
Hıristiyanlık  
ve İslam 
Dinler arası diyalog  
edebiyatı

Kohlhammer

Eugen-Biser-Vakfı
Hıristiyan kökenli Diyalog



2 

Eugen Biser Vakfı Kültürlerarası ve Dinlerarası Sempozyumlar, Cilt 1

Richard Heinzmann 
Mualla Selçuk 
Felix Körner (Editörler)

İnsan Onuru
İslam ve Hıristiyanlık’taki Temelleri

2014. 236 sayfa 
Karton kapaklı baskı 
€ …… 
ISBN 978-3-9816986-0-2

Hıristiyan-İslami diyaloğun merke-
zinde insan anlayışı bağlamında to-
plum, devlet ve siyaset için ne türden 
sonuçlar elde edildiği sorusu yer 
alıyor. Koşulsuzca şu geçerli olmalı: 
Hangi ulusa ya da dine mensup olursa 
olsun, tek tek her insanın onurunun 
dokunulmazlığının sağlanması zorun-
ludur. Bu sorun alanına Hıristiyan ta-
raftan aydınlanmaya ilişkin deneyimler 
katkıda bulunabilir diyalog çerçeve-
sinde. Çünkü Hıristiyanlık içerisindeki, 
Müslüman dünyanın da yüksek oranda 
etki altında kaldığı, hatalı gelişmelerin 
üstesinden gelinebilmesi ve Hıristiyan 
temel beklenti olan barış, insan sevgisi 
ve şiddetsizliğin yeniden tesis edile-

bilmesi ancak ve ancak kendi ilkelerine 
akılcı bir düşüngeme süreciyle 
yaklaşım sayesinde olanaklıydı.

Bu ciltteki yazılar eksiksiz olarak hem 
Almanca hem Türkçe olmak üzere iki 
dilde bir arada bulunmaktadır. Ayrıca 
her yazıya ayrıntılı ad ve konu dizini 
eşlik etmektedir.

Yazıların konularından seçmeler:

Müslüman Zihrinde Kur’an’ın 
Yeri ve İşlevi

Kişi Olarak İnsan – Yahudi–
Hıristiyan Kökenli İnsan 
Anlayışına Dair

İnsan Hakları, İnsan Onuru ve 
Hıristiyanlık

İnsanın Yetkinliğini Teolojik 
Olarak Temellendirmenin 
İmkânı

İnsan Hakları ve Devlet Ahlakı
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Eugen Biser Vakfı Kültürlerarası ve Dinlerarası Sempozyumlar, Cilt 2

Richard Heinzmann 
Mualla Selçuk (Editörler)

Din ve Devlet İlişkileri
İslam ve Hıristiyanlık’taki Temelleri 

2010. 240 sayfa 
Karton kapaklı baskı 
€ 19,80 
ISBN 978-3-17-020964-0

Din ve devlet arasındaki ilişki 
Hıristiyanlık’ta ve İslamiyet’te temel-
den farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. 
Eldeki ciltte toplanan Alman ve Türk 
bilim adamlarının kaleme aldığı yazılar 
– tarihsel-genetik bir açıdan bakıldıkta 
– temel teokratikten seküler çoğulcu, 
ama kesinlikle din düşmanı olmayan 
din anlayışına uzanan bir yelpazede ve 
gerek yerinden oynatılamaz sabitleri, 
gerekse olası dönüşümlere ilişkin ha-
reket noktalarını belirgin kılan örnek-
sel pozisyonları yansıtıyorlar.  
Her bir dine özgü ilinti kurmaya yöne-
lik özenli düşünce üretimi ve elde edi-
len sonuçların Hıristiyan ve Müslü-
manlar tarafından karşılıklı kavranılışı, 
geleceğe dönük ve de ortak hareket 
etmeye dair olası alanlara kapı açabil-
ecek bir diyaloğun ülküsel ve ahlaki 
temellerini oluşturma bakımından 
kaçınılmazdır. 
Bunun yanı sıra dinlerarası sohbetin 
tinsel ürünü, kendilerini dinsel an-

Bulaşıcı Bir Temanın 
Teolojik Temeli 

lamda ve dünya görüşü anlamında 
bağımsız tanımlayan toplumsal gruplar 
için de önem taşımaktadır; zira 20. 
yüzyılın yarısından itibaren, arada 
sırada da olsa, insanoğlunun olası 
arayışlarında dinin artık yer 
almayacağı yollu yapılagelen tahmin-
ler gerçeklik kazanamamıştır. 
Toplumsal katılım ayrıcalıklılığa vurgu 
yapmıyorsa gerçekleşebilir ancak.

Bu ciltteki yazılar eksiksiz olarak hem 
Almanca hem Türkçe olmak üzere iki 
dilde bir arada bulunmaktadır. Ayrıca 
her yazıya ayrıntılı ad ve konu dizini 
eşlik etmektedir.  

Yazıların konularından seçmeler:

Seküler Akıl ve Vahiy Dini. Tho-
mas Aquinas’ın Sentezi Üzerine

Allah ve Resulü’ne İtaat Olgu-
sunun Siyasal Atıfları

İkinci Vatikan Konsili’nden 
Başlayarak Roma–Katolik 
Kilisesi’nin Bakış Açısıyla Dev-
let–Kilise İlişkisi

Şiî Siyaset Düşüncesinin Teolo-
jik Temelleri
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Eugen Biser Vakfı Kültürlerarası ve Dinlerarası Sempozyumlar, Cilt 3

Richard Heinzmann 
Mualla Selçuk (Editörler)

Otorite ve Birey
İslam ve Hıristiyanlık’taki Temelleri

2014. 312 sayfa 
Karton kapaklı baskı 
€ 29,99 
ISBN 978-3-17-021313-5

Bir tarafta birey, diğer taraftaysa dev-
letsel ve dinsel cemaat arasındaki ilişki 
gerilimsiz değildir. Hıristiyan Tanrı 
anlayışında, baskı sonucu değil, aksine 
kendi kanaati ve özgür iradesiyle iyiye 
yönlenmesi beklenen kişi olarak insan 
kavrayışına varılır. Ne var ki bunun ne-
ticesinde ortaya çıkan vicdan ve din 
özgürlüğü Hıristiyanlık’ta uzun bir süre 
tartışmalıydı.

Bir Müslüman çevresindeki toplumsal 
ve siyasal yapının yapıcı biçimlendi-
rilmesine ilişkin sorumluluk taşır. 
Kur’an Allah’a iman etmeyi buyurmaz 
sadece, inanan kişiye toplumsal dü-
zeni korumak ve siyasal ve toplumsal 

Kişi ve Din 
Arasındaki İlişkiye 
Dair 

yapıların biçimlenmesinde rol almasını 
da teşvik eder.

Bu ciltteki yazılar eksiksiz olarak hem 
Almanca hem Türkçe olmak üzere iki 
dilde bir arada bulunmaktadır. Ayrıca 
her yazıya ayrıntılı ad ve konu dizini 
eşlik etmektedir.

Yazıların konularından seçmeler:

Kur’an’da Tanrı–Birey İlişkisi

Birey ve Toplum – Hıristiyanlık 
Geleneğinde Özgürlük ve İtaat

Avrupa Birliği Ülkelerinde 
Müslümanların Din Özgürlüğü 
ve Toplumsal Katılımı

Din Özgürlüğü. Kimliğine Giden 
Yolda Hıristiyanlık

Kur’an Söyleminde Din, Ahlak, 
Hukuk İlişkisi
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Eugen Biser Vakfı Kültürlerarası ve Dinlerarası Sempozyumlar, Cilt 4

Richard Heinzmann 
Mualla Selçuk (Editörler)

İslam ve Hıristiyanlık’ta 
Monoteizm
2011. 282 sayfa 
Karton kapaklı baskı 
€ 22,80 
ISBN 978-3-17-021314-2

Hıristiyanların ve Müslümanların, 
kendi dini kavramlarını mülahaza edip 
açıklamaları, geleceğe dönük bir 
diyaloğun temellerinin atılabilmesi için 
son derece önem arz eder. Diyaloğun 
temelleri atıldığında ortak hareket 
etme imkânı da doğar. Tek Tanrı 
inancı, iki dünya dini olan Hıristiyanlık 
ve İslamiyet’in ortak temeli 
olduğundan, bu konunun işlenmesi 
verimli bir dinler arası diyalog için 
şarttır. Bu kitapta yayımlanan Alman 
ve Türk bilim insanlarının bildirileri, iki 
dinin Tanrı tasavvurunda hem ortak 
noktaların hem de ayrışımların 
olduğunu göstermektedir.

Karşılıklı Anlayışın 
Artması Üzerine 
Yazılar

Kitapta yer alan bildiriler, ayrıntılı bir 
kişi ve yer adları dizini ile beraber, Al-
manca ve Türkçe olarak okuyucuların 
ilgisine sunulmaktadır. 

Yazıların konularından seçmeler:

Eski Ahit Özelinde Tanrı 
Anlayışının Politeizmden Mo-
noteizme Doğru Gelişimi

“Felsefecilerin ve Ulemanın 
Değil, İbrahim’in, İshak’ın ve 
Yakub’un Tanrı’sı” veya: 
İnancın Tanrı’sı ve Düşünmenin 
Hakkı

Hıristiyan Tektanrıcılığı ve 
Bunun Oluşumuna Yönelik 26 
Tez

İslam’da Monoteizm (Tevhid) 
ve Aktüel Alanları

İslam Kelamında Tevhid (Tevhi-
din Müslüman Teolojideki 
Temelleri)
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Eugen Biser Vakfı Kültürlerarası ve Dinlerarası Sempozyumlar, Cilt 5

Richard Heinzmann 
Mualla Selçuk (Editörler)

İslam ve Hıristiyanlık’ta 
Vahiy
2011. 226 sayfa 
Karton kapaklı baskı 
€ 29,90 
ISBN 978-3-17-021720-1

Hıristiyanlık-İslamiyet diyaloğu, 
aramızdaki sosyo–kültürel farkları ve 
ortaklıkları bilimsel bir şekilde 
araştırmadan, toplumsal, politik ve 
ekonomik sorulara yapıcı cevaplar 
üretemez.

Bu ciltte iki dinin ortak bir tecrübesi 
konu edilmiştir: Tanrı’nın yer–zaman 
kategorileri dâhilinde vahiy yoluyla 
hakikatı sunması. İki dine mensup teo-
loglar/ilâhiyatçılar vahyin temel 
özelliğini kendi açılarından 
değerlendirmişlerdir. Hıristiyanlık’ta 
Tanrı, kendini İsa Mesih’te izhar edip 
bildirmiştir. İslamiyet’te ise Tanrı 
kelamı vahyedilmiştir ve Kur’an met-
nini oluşturmuştur.

Vahiy Anlayışının 
Ortak Yanları ve 
Farklılıkları

Kitapta yer alan bildiriler, özetler ve 
ayrıntılı kişi ve yer adları dizinleri, Al-
manca ve Türkçe olarak okuyucuların 
ilgisine sunulmaktadır. Ayrıca kitabın 
sonuna Hıristiyan ve Müslüman 
tarafların değerlendirme yazıları Al-
manca, Türkçe ve İngilizce olarak ilave 
edilmiştir.

Yazıların konularından seçmeler:

Yeni Ahit’te Vahiy. On Tez

Kur’an’da Vahiy

Klasik Dönem İslam 
Filozoflarında Vahiy Anlayışı

Bilgiden İletişime. Vatikan 
Konsilleri’nin Vahiy Anlayışları

Hıristiyanlık Dininin Tesis Se-
bebi Olarak Tanrı’nın İsa 
Mesih’te Kendini Vahyetmesi



Antwort auf den Offenen Brief „A Common Word between Us and You“

Eugen Biser 
Richard Heinzmann (ed.)

Response from the  
Eugen Biser Foundation 
to the Open Letter  
“A Common Word  
Between Us and You”
Eugen Biser Award 2008

2010. 120 pages with 15 images 
Paperback 
€ ??? 
ISBN 978-3-00-029370-2

In recognition of their initiative in pro-
moting Muslim-Christian dialog, the 
Eugen Biser Foundation on November 
22, 2008 gave the Eugen Biser Award 
to three Muslim dignitaries. The 
keynote address was delivered by Fe-
deral Minister of the Interior, Wolf-
gang Schäuble. Other contributions 
were made by Eugen Biser, Mustafa 
Cerić. Johannes Friedrich, Ghazi bin 
Muhammad bin Talal, Richard Heinz-
mann, Hans-Jochen Jaschke, Paul 
Kirchhof, Heiner Köster, Siegfried 
Schneider, Christian Ude.

Necessity and  
Intensification  
of Muslim-Christian 
Dialogue

Also included are these texts:

“A Common Word between Us and 
You” of October 13, 2007, and

“Joint Final Declaration of the Partici-
pants in the 1st Seminar of the Catho-
lic-Muslim Forum” of November 6, 
2008.

This volume is also available in German 
under the ISBN 978-3-17-021192-6.
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Eugen Biser Vakfi

Diyaloğun yaşandığı bir za-
man biriminde yaşıyoruz ve 
giderek artan yüzleşmelerin 
karşılıklı anlama kültürüyle 
üstesinden gelebilirsek an-
cak hayatta kalabiliriz.

Eugen Biser

2002 yılında kurulmuş olan bağımsız, kâr amacı gütmeyen Eugen Biser Vakfı 
(www.eugen-biser-stiftung.de) dünyayı ve değerleri anlamadaki Hıristiyan bakış 
açısını, Hıristiyanlık’ın gelecekteki gelişimi ve öteki dünya dinleriyle, görüş ve kül-
türleriyle anlaşmayı hedef alarak beşerî varoluşun tüm alanlarına yöneltiyor.

Buna göre vakıf iki önemli ödev alanına yöneliyor: 
a) teolojik ve toplumsal açıdan “Hıristiyanlık’ın geleceğine” ve 
b)  öteki dünya dinleri, görüş ve kültürleriyle “Hıristiyan kökenden hareketle 

diyaloğa”.
c)  ile ilgili olarak: Eugen Biser’in “geleceğin teolojisi” yaklaşımı bizim kültürümüzü 

biçimlendiren Hıristiyan inanca günümüzün sorunlarının üstesinden gelinme-
sinde yeniden etkili olabilecek bir itki anlamı kazandırıyor. Eugen Biser’in kilise 
ile dünyanın güncel sorunlarına ilişkin muazzam duyarlılığı, onu, geleceğe atıfta 
bulunan ve en iyi anlamıyla modern bir düşünür kılıyor; vizyoner ve yenilikçi 
gücü Hıristiyan dünyanın çok ötelerine de uzanan ve bu anlamda insan ve to-
plum için temel bir önem kazanan bir düşünür. Bu nedenle Eugen Biser Vakfı bu 
düşünürün yapıtlarının toplandığı bibliyografide (www.bibliographie.eugen-bi-
ser-stiftung.de) bir araya getirilen teolojik ve felsefi yapıtının korunmasına, 
erişilir kılınmasına, sürdürülüp genişletilmesine adıyor kendini. Vakıf da adını 
veren kişi gibi Hıristiyanlık’ın geleceğine odaklıyor çalışmalarını; Hıristiyanlık’ın 
temel değerlerini aktarıp etkinlik dizileri, konferanslar, sempozyumlar, televi-
zyon programları, tekil etkinlikler ve geniş yelpazeli yayın etkinlikleriyle yeni fi-
kirlerin doğmasına katkıda bulunuyor.


