorsımuz?"3ıo 

Müslümanlara Allah'ın size açtığı gerçeği bildirerek sır vermeyin ki on

lar sonra Allah katında size delil getirirler, diyerek münafıklık ederler.m 

"Ne zaman bir anlaşma yapsalar, içlerinden bir günıh onu bozup atıverecek öy

le mi? Hatta sadece bir günıh değil, onlqrııı çoğu iman etıiıezler."322 

"İnandıktan, elçinin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller 

geldikten sonra, inkfira sapan bir toplumu Allalı nasıl doğnt yola ulaştırır? Allah za

lim topluma Jıidayet etınez."323 

" ... Kitap ehlinin çoğu fasıklardır"324 "Allah on lan inktirlanndan dolayı lanet

lenıiştir. Artık onlar birazı dışında iman etınezler''325 "Vermiş olduklan sözü tut

nıanıalarından dolayı Biz onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. "Onfar 

vahyedilnıiş kelimelerin anlamlarını bozmaktadırlar. Gerçekten de onlar uyarıldıklan 

hususlardmı bir kısmını unutmuşlardı; bu yüzden, içlerinden pek azı dışında; onlar

dan hep hainlik göreceksin. Sen yine de onları affet, üzerlerine de varnıa; çünkü Al

lah iyilik yapanları sever"326 "İçlerinden çoğunun inktir edenleri (nıüşrikleri) dost 

edindiklerini görürsün. Nefislerinin onlara yaptırdıklan öylesine kötüdür ki, Allah 

. onlara gazap etıniştir. Onlar azap içinde sürekli kalacaklardır."327 

Demek ki, Ehl-i Kitab'dan, Yahudilerden iman edenler pek az olacaktır. 

İşte Kur'an'da onlardan iman eden bu az sayıdaki Müslümanlar övülmekte

dir.32B Ehl-i Kitab'ın bir kısmı mutedildir, çoğu kötü şeyler yaparlar329 Ehl-i 

320 Bakara, 2/75. · 
321 Bakara, 2/76. 
322 Bakara, 2/100. 
323 Al-i İmran, 3/SF.. 
324 Al-i İmran, 3/11 ı. 
325 Nisa, 4/46. 
326 Maide, 5/13. 
327 Maide, 5/80. 
328 AI-i İpı.ran, 3/199; Nisa, 4/162. 
329 Miiide, 5/66. 
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Kitab'dan iman edenler Hz. Muhammed (s.a.v.)'e indirilene sevinirler.33° "De 

ki: 'Siz ister ona inanın, ister inanmayın; şu bir gerçektir. ki, bundan önce kendileri
ne ilim verilenZere (Kur'fin) okuııunca, derhal yüz üstü secdeye kapanırlar."331 

Hrristiyanlara gelince bunlardan iman edenler, Yahudilere göre biraz 

daha fazla olacakhr. "Kitap ehlindr;m öyleleri vardır ki, Allah'a, size indirilene ve 

kendilerine indirilene, Allah'a huşu duyarale inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir de

ğer karşılığında satınazlar. Onların Rab'leri katında ecirleri olacak. Allah, hesabı ça
buk görendir."33ı 

Bu ayet müfessirlerin beyanına göre Necaş! hakkında inmiştir. İbn Kesrr 

(ö. 774/1372) şöyle der: "Bu (ayetteki) sıfatlar Yahudilerde az olarak bulunur. 

Ahbar-ı Yahuddan Abdullah b. Selam ve benzeri iman edenlerin sayısı on 

kişiye ulaşmai. Ama Hıristiyanlar hidayeti kabul eder ve hakka boyun eğer
ler."333 

"Andolsım ki, insanlar içinde, inananlara en çok düşman olanları Yahudiler ile 

Allah'a ortak koşanlar, ama onlara sevgice en yakın olanların ise, 'Biz Hıristiyaııız' 

diyenierin olduklannı göreceksin; çünkü onların içinde, keşişler ve rahipler vardır ki, 

onlar biiyüklük taslamazlar. Bu yüzden, sen, onların elçiye indiriZeni dinlediklerin

de, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: 

'Rabbimiz! İman ettik, bizi (hakka) şahit olanlarla beraber yaz! Rabbimizin bizi Sa

lihler arasına katınasım uınup durduğumuz halde ne diye Allah'a ve bize gelen ger

çeğe inanmayalım ki ... ? Allah söyledikleri bu sözlerden dolayı onları altlarından ır

ınaklar akan ceıınetlerle ödüllendirecektir; onlar orada sürekli olariık kalacaklardır. 

İşte bu iyilik yapanların müktıfatıdır."334 

Vakıa olarak da Yahudilere nispetle Hıristiyan'lardan daha çok Müslü

man olanlar çıkmaktadır. Yahudiler İslam'a ve Müslümanlara karşı daha sert 

ve daha kibirlidirler .. Hıristiyanlar nispeten biraz daha ılımlıdır. Gerçekte ise 

330 Ra' d, 13/36. 
331 İsra, 17/107. · 

332 Al-i İmran; 3/199. 
333 İbn Kesir, I, 443; Elmalılı, II, 1265; Sabun!, I, 245. 

334 Maide, 5/82-85. 
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her iki guruptan da iman etmeyen çoğunluğa göre iman edenler daha azdır. 

Bunu genelleştirirsek tüm insanlık içinde de iman etmeyip heva ve heve

sahnın peşinde koşanlar daima çoğunluğu teşkil etmektedirler. 

"Sana haberlerini anlatmakta oldıığımıuz bu ülkelere gelince, gerçekten de elçi
leri onlara mucizeler getirmişlerdi. Ancak onlar daha önce yalanladıklanna inanncak 
değillerdi. Allah, gerçeği inkfir edenlerin kalplerini işte böyle nıiihürler. Gerçekten de 
Biz onların çoğunda ahde bağlılık gönneıniştik; tam tersine onların çağıımı yoldan 
çıkmış kimseler olarak bulmuştuk."335 

İsrailoğulları da ahitlerinde durmadılar,336 Hı.ristiyanız diyenler de rol
saklarında durmadılar: "Biz Hıristiyaııız' diyeiılerden de kesin sözlerini almıştık. 
Ama onlar da kendilerine hatırlatılan (öğütlerin veı;a kitabın) bir bölümünü ımuttiı
lar .. . "337 

İşte böyle din konusundaki sözlerini tutmayanlardan Allah_ Tea.Ia, din 
emanetini alır. Çünkü bunlar, bu işe ehliyet ve liyakatlerini kaybetmişlerdir. 
Ehl-i Ki tab' dan da Allah din emanetini almıştır, Muhammed ümmetine 
vermiştir. Onlar da bu emanete sahip çıkmazlarsa, Allahu a'lem sonu kıya
mettir. 

İnsanlık tarihi içerisinde fım ve şer'! sözünde duran, iman eden insanlar 
da tüm insanlık nüfusuna göre, gene azlığı teşkil etmektedir. İşte İslam dave
tini kabule _yakın olan bu azınlığı arayıp onlara yönelmek ve yoğunlaşmak 
gerekiyor. Yoksa insanların çoğu, nefsani haziarına ters geldiği için hakkı is
temez.33s İnsanların çoğu düşünmez339, çoğu gerÇeği bilmez,34o çoğu nankör
dfu34ı, çoğu şükretmez342, çoğu saptırır3H, çoğu fasıktır34-l, çoğu hakkı işitmez, 

335 A'raf, 7/101-102. 

336 A'raf, 7/169. 
337 Miiide, 5/14. 

338 Zuhruf, 43/78; Mü'minıin, 23/70. 

339 Miiide, 5/103. 
340 Yusuf, 12/40. 

341 İ~rii, 17/89. 
342 Bakara, 2/243. 
343 Eri' arn, 6/116. 

344 Miiide, 5/59; A'raf, 7/102. 
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dinleıriez.345 Çoğu zanna uyar346, çoğu yalancıdır347, çoğu inanmaz3-!s, çoğu 
şirk koşan müşriktir .349 

SonSöz 

Bu araşhrmamızın sonunda şuna ulaşlık ki Kur'an-ı Kerim' de Kitap eh

line yer verilmesi, hep onların bu son peygamber Hz. Muhamm:ed Mustafa 

(s.a.v.)'in risaJ.etine iman etmeleri esasına yöneliktir. Kur'an kıssaları bir ta

raftan Hz. Peygamberi ve ümmetini teselli ederken bir yandan da bu risaleti 

ve daveti tebliğde onlara direnç kazandırmaktadır. Gönlümüz, tüm insanlı

ğın Allah'ın bu rahmetine nail olmalarını ister. 
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