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Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZDEŞ*** 

1 .l Hristiyanlık, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ve medeniyetlerinin 
kesişim noktasındaki eski Filistinele doğup yaşamış ve orada vefat etmiş olduğu 
bilinen Yahudi asıllı İsa'nın şahsında kaynağını bulmaktadır. Yaşamakta olduğumuz 
çağın yüzyılları, İsa'nın tahmin edilen doğum tarihinelen itibaren hesaplanmaktadır. 

1. 2 İsa Yahudi bir soydan gelmekte olup Bethleheın'de dünyaya 
gelmiştir.Bakire bir kız olan annesi Mary (Meryem), oğluna mucizevi bir şekilde 
hamile kalmıştır. İsa, hayatının büyük bir dönemini küçük bir köy olan Nazareth'de 
şükGnet içerisinde ve normal şefdicle çalışarak geçirmiştir. 

1. 3 Otuz yaşına geldiğinde hemşehrileri ne hi tabetmeye başlamış, ıliıra 
açıkt,an v~ yetkiyle şöyle demiştir: "Tann sizin değişmenizi isti),or, O'na iman 
ediniz ve O'nu11 krallığma giriniz." (Bkz. Luka 4: 14-21) 

Onun (bu şekildeki) vaazı, ruhsal yenilenmeye çağıran vurgulu bir davet 
olduğu gibi, aynı zamanda hürriyet ve mutluluk sözi.iydü. İsa aracılığı ile Tanrı, 
kendisini insanlara bildirmekte ve onları kendisiyle birlik olmaya, kendisine yakın 
olmaya çağırınaktaclır; böylece her insan, mutluluğu tamamlamak için arzu ve 
iştiyakını O'nda yerine getirebilecektiL 

1. 4 İsa, mütevazl olanları, kalbi temiz ve samimi olanları, merhametli, 
acialetli ve barışsever olanları kutsamıştır. Fakat o, çok büyük feclakarlıklara mal 
olsa da, bütün günalı şekillerinden tam ve cesareti i bir kurtuluşu (günah zincirlerini 
kırı'nayı) istemiştir: "Şayet bir insan bütün dünyayi kazansa ama hayatını kaybetse, 
bunun insana faydası nedir?" O, havarllerinden Tanrı'nın önünde ınütevazl 
olmalarını, her insanı kardeş olarak telakki etmeyi, Tanrı'nm her bir insanı affetttiği 
gibi affetmeye hazır olmalarını istemektedir. O böylece büti.in insanların Tanrı'ya 
güvenle bakınalarını sağlayarak herkese ümit getirmektedir. (Bkz. Matta 5: 1-
12) 

* Bu yazı "Clıristianity as a Histarical Eı•en(' b.aşlığı altmda 17 Kasım 1998 tarihinde Prof. Dr. 
Christian W. Troll tarafından Cuııılıuriyel U. llalıiyal Fakültesinde verilen konfen.ıns metninin 
aslııı:.ı sadık kalınarak yapılan çevirisidir. Dipnotlardan ayrı olarak bazı kavramiara açıklık 
gelirmek amacıyla parantez içerisinde verilen ifadeler ve "Değerlendirme" böliimii çcvirıııenc 
ai Ilir. 
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1. 5 O, günlük hayatın çilelerini ve zorluklarını tecrübe etmiş, çalışma ve 
aile hayatını onurlu ve saygın noktasına getirmiş, erkeklerle kadınların eşit 

olduklarınİ ilan etmiştir; çocuklara özel şefkat göstermiş, arkadaşlarını sevmiş, 
~ ülkesine sadık olmuştur. Vefat etmezden önce, hav~rilerine şöyle söyleyerek 

öğretisini özetlemiştir: "Benim sizi sevdiğim gibi siz de başkasını seviniz. Bu 
şekilde, şayet birbiriniz için sevgiye sahip olursamz,bütiin insanlar sizlerin haw1rller 
olduğunuzu bileceklerdir." (Bkz. Yuhanna 13: 1-16; 34-35) 

. 1. 6 Onun, etrafında bulunan ins~nların çekme~te olrlukları sıkıntı ve 
ızdırapl(\ra karşı göstermiş olduğu acıma hissi· ve Tanrı'nın ondaki kurtarıcı 
mevcudiyetini başkalarına açıkça gösterme arzusu, onu birçok mucizeleri yerine 
getirmeye sevketmiştir: Doğuştan ama (kör) olanları, topa! ve felçli olanları tedavi 
etmiş, bazı kimseleri ölümlerinden sonra diriltmiştir. Bu çalışmalarla insanlara, 
kendisinin Tanrı tarafından gerçek olarak kendileri ne gönderilmiş olduğunu 
gösterıneyi düşünınüştür. 

ı. 7 İsahaviirilerin_e,kendisi ve misyonuhakkında sadece kavrayabilecekleri 
kadar anlatmış, ama vefatmdan sonra onlara (Kutsal) Ruh'u göndereceğini 
söylemiştir; ve onlara, kendilerini tam anlamaya ve gerçeğe sevkedecek olan şeyin o 
(Kutsal Ruh) olduğunu söylemiştir. (Bkz. Yuhanna 14: 15 ve devamı; 16: 
12-15) . . 

İsa Tanrı'dan "Baba" olarak, kendisinden de Baba ile eşit yetkilere sahip, 
O'nun tarafından .gönderilmiş "Oğul" olarak bahsetıniştir. O, kendisinin tamamen 
Baba'sının hizmetinde olduğunu ve yetişmesinin Tanrı'nın isteğini yerine getirmek 
için olduğunu açıklamıştır. (Bkz. Matta 12: 25-30) 

ı. 8 Onun bütün hayatı, sevgi ve itaat ruhuyla tamamlamış olduğu misyonu 
üzerinde ödaklaıiinıŞtır: O, ''hiznıerediliiülk-içüı değil, hizmet etniek iÇin ,ve bb'çok 
insan için hayatınıfidye olarak vermek" için geldiğini açıklamıştır. O, kendisinden, 
hayatını koyunları için adayan "iyi çoban" olarak bahsetıniş ve ölümünü, toprağa 
düşerek ölen ama daha fazla meyve vermek için yeni bir bitki olarak tekrar canlanan 
buğday tanesine benzetmiştir. (Bkz. Yuhanna 10: ll ve devamı; 13: 12 ve 
devamı; Markos 9: 34) · 

ı. 9 Sözleri ve davranışı ile, ülkesinin kendisini öldürmeye karar veren dini 
liderlerinin gururuııu yaralamıştır. İsa bunu bilmesine rağmen hayatını tehdit eden 
tehlikeden kaçmak için hiçbir şey yapmamıştır. Tutuklanıp da Roma valisi Pontius 
Pilate'ye teslim edildiği gün gelip çatmıştır. Bu vali zayıf karekterli ve ruhsuz biri 
olup, onu çarmıha (haça) gerdirerek utanç verici bir işkenceyle öldürmek suretiyle 
Y'ahudi halk arasında popülerite kazanmak istemiştir. Çarmıha gerili olduğu halde 
son nefesini vermezden önce, İsa kendisini Tanrı'ya, Baba'sına emanet etmiş. ve 
cellatlarını affetıniştir. infaz hükmünü yerine getiren Romalı memur (cellat) onun 
ölmekte olduğunu gördüğünde (şöyle) bağırınıştır: "Gerçekten bu Tanrı'nın oğlu!" 
(Bkz. Luka 23: 26 ve devamı) 

l. lO İsa'nın haviir!ltıinden bazıları, onu defnetmek için validen izin 
almışlardı. Mezar Romalı askerler tarafından sıkı bir şekilde korunuyordu, ancak 
ondn· vefatından üç gün sonra mezar boş bulundu ve İsa, tıpkı söz verdiği gibi 
ölümden sonra dirilerek çok açık bir şekilde ve farklı münasebetlerle kendisini 
ha varllerine gösterdi. Bunun karşılığında haviiriler, ·onu bizzat kendi gözleriyle 
gördüklerine ve elle~iy!e ona dokunduk) arına dair şehadette bulundular. Sonra bir gün 
onların huzurunda, Isa, yeryüzündeki görünen misyonunu tamamlamış olarak göğe 
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doğru yükseldi ve gözden kayboldu. Zamanın sonunda o, her insana yaşamış olduğu 
hayata göre vermek suretiyle, ekmiş olduğu tohumun meyvesini devşirme 

konusunda verdiği sözü yerine getirecek ve ihtişaın içinde tekrar gelecektir. 

I. 1 1. İsa'nın hayatının temel gerçekleri ve öğr~tisinin sözleri bizlere, onun 
havarlleri tarafından (yazılmış) dört İncil kitabı içerisinde intikal eder. Hristiyanlar 
için bu İnciller, Yeni Ahit metinlerinin en kıymetli parçasını oluşturur. Bu inciller, 
mesajı ve havarllerin İsa hakkında vermiş oldukları şehadeti ihtiva ederler. İnciller 
vasıtasıyla İsa'nın figürü, her ins·anı havarllerine sormuş olduğu sorularla yüzyüze 
getirerek, kendisi' ve misyonu hakkında taraf alınaya davet etmek suretiyle tarihin 
içerisinde yaşar ve ayakta durmaya devam eder: " Ya siz, ben kimim d,, .. siniz?" 
(Bkz. Matta 16: 13-20) 

İsa 'nın Havariferi 

1. 12 İsa, devamlı ibadet ve şuur hali içerisinde Baba'sı Tanrı ile "yakın birlik 
içerisinde yaşarken, bütün insanlarla gerçek dayanışınanın ruhunu da ortaya 
koymuştur. O herkese; erkeklere ve kadınlara, adil olanlara ve günahkarlara, 
zenginlere ve fakirlere, ırkdaşı olan Yahudilere ve yabancılara karşı nazik ve şefkatlı 
olmuştur. Tercihini ızdıraplılardan veya çaresizlerden, alt tabaka (ezilen kesim) dan 
tarafa yapmıştır. O herbir insana, o zamana kadar hiçkimsenin göstermediği saygıyı 
göstermiştir. Biiyiik hürriyetin sağlıklı iklimi, kendisini takip edenlere hakim 
olmuştur. · 

1. 13 Her nereye gittiyse, kalabalıklar İsa'nın etrafında toplanmış ve onu 
takip etmiştir. Fakat o, kendisini bir halk kahramanı haline getirecek şeylerden 
sakınmış ve halka açılma döneminin b·aşından beri, ki.içiik bir grup havarlyi ve 
kendisiyle beraber yakın şekilde çalışacak olanları seçmiştir. İnciilere göre Baba'sına 
ilk defa ibadet etmek süretiyle, kendisine tabi olacak olanları çağırmış ve kendisiyle 
beraber ·kalacak, gidip mesajını yayacak 12 kişilik lıavarl grubunu oluşturmuştur. 
Bundan dolayıdır ki onları, "gönde(il~nler" anlamına gelen "Elçiler" (Apostles) 
olarak isimlendirıniştir. Mesajında, misyonunda ve yetkisinde elçilerine özel bir yer 
vermiş ve hayatta iken onları, Filistin'in ki.içük şehir ve köylerine vaaz etmeleri için 
gönderıniştir. Diğer elçilerin arasında Peter'i seçiniş ve "kardeşliğinizi teyid edin" 
diyerek, kendisine· iman edenleri koruyup gözetıne, onları yönlendirme işini ona 
emanet etmiştir.' (Bkz. Luka 6:, 12-19; Luka 9: 1 ve devamı) 

1. 14 İsa, Peter ve diğer elçilere, mesajını bi.itiin milletiere sadakatle 
iletebilsinler diye kendilerinin yollarını ayclınlatınası ve onları doğruya hiclayet 
etmesi için Kutsal Ruh'tan özel bir yardım vaacletti. O, yeryiizi.inde kendisinin 
başlatmış olduğu kurtarına işinin İcrasını onlara emanet ederek, kendi adına dinsel 
vaftizi n yerine getirilıne yetkisini, günahları affetme ve kurtuluş ayininin kutlanına 
yetkisini, yani· Etkaristiyayı kutlama yetkisini onlara verdi. Efkaristiya töreni 
modelini, onun tutuklanmasının ve ölümünün arefesinde ha varlleriyle beraber yemiş 
olduğu son akşam yemeğinden alır. Oniki elçisiyle beraber yemiş olduğu bu yemek 
esnasında o, ekmeği ve şarap fincanını alarak şöyle söylemiştir: "Bu, sizin için 
verilen viicudunıdur ... Sizin için dökiilen bu fincan, kanımdaki yeni alıittir. Beni 
(ıatırlanıak için bwıu yapınız." (BI;:z. Luka 22: 14 ve devamı) 

1. 15 Tekrar dirilmesinden sonra dünyayı terketmezden önce İsa, elçilerine, 
onlara Kutsal Ruh'u göndereceğine dair sözünü yenileeli ve onlara tekrar 
yeryüzündeki misyonuna devam eeleceğiile dair söz verdi: "Yerde ve gökte biitiin 
otorite bana verildi, bundan dolayı gidiniz ve onlan Baba'n,1n, Oğul'un ve Kutsal 
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Rulı'ıın adıyla i'a.ftiz yaparak, ve benim size (mırettiğim herşeyi onlara öğretmek ve 
göstermek suretiyle bütün milletlerden lıavarfler edi11iniz, ve )ıalamz, ben daima 
çağın ( dönemil i) yakıiıına ka(/ar sizinle beraberim." İnsanların arasındaki yetkilerinin 
bir işareti olarak onlara, Tanrı'nın adıyla mucizeler yerine getirme gücünü, onların 
gerçek bir şekilde yerine getirdikleri gücü vermiştir. (Bkz. Matta: 16-20) 

1. 16 Elçiler, İsa'nın tekrar dirilmesinden elli gün sonra ve onun yeryüzünü 
terketmesinden sadece birkaç gün önce Kutsal Ruh'u karşılar karşılamaz işlerine 

başladılar. Elçilerin Kutsal Ruh'u ~arşıladıkları gün İbrani Pentekost (Hamsin) 
yortusuydu .. Peter, elçiler ve diğer katılımcıların ilk grubu, derhal açık bir şekilde 
vaaziı başladılar ve İsa'nın Tanrı'dan getirdiği kurtuluşun "iyi haberi" ni cesaretli bir 
şekilde ilan etmeye başladılar. Peter şöyle ilan etti: "Bunu kesinlikle bilmelisiniz, 
Tanrı onu hem Lord (Efendi} ve hem de Saviour (kıırtaru.:ı) yapti, bu isa sizi, bizim 
sözlerimiz aracil1ğ1 ile hararetli bir şekilde teşvik eder; '/ıiz sizleri isa'nuı ad1yla, 
Tanrr ile uzlaşma içerisinde olmaya davet ediyoruz." (Bkz. Elçilerin İşleri 3: 
13 ve devamı; 5: 29 ve devamı) 

Aynı 'zamanda elçi John şöyle yazdı: "işittiğimiz, gördüğümüz, bak1p 
ellerimizle dokundıığumuz şey ... ve aynı zama11da biz size ilan ediyoruz ki; siz 
bizimle arkadaş (birlik içerisinde) olabilirsilliZ, bizirn birlikteliğimiz Baba'yla ve 
O'nun oğlu isa iledir. Biz bunu yazıyoruz ki memnu11iyetiniz (mutlulıığıınıız, 
neşeniz) tamam olabilsin." (Bkz. 1. Yuhanna 1: l-4) 

1. 17 Elçilerin şehadetine iman edenler vaftiz edildiler ve "Tanrr Kilisesi" nin 
ilk çekirdeğini oluşturdular. Yunanca kelime "clzıırclı" (kilise), "assenıbly" (meclis, 
toplantı, kongre) veya ;'convacation" (çağrı, davet, tqplantı) anlamına gelir. Tarihi 
kayıtlar ilk kilisenin Asya'dan, Afrika'dan ve Avrupa'dan insa'nıarı bir araya 
getirdiğini açıkça göstermektedir. o dönemde yazılan bir belge, ilk 1-l:ristiyanlar 
hakkın.da şu bilgiyi vermektedir: "Onlar kendilerini elçilerin öğretilerine ve 
arkadaşlığına, efkaristiyaya (ekmeğin bölünmesine) ve ibadetlere adamışlardı. Onlar 
Tanrı'ya hamelederek ve pi.iti.in insanlara iyilik dileyerek memnun ve cömert kalplerle 
yiyeceği paylaşmışlardı. Ve Rab, günbegün kurtul~ışa eren kimseleri onların 
sayılarına ekledi." (Bkz. Elçilerin İşleri 2: 43-47) 

İsa'nın· Gelmesinden Sonra Kilise Tarihi 

1. 18 Kilisenin doğuşu nda, her Hristiyan İsa'nın bir habercisi ve onun 
(haklılığının) şahicliydi. Birkaç yıl içerisinde, bu ilk Hriştiyanların şehacleti 
sayesinde, İsa'ya olan iman, Filistin'den Asya'nın, Afrika'nın ve Avrupanın Akdeniz 
bölgelerine kadar yayıldı ve hatta bu kıtaların içlerine doğru nüfuz etmeye başladı.. 
Havarl Peter, Suriyeele ve şehit olarak vefat ettiği Roma'da çalıştı. Paul bütün bir 
Greko-Romen dünyasında çalıştı. John ve Thomas, İncil'i Asya'nın batı böl-gelerinele 
tebliğ ettiler. James, Kudüs'te Yahudi muhtedller arasında kiliseyi organize etti. 
Kurtuluş mesajıtım Yahueli milletinin sınırlarının ötesine yayılacağını ilan eden 
Yeşuvri'mn kehaııeti böylece yerine getirilmişti. · . 

1. 19 Eİçiler, Kutsal Ruh tarafindan kendilerine tevdi edilen yetki ile 
donatılmış olarak, belli tereddütlere rağmen kurtuluş hediyesinin insanlar arasında 
ırktan veya doğuştan gelen farklılıklar olmaksızın herkese eşit derecede sunulduğunu 
ilan ettiler. Bir insan, eğer İsa'ya iman eder .ve onun öğretilerini uygulamaya 

, geçirii·se; kendi kurtuluşunun hediyesini elde edebilir. Her insan ve her millet, bütün 
bir insani ve ruhsal mirası .da kendileriyle beraber getirmek suretiyle İncil hayatına 
davet edilir. İşte bu.yüzdendir ki elçi Paul, Yahudilerle Yahudi, Yunanlılarla Yunan 
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olmuş ve Tanrı'nın nazarında Yahudi veya Yunan, köle veya hür olmak gibi şeylerin 
değer ifade etmediğini, ancak bütün insanların İsa'da tek bir aile olduğunu ilan 
etmiŞtir. Ve tekrar: "Tek Rab, tek inanç, tek vaftiz; tek Tann ve onların tiirniiniin 
Baba'st, O ki, aniann üzerinde, onların arasmda ve onlamt içerisindedir." Milli ve 
kültürel farklılıklar, bastırılmış olmaktan uzak bir şekilde, Hristiyanlık inancını, 
kendilerinin tam ve zengin gelişimleri için uyarıcı bir saik olarak bulurlar. (Bkz. 
Galatyalılar 3: 23-29; .<:b I)_orintliler 12: 13; Galatyalılar 3: 23-29) 

''· . 
1. 20 Böylece çOğulculuk ve farklı olma, daha Hristiyanların ilk 

nesillerinden itibaren üyelerini Kudüs ve Roma'nın sakinlerinden, Efes ve Koi·int 
sakinlerinden, ve yine Antav ·a ve İskenderiye halklarının arasından toplayan tek 
Hristiyan ailesinin içerisinde mevcut olmuştur. Hristiyanlık mesajı her nerede kabul 
görmüşse, kendisini mevcut ruhi mirasa katmıştır (mevcut ruhsal yapı üzerine 
eklenmiştir). Bütün ıniVetlerin insani ve dini değerleri, kendilerini aşağı kılan 
birtakım temel elemanlarlntl1 kurtarılarak, olduğu gibi İsa'da yükseltilmiştiL Aziz 
Paul'un söylediği gibi: "Her·şey sizin, siz lsa'mn ve isa da Tann'ntndtr."· 

1. 21 Burada, çok kısa bir şekilde, Hristiyanl ı ğın tarihi. gelişiminin genel 
çizgisi üzerinde clurulacaktır. İsa'dan sonra dört yüzyıl içerisinde, Hristiyanlık mesajı 
Roma İmparatorluğunun bütün Akdeniz topraklarına ve hatta buradan ötede 
Afrika'nın içerisine, Mezepotamya ve İran'a kadar taşınmıştı. D·evlet elininin 
Romalılar arasındaki resıni doğasından dolayı, tek bir Tanrı'ya ve O'nun oğlu İsa'ya 
tapınma, Hristiyanlık karşıtı zulüm ve işkenceleri kışkırttı ve bLi durum, 
imparatorluk içerisinde elin hürriyeti herkese sağlanıncaya kadar devam etti. Roma 
İmparatorluğw'nun zayıflamaya başladığı beşinci yüzyıla kadar, Kilise üç ana· 
kliltürel kuşak içerisinele kurulmUştu: Peter'in takipçilerİnİn bütün bir Hristiyanlık 
ailesine başkanlık ettiği -Antakya'nın Aziz Ignatius'unun Roınalılara mektubu
Peter'in yaşadığı ve takipçilerine konuştuğu Ronıa'nın etkisi altındaki Batı-Latin 
kuşağı; Bizans'ın etkisi altındaki Yunan-doğu kuşağı; Antakya Eclessa (Urfa) etkisi 
altındaki Suriye kuşağı. Bu alanların her birinde Hristiyanlık, içerisinde kök 
salmal<ta olduğu milletierin ·ana özelliklerine, yeteneklerine uygun olarak gelişti: 
Romalıların pragmatik (fayclacı) geleneğine göre, Yunanlıların spekiilatif zihniyeti ne 
göre ve Suriye'nin elini zahitliğine göre. Buna karşılık, bu bölgelerin herbiri, 
Hristiyanlığı barışcı bir şekilele çevrelerine yayma görevini cleruhte ettiler. Roma 
Kilisesinclen, Frenkleri, Keltleri, Angloları, Saksonları, Slavları, Macarları ve 
İskandinavyalıları Hristiyanlaştırma teşebbüsü geleli. Bizans Kilisesi, Hristiyanlığı 
Doğu Avrupa halkları arasında yayclı. Antakya ve Eclessa (Urfa), İncil'i 
Mezopotaınya ve İran'ın bölgelerinele tanıttı ve oradan, İsa'nın mesajı Hinclistan'a, 
Çin'e ve Pasifik Okyanusuna kadar ulaştİ. Aynı zamanda Hristiyanlık, İskeneleriye 
ve Kuzey Afrika'dan dışarı doğru yayılarak Etopya'ya ve Afrika'nın eliğer bölgelerine 
ulaştı. Belli sayıdaki azizierin hayatları, o dönemeleki kilisenin canlılığına ve o 
dönemin ruhsal isteklerine verdiği cevaba şahitlik eder. Aynı zamanda bu azizierin 
hayatları ruhsal tecrübenin zengin bir farklılaşıınıııı da yansıtır: Ateşli ve parlak bir 
tealog olan Afrikalı Augustine; zahit ve hatip biri olan Asyalı John Chrysostom; 
Batı ınanastırının babası, ibadet ve aksiyon adaını Rcmıalı Benedic. Bu büyük 
insanlar, Batı kültürünün tarihini şahıslarında caniandırıyor olarak gözlikıııektedirler. 

1. 22 Bununla beraber ne yazık ki, yüzyılların akışı içerisinde, insanların 
birbirleriyle olan rekabeti, milliyetçilik ve değişik yanlış anlaıııalar, Hristiyan 
ailesine anlaşmazlığı ve bölümneyi getirmiştir. Bliyiik gruplar Katolik 
topluluğundan koptuğu nda, hata her iki tarafa aitti. 5. ve 1 O. yüzyıllar arasında 
Doğu Kilisesi ile Roma Kilisesi arasındaki çatlak gittikçe derinleşmiş ve daha kesin 
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hale gelmiştir. Aynı .zaman dilimi içerisinde, ~oğudaki ve batıdaki. Hristiyan 
topluluklar, İslam'ın Aı;ya'da, Afrika ve Avrupa'daki hızl.ı yayı! ışı ile karşı karşıya 
gelmişlerdir. Hristiyanlar bağımsızlıklarını savunmak zorunda kalmışlardır. (Çünkü) . 
O dönemde, inanÇ alanları ile politik alanlar yakın bir ·şekilde birbiriyle 
bağlantılıydı. İdeolojik mücadeleler, herhangibir karşılıklı anlayışın oluşuinunu 
engellemiştir: 

Hristiyanlık dünyası aynı zamanda kendisini, 13. yüzyılda Avrupa'nın kalbine 
kadar her şeyi· silip süpüren, bütün Asya'daki Hristiyan varlığına son veren 
Moğollara karşı da savunmak zorunda kalmıştır. 

Bununla beraber Kilisenin;· Batı toplumunun transformasyonunda aktif 
olması da bu dönemdedir. Hristiyanlık inancı, birçok görkemli sosyal ve mistik 
gelişmeleri ve sanat eserlerini ortaya çıkarmıştır. Assisi'nin Aziz Francis'i, 
çağdaşları için mutluluk mesajını ve İnciller'in yoksulluğunu şahsında 
canlandırmıştır. Aziz Thomas Aquinas ilahi vahy gerçeği i le insan aklı arasında 
seritez yapmıştır. 

·1. 23 Orta Çağın sonunda ve Modern dönemlerin başlangıcında Avrupa'daki 
kilise yenilenme ihtiyacını hissetti: ahlaki arınma, ruhsal yenilenme ve insanlığın 
isteklerine yeni bir cevap. 

Alman rahip Luther, Alınan prenslerinin ele taraftar olduğu bir reform hareketi 
başlatmış ve bu hareket, Kuzey Avrupanın Hristiyan topluluklarının Roma Katolik 
Kilisesinden ayrılınalarına yol açan bir protesto hareketi olarak zirve noktasına · 
ulaşmıştır. Roma Kilisesi içerisinde de Pupalar ve Piskoposlar sari h ve ciddi bir· 
reform hareketini Tre~te Konsili'nde savunımışlardı.l Bu konsilde, Hristiyan 
doktrininin iQsan hakkındaki temel öğretisi, kurtuluşun iç gerçekliği ve kilisenin 
hiyerarşik görünümleri -Protestanlar tarafır.Jan reddedilmiştir- açık bir şekilde 
tanımlanmıştır. 

Avila'nın Aziz Theresa'sı gibi birçok aziz ·ve slıfller, Loyola'nın Aziz 
lgnatus'u gibi aksiyon adamları ve birçok hayırseverlik ve sosyal hareketlerin 
müteşebbisleri, Trente Konsili'nin öğretilerinde planinmış olduğu şeyi hayatlarında 
gerçekleştirmişlerdiL Aynı zamanda Roma Katolik Kilisesinin misyonerlik şevki 
harekete .geçirilmiş· ve İncil mesajı, Avrupalıların hentiz keşfetmiş olduğu 
Asya'nın, Afrika'nın ve Amerika'nın bütün bölgelerine götürülınüştik 

1. 24 'Bugün için insanlığın' hürriyet ve gerçek manada insani bir ilerlemenin 
susuzluğunu hissettiği bir dünyada, dahili endişe ve sıkıntılara rağmen Katolik 
Kilisesi, İncil mesajını bütün bir hürriyete kavuşturucu gücüyle beraber sunmaya 
gayret etmektedir. Kilise, tarihin akışı içerisinde şehauetinin etkinliğini azaltan 
sınırların ve zayıflığın bilincindediı- ve İsa'nın .ruhuna ve .aynı zamanda modei·n 
insanın ihtiyaçlarına mümkün olabildiğince yakın olabilmek için, dahili bir 
yenilenmenin ve hayatını modernize etmenin teşebbüsü içerisinde bulunmaktadır. 
Uzun zamandan bel·i birbirinden ayrı olan Doğu ve Batı Hristiyanları arasında tam 
bir birliğin yeniden inşa edilmesine olan arzu daha şiddetli hale gelmiştir. Aynı 
zamanda Kilise, daha etkin bir şekilde ve samimi ve iyi niyetlerle, kendileri için özel 
bir hayat mesajı taşımakta olduğuna inandığı diğer din ve icleoloji!erin milyonlarca 
müntesiplerine de yönelriıektedir. · 

1 1545-1564, ü·ç· otunını halinde. 
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İkinci Vatikan Koıısili, İsa yoluyla kendisine güVenen bütün insanlara olan 
misyonunu tam yerine getirmek için Kilise mınıına biiyük bir efor sarfetmektedir. 
Bunun için Kilise, beşeri kaynaklardan daha ziyade İsa'nın varlığına dayanmaktadır. 
Çünkü, ha varllerini terketmezelen önce İsa onlara şöyle demişti: "Zan1an1n sonuna 
kadar ben sizlerle herabe·r olacağun. "Bu inançtan, Kutsal Kitap'ta üııct:.den görüldüğü 
gibi, Rabb'in kelimesinin dünyanın her yerine yayılması ve ihtişaııı ;azanması içiıı, 

iyi niyet sahibi büÜ.in insanların Baba Tanrı'nın birliğinde, evreı ;,el Kiliseele bir 
araya gelip toplanabilnıeleri iç.in,ibadet (dua) ve Hristiyaııların t<ıplanı teahhiidü 
neşet etmektedir. "Bak, Tanrı'lilll ikpmeti inscmlaı:hLberaberclir. O, onlarla beraber 
ikamet edecek Fe onlar da Tann'Hut'!ıalla o!fu.ciklanlir ... O, on/ann g:•~terindeki yaş1 
silecek ve ölüm artik, dcdıa önce geçi/J'gi,;;ıiş olan şeylerden tfolay1 11e :.as tutma, ne 
ağlama \le ne de ac1 çelane olacaktir." (Bkz. Esinlcınc (vahiy) 21: 3-4) 
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DEGERLENDİRME 

Kur'unda İsa (a.s.), Meryem ve Havilrllt>•· h:ı!d;.iiiJu unlauianların 
bilinnıcsiniıı, Sayın Prof. Dr. Christian W. TROLL'uıı Hristiyanlığın doğuşu ve 

1 gelişimi ile ilgili olarak verdiği konferansta anlatılan hususların değerlendirilmesi ve 
daha anlamlı hale gelmesi konusunda faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu 

1 değerlendirmenin amacı, Hristiyanlık'la İslam'ın rekabete dayalı bir karşılaştırılması 
. değil; Kur'an'da anlatılan şeylerin, daha önceKi dini gelenekler ve inanışlardaki 

· 1 izlerinin ve görünümlerinin tesbiti ve anlamiandıniması gayesine matuftur. Çünkü 
Kur'an'ın ifadesiyle Hz Muhammed (s.a.s.) nebilerin en sonuncusu2, Kur'an da 
insanlık tarihinin başlangıcrndan Hz. Peygamber'e kadar uzanan .ve tevhid başta 
olmak üzere insanlığın hidayeti için gerekli mesajları taşıyan vahiy zincirinin en son 
halkasıdır3. Kuı·'an, kendisinden önce bir vahiy geleneğinin mevcudiyetine işare
etmekte ve kendisiniJ<J ele bu gelenek içerisinde değerlendirilmesini istenıektedir4. 
İÇinde yaşamakta olduğumuz 9ağda farklı dinier, ıı·klar, cemaatler ve gruplar arasında 
birbirini anlamaya, sevmeye ve yardımiaşmaya ınatuf sami'mf.diyaloglara duyulan 
,ihtiyaç, kendisini her zamankinden daha fazla hissettirmektediı< Gelecek yüzyıllar, 
çoğulcu demokrasinin hakim olacağı çağlar olarak gözükmektedir. 

Kur'an'ın İsa (a.s.), Meryem' ve Havarllerle ilgili ayetleri okunurken, 
konunun bütünlük içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi yönünden onun da aslında 
Sarfii gı;:leneği içerisinele yer aldığı5, kendisinden önceki kitapları (Tevrat'ı, Zebur'u 
ve İncil'i) doğrulayan (ınusaddık) bir kitap olarak indirildiği6 gerçeği gözardı 
edilmemelidir. Ayrıca Kur'an nazil olmadan önce Arabistan'In Hicaz bölgesinde, tam 

/belirgin bir şekilde olmasa da ıiıonoteiZ:ıne dayalı bir Hanif inancının mevcudiyeti7, 
Kur'an'ın indiği dönemde bu geleneğe ait fıkirlerin, ki.ilti.iri.i oluşturan ögeler arasında 
önemli bir yere sahip olduğu gerçeğini gi.indem_e getirmektedir. Bu bakımdan 
Kur'an'da yer alan kıssaların ve bazı unsurların daha önceki kitaplarda da görülmesi 
normaldir ve bu tip bilgilerin Kur'an'da yer alması, onların daha öiıC'eki kitaplardan 
alındığı anlamına da gelmez. 

" Kur'an'ın içeriğ.i sözkonusu olduğunda, Hicaz Araplarının Sami kültürüne 
mensup bir topluluk oldukları akıldan uzak tutulnıamalıdır. Bu durum ise onların, 
Sami ırkın'ın ve kültürünün diğer mensupları ile doğal bir ortaklığa sahip olmaları 
sonucunu gerekli kılmaktadır. Böyl'esi bir duru\mla, dini geleneğin taşıyıcısı 

. Yahudilik ve Hristiyanlık'ın yabancı unsurlar gibi telakkİ edilmesi doğru bir 
yaklaşım olmayacaktır. "8 

Konunun bütünlük içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi ve Kur'an'ın daha 
önceki kitapları .tasdik edici olarak gönderilmiş olmasının anlaşılınası bakımından 
üzerinde'öneınle durulması gerekli diğer bir nokta, İslam elinindeki vahiy anlayışı 

2 Ahzfib, 33/40. 
. .. 3 Mfiide, 5/3 .. 

4 Al;kilf, 46/7-9; Yunus, 10/94. 
5 Geniş .bir değerlendirme için bkz. Mehını:ıt Paçacı, "De ki: Allah Bir'dir-İ/ı/as Suresinin Siimf 
· Geleneği Perspektifinden b,ir tefsiri", lslfiiniyfit, C. 1, Sayı 3, Teııııııuz-Eyliil ı998, s. 49-7ı. 

6 Bakaı·a, 2/41,' 89,9ı, 97, ı Ol; Ali lınrfin, 3/3, Bl; Nisıı, 4/47; Mfiide, 5/48; Ahkfif. 46/30, Sfif, 61/6. 
7 Bkz. Paçacı, ıı.g.ııı., .s. 67-68; Toshihiko lzutsu, Kur'an'da Allalı ve Jiısan, (çev. Siileyıııan Ateş), 

Ankara ty., s. ı 05-ıı3. 

B Paçacı, a.g.ııı., s. 65. 
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ile Hristiyanlık'taki vahiy anlayışı ve yine vahyl temsil eden Kur'an'la, 
Hristiyanların ellerinde mevcut olan incillerin mahiyet olarak. birbirlerinden hrldı 
şeyler olduklarıdır. Çünkü "valıiy" gibi gerek Hristiyanlarca ve gerekse Müslümanlar 
tarafından imanın dayandığı temel kaynağı ifade eden ortak bir kavram, tanıflarca 

aynı şekilde anlaşılmamakta ve içerikleri farklı şekillerde doldurulınaktadır.9 Daha 
iyi diyalog zeminlerinin oluşabilmesi ve karşılıklı anlayışların gelişebilmesi için, 
ortak kavramlar olsalar bile, farklı din ve kUltürler açısından bu kavramlarla neyin 
ifade edilmek istendiğinin iyi bilinmesi gerekir. 

' Kur'an-ı I\erlm, insanları bilgilendirmek suretiyle onlara yol gösteren so11 
iHihl kitabın adıJır. O, aynı zamanda İslam dininin ve onunla ilgili ,düşünce 
sistemlerinin ana kaynağıdır. Kur'an, herhangi bir ki~inin belli bir sistematik 
dahilinde masa başında yazdığı bir kitap değil, Allah'ın Cebrail aracılığı ile yaklaşık 
23 yılda, olaylara ve durumlara göre tedricen gönderdiği ilahi vahiylerclen oluşan bir 
kitaptır. 'Kur'an ın lafzı· ve ınanası Allah'tan olup 1 O, on ır ımı ha tab olmanın ve 'Onu 
nakletmenin dışında Hz. Peygamber'in herhangi bir dahi-i yoktur. Bu bakınıdan o, 
Hz. Peygamber'in kendi sözleri olan haclislerclen, sahabesinin ve eliğer insanların 
sözlerinelen mahi.yet ve uslfip olarak farklıdır. Allah Teala, Peygamber'ine 
mesajlarını ulaştırma (tebliğ) görevinin yanında, o mesıüların bir kısmını açıklama 

· (tebyin) görevi ele yükleıııiştirll. Hz. Peygamber'in tebyininele, eliğer insanların 
Kur'an'ı tefsir etme ve yorumlama faaliyetlerine karşın fonksiyonel bir üstünlük 
olmakla beraber, onun sözlerinin ve açıklamalarının tesbiti Kur'an kadar katiyet ifade 
etmediği gibi, bu sözlerin Peygamber'e ait olup olmadığı (sahihliği) da farklı" 

dereceler içerınektedir 12_ Hz. Peygamber' e nisbet edilen haberlerin bilgi değerleri 
olmakla beraber yakin (kesin bilgi) ifade etmemeleri, Ilikada temel olma bakımından 
onlaı:ın Kur'an'la aynıteraziye konulamayacağı sonucunu da beraberinde getirir. 

Kur'an, geçmiş millet ve peygamberlerin kıssalarıııa, birtakım tarihi olay11ıra 
yer vermekte ve oııl"arı belli bir uslfip içerisinele sunmaktadır,. Bu tip 
bilgilendirmedeki asıl amaç, insanların, peygamberlerin ve .mü'minlerin hayatlarında 
temsil edilen tevlılcll çizgiyi, ahlaki ve evrensel mesajların izlerini yakalamaları için 
daha önceki toplum ve medeniyetleri araştırınaya teşvik edilmeleri; tarihte insan ve. 
topluıniara hakim ilahi sünnetierin idrak edilmesi ve ayrıca insanın özgür iradesine 
atıfta bulunularak tarih içerisinde nasıl imtihan edildiğinin vurgulanıııasıdır. Çünkü 
Kur'an bir hidayet kitabıdır. Kur'an'ın, bu kıssaları insanların dikkatlerine 
arzetmesinin gayesi salt hikayecilik ve edebiyat olmadığı gibi, tarihi bir olayın 
bütün detayları ile sistematik tarih biliminin sLinduğu tarzda sunulması da değildir. 

İncil'e gelince, İsa (a.s.)'ın insanlara bildirdiği ilfihl müjdeyi ihtiva eden kitap 
olarak kabul edilir. Ancak bu kitap açıldığında, onun tek bir eser olmadığı, birçok 
metinlerden meydana geldiği tesbit edilebilir. İncil, toplanı yirmiyedi risaleden· 
oluşmaktadır ve "Iiıcil" kelimesi ancak bu kitabın bir bölümü için isabetli. ve 
doğrudur. İncil'in eliğer ismi "Ahd-i Ced'id" veya "Yeni Alıit" tir. Kitabın tam 

9 lsliiıııiyet ve Hristiyanlıkta valıiy konusu lçiıı bkz. Salih Akdeınir. Hrisliywı Kaynaklara ı•e Kur't/n-ı 
Kerfm'e Gare Hz. lsa, (Basılımıınış Doktora Tezi), Ankara 1992, s. 19-23. 

10 Necııı, 53/3; Hfıkka. 69/46; Geniş bilgi ve değerlendirme için bkz. Zeki Du ınan, Uygulamalı Te_(1·ir 
Usülii ve Tef.';ir Tarihi, Kayseri 1992, s. 22-35. 

ll . 
Nahl, 16/44,64. 

12 Geniş bilgi ve değerleııÇirıne için bkz. J<ıı·ca, a.g.e., s. 1-36; Melııııed Hayri Kırhaşoğlu, ll'!t1m 
Dii!iiillt:esillde Siillllel, Ankara 1993, s. 129-247; Meluııel Ciimıez. Siitlllt'l ve Hadisili Anlaşt!nwsı 
ve Yorumlmımasıtula Metndo/f1ii Sorıtllll, Ankara 1997, s. 169-1 9X. 
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manasıyla ."incW . denilen bölümü, dört ayrı ın~tiriclen ibarettir; bunlar Matta, 
Maı·kqs, Luka ve ,Yuhanna tarafından yazılmış ınetinlerdir. Onlar bu yazma işipi 
yaparken, kendi bildiklerini, ya da beniberinde'olanlarclan öğrendiklerini özetleınişler, 
eliğer havfiıilerdelı, ya da İsa (a.s.)'yı tanımış, gönni.iş ve duymuş olan şahıslardan da 
bilgi toplaınışlardır. Üçüncü asırcia bu dört kişiye "Evangelist", yani ·"inci! Yazan" 
ismi verilmiştir. İsa (a.s.)'nın kendisi, insanları irşacl faaliyetinele bulunurken ne bir 
kitap ya~mış ne ele yazdırınıştır, sadece köyden kö)/e dolaşarak (yaklaşık üç yıl) 
konuşmuş, dinleyicilere hitabetmekle yetinmiştir. Böylece İsa (a.s.) ffinl dünyadan 
ayrılırken, "İncil" elenilen hiçbir k'Üap bırakınaınıştır. İsa'nın vefatından sonra 
havfirller ve onun şakirtleri, onun öğretilerini yayınışlardır. Onlar da dünyanın çeşitli 
bölgelerine giderek aynı şekildevaaz etmeye başlamışlardır. Ancak onların vaazları, 
İsa (a.s.)'nın vaa:ilaı~ından dal1a geniş ve kapsamlıyel ı 13. 

Bu dört incilin herbiri, İsa (a.s.)'ın hayatı, mucizeleri ve öğretilerini nakl eder. 
Her yazar, bu konuları kendi dil ve uslubu ile kaydetmiştir; hiçbiri bugünkü 
tarihçiterin (biljmsel) usulleri ile çalışmaİnışlardır. Onların amacı, İsa (a.s.)'ın hayat 
hikayesini yazmak değil, onı,ı ·tanıtmakti. Böylece bu dört metin, genellikle aynı 
konu ve olayları nakletseler de, aynı şekilde, aynı söz ve ifadelerle nakletınezler14. 

1 ' 

"Bu çalışmalar İslam'ın "hadis· ilmi" ile kıyaslanabilir. Yeni Abit (İncil) 
yazarları, istisnasız ya "Salıabe" gibi İsa'yı şahsen tanımış olan, ya da "Tabitın" 
gibi onu izleyenle!·in ilk kuşağını oluşturan şakirtlerdir. Hri1stiyiınlar, Yeni Abit'in 
ti.i~n yazarlarının Isa'nın yaşamının görgü tanıkları olduğunu iddia etmezler. Bu 
yazarlardan bazıları gerçekten _görgü tanığı olmuştur, ancak hepsi ilk kuşak 
şakirtlerdir. Hristiyanlai·, Yeni A.hit yazarlarını peygamber sayınnınakla birlikte, 
yazdıklarında Tanrı tarafından esinlendiklerine inanırlar 15." 

. "İnciller yazılımidan önye ağızdan ağıza nakledi Idi. Hristiynn tarihçilerine göre 
Isa takriben otuz ·yılında öldü. Onu tanıyan, yaptıklarını gören, söylediklerini işiten 
şakirtleri, İsa'nın bu anılarıılı sakladı lar. İlk Hristiyanlnr, İs~ı'nın hayatta olduğundan, 
ölümden dirildiğinden, ruhunun aralarında yaşadığından eınindiler. Hristiyanlar dua 
etmek için biraraya geldiklerinde, İsa'nın dediklerini, yaptıklarını anlatırlardı. İsa ile 
ilgili öyküleı'. zamanla daha kapsamlı sözlü aniatılar şeklini aldı. bu aniatıları 
altınıştı yıllarda kaleme alan ilk şakirt, Petrus'un arkadaşı Markos'tur. (Bu tarih, 
Yeni Abit kitapları ile ilgili diğer tarihler gibi takıibl olup nraştırınacılarca kitabın 
özüne dayandırılan .bir tahmindir.) 1 6" ~· 

... ;:- "Önce şu hususun altını çizınek gerek: Hristiyanlar İsa'nın bir kitap, bir İncil 
getirdiğini kesinlikle sa~unmazlar. Müslüman inancına göre Muhammed'in Kur'an'ı 
getirdiği anlamda İsa, insaniani bir açıklama taşiiııış değildir. Hristiyanlar için bizzat 
İsa, Tanrı'nın insanlara yaptığı açıklama ile bütünleşmiştir. Bu nedenle biz, İsa'nın 
kendi e!,i.yle yazdığı ya da şakirtlerinden birine yazdırdığı bir kaynak İncil arayışında 
değiliz. fhistiyanlığa göre İsa, İnsan alımış Tanrı Kelamı veya Mesajı olduğundan, 
İnciller de Hristiyanların nazai'ında şakirtlerinin iiıançlnrını ve bu inancın Hristiyan 
topluluğu için g~ ifade ettiğini açınlamaya yönelik es intili yn~ıtlardır 17." 

13 Bkz. Xavier Jacob, fnc:il Nedir?, Ankara 1985 s.7-12. 
' 14 Bkz. a.g.e., s. 13-14 · 
15 Thoıı1as Michel, Hristiwm Tanr.ıbilimine c/riş, Istanbul 1992, s. 32. 16 . . . . 

A.g.e., s. 33. 
l7 A.g.e., s. 39-40 .. 
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"Hristiyanlığın vahiy telakkisi, İslam'ın vahiy telakkisinden çok farklıdır. 
Hristiyanlığa göre en mükemmel vahiy, İncil'de değil, isa'da meydana gelmiştir. 
Hristiyanlığa göre, Allah'ın insana söylemek istediğini yaşanıında ve şahsında en 
mükemmel şekilde anlatan, İsa Mesih'tir 18 ." 

Böylece inci ller, Havartlerin İsa (a.s.) hakkındaki şehfıcletlerini içerir ve onun 
ve Tanrı'nın insana söylemek istediklerine olan inancı oluşturmayı amaçlar. 
Havfırlle.r, İsa (a.s.)'nın mesajını kendi uslfiplarına göre kaleme alınışlarclır. Ancak 
Hristiyanlık inancına göre onlar bu mesajı kaleme alırken Kutsal Ruh'un ilhamı 
altında kaleme almışlardır. Böylece vahiy, gelenek ve Kutsal Kitap yoluyla 
nakleclilıııiştir. Vahyin intikalinde Havfıri'ler ve onların halelleri olan piskoposların 
rolü biiyük olımı~tur. Yeni Abit'teki kitapların zaman içerisinele şekillenmeleri 
M.Ö. 150-200 yılları arasında olmuştur. Daha sonra 1546 claTrente Konsili'ncle 
kutsal kitaplar konusu yenielen güneleme gelmiş, fakat daha önce Hristiyan halkın 
elinele dolaşanların dışındakiler kabul edilmemiştir 19. 

Bütün bu açıklaınalardan hareketle, bugün için Yeni Ahit'i oluşturan İncil 
metinleriyle, onların Havarller ve şakirtler tarafından kendi bilgi, görgü ve 
uslfiplarına göre kaleme al ınışlarıyla, İslam Dininde Kur;an'clan sonra di nin başlıca 
kaynağını oluşturduğu kabul edilen hadisler ve Hz. Peygamber hakkında Sahabe ve 
Tabifin vasıtasıyla bize kadar intikal eden haberler arasında mahiyet bakımındıın bir 
benzerlik ve parelellik kurmak mümkün gözükmektedir. Bize kadar bir literati.ir 
halinde intikal eden bu hadis ve haberler, Tıpkı iki boyutlu bir fotoğrafııı ön 
yüzlinde verilmek istenen mesajla, fonun arka planında görünen belli belirsiz ve 
kimi zaman önemi farkedilmeyen ayrıntılar gibi, bir laraftan Hz. Peygamber'in 
şahsiyeti, hayatı ve uygulamaları, Kur'an'ın bazı fıyetleri hakkında yapmış olduğu 
açıklaınaları ve irşfıdları hakkında bilgiler verirken, aynı zamanda bir dönemin hakim 
kültürünü, ekonomik, politik ve sosyal şartlarını, adet ve geleneklerini, coğrafya ve 
iklim şartlarını da bizlere yansıtmaktadır. Hz. Peygamber'e nisbet edilen hadis ve 
haberlerin okunup te'vil edilmelerinde, değerlendirilmesinde olduğu gibi, David A. 
Pailin'iıı vurguladığı gibi, İncil metinleri de okunurken, bu metinlerin tabiatı ile 
ilgili dikkate alınması gereken önemli noktalar mevcuttur: 

Daha önce de belirtildiği gibi İncil, bir yaz;ırın sistematik ve l"elsefi' bütünlük 
içerisinde masa başında düşünüp tasarladığı, sonra yazıya döktüğü türden bir eser 
değildir; o, iki kapağının arasında hukuk, tarih, şiir, mektuplar gibi literatiiriin farklı 
tiplerini ve farklı görüşleri ifade eden bir koleksiyoııdur ve aynı zamanda birbiriyle 
tutarlı gözi.ikmeyen bir dizi görüşleri de ihtiva eder. İncil'in içerisindeki bazı 
dökümanlar dikkatli bir şekilde ve titizlikle kaleme alınırken, diğer bir kısmında bu 
titizlik gösterilmemiştir. Dolayısıyla İncil'de geçen şeylerin referansları dikkate 
alınarak kendi bağlıımiarına uygun bir şekilde yorumlanmaları gerekir. İncil'le ilgi! i 
dökiiıııaı.ların, inançlı toplumların ürettiği tek bir kitap gibi göri.inıııesine rafrmen, 
devam edegelen bir inanç toplumunun tarihi gelişiminin farklı sathalarını yansıttığı 
gözardı edilmemelidir. Önce İncil'in ortaya çıkması ve daha sonra toplumun ona göre 
şekillenmesi söz konusu değildir. Yazılan şeyler,. inanç lupluınunuıı inançlarına ve 
ilgilerine uygun olarak ortaya çıkmış, toplumun hayatına rehber olnu.ısı 
diişi.ini.ilıniiştiir. Bu döki.iıııaıılar, tarih içerisinde Hristiyanların dini nasıl anladıkları 

"" 

ı 8 Mehıııel Aydııı, Hristiymı Kaynaklarına Giire Hrisriymılık, Ankara ı '!<!5, s. 8 ı. 
ı 9 Fazla bilgi için bkz. Aydın, tı.g.e., s. sı ıo9; 1'. Xavier Nuss-Hakkı Dcıııircl, lfris.Ji_ı·an Ö,ifretisi, 

lsıaııbul ı '!94, s. 7'2-74; Giiııay Tiiıner-Abdurrabınaıı l<iiçiik. f)ifıll'r 7/ırilıi, An kanı 19'!3, s. 251i-
21i2. . 
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hakkında bilgi vermekte ve teolojik gelişim düzeylerinin geniş bit alanını 
supınaktadır. Yo~sa o, Müslümanların Kur'an'ı kabul ettikleri. şekilde kutsal ve 
otaritik bir. kitaı:> değildi!< Hristiyanlığa gÇire İnciller kutsal olmadığı gibi, 
Müslümanların Kur'an'ı kaqul ettikleri gibi Allah'ın sözleri de değillerdir. İlahi d!)ğa 
(divine nature) ve ilahi irade, aracı (İsa) vasıtasıyla insanlığa dqğrudan ifade 
edilmiştir. İncilleri·n rolü ise, bu aracıya (ıneclium) şehadet etmek ve inananların 
onun mesajını nasıl algıladıklarını ifade etmektir. İncil'in kendisi bir medium 
değildir. Gerçek Hristiyan inancının kendisi Tanrı'ya verilen bir cevaptır ve bu 
cevap, ilahi geı;çeği kavramada İncil'i araç olarak kullanır.2° 

Kur'an'ın Ehl-i Kitap'la ilgili olarak verdiği referanslarclan, Sami geleneğinin 
İslam'a bir arkaplan oluşturduğunu anlamak mümkündür Kur'an'da verilen bu 
referanslar, tefsircileri, ilgili ayetlerin açıklanması noktasında "fsrailiyyat" adı 
verilen bir ti.ir açıklamalara, Tevrat ve İnciller'de anlatılan kıssalara yöneltmiş, 
bununla Kur'an tefsirine bir zenginlik katılmak istenmiştir. Ancak önceki elin ve 
gelenekler hakkındaki bilgi yetersizliği ve mevcut clökiimanl.arı değerlendirmede 
güvenilir yöntemlerin geliştirilememesi; tarih, semantik, herı:nenötik gibi bu 
konuda tutarlı bilimsel yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek bilgi 
disiplinlerinin bugiinkü manasıyla henüz teşekkül etmemiş olması, israiliyyat'tan 

· s.aclece kıssacılık Şeklinde yararlanma zihniyeti, insanları ifrat-tefrit noktalarına 
götürmüş, bir kısım müfessirler İsrfiiliyyat'a tefsirlerincle ölçi.isüz bir şekilde yer 

· verii·ken, diğer· kısmı İsrailiyyat'ın yorumda kullanım.ına ve tefsire sokulmasına 
hepten karşı olmuşlarclı'rl· Hz. Peygamber, "Kitap Elıli'ni tasdik de, tekzip de 
etmeyiniz, 'Allah'a ve O'nun tarafından indirilen~ inanclık' deyiniz"2l buyurarak, 
bu tip haberler·karşısında ihtiyatlı olunmasına işiıı·et buyurmuştur. Aslında bu 
konuda toptan kabul veya red edici bir tutuma 

1
girmekten çok, duygusallıkboyutu 

öne çıkmayan, bilirrisel, .objektif ve ihtiyatlı bir yol (orta yol) takip etmenin, 
geçmişi yeni yöntemler ışığında tektar ele alıp değerlendirnıenin, gerek diyalogların 
sağlam zeminlere oturtulup farklı din mensuplarının birbirini daha iyi 
anlayabilmeleri, gerekse geçmişin verilerinden ve dökümanlarından hare~etle 
geleceğe matuf önemli projelerin oluşturulması açısından daha tutarlı olabileceği 
kanaatini taşıtnaktayız. · 

Aslında dikkatle bakıldığında Kuı;'art'ın kendisinde, bu tip bir yaklaşıma 
model olabilecek işaretleri görmek ınüınkündi.ir. Kur'an daha önceki birtakını din ve 
medeniyetlerle, toplumlarla ilgili haberleri veciz ve özlü bir us!Gpla ele almakta, 
onları adeta bir si.izgeçten geçirmek suretiyle birtakım çelişki lerden, tutarsızlıklardan 
ve teferruattan arındırmak suretiyle gönderiliş amacına uygun bir şekilde insanların 
bilgilerine sunmaktadır. Amaç, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, tarihi vakıaların 
kronolojik bir şekilde bütiin detaylarıyla anlatılınası değil, insaniann bu olayların 
özi.ine intikal etmelerinin sağlanmasıyla tarihten gerekli dersleri çıkarabilmelerine ve 
farklı tarihi dönemlerde, farklı külti.irel ve sosyal yapılar içerisinde şekillenip tezahür 

· eden Allah'ın doğru dinini ve tevhicli bir büti.in olarak aniayabilmelerine yardımcı 
olmaktır; yani amaç ahlaki ve terbiyevlclir. Aynı zamanda Kur'an insanlardan, . 
geçinişdin ve mecleniyetlerle, tarihle ilgili cilaı·ak sadece kendisinin veciz bir uslGpla 
vermiş olduğu bilgilerle yetinmekle kalmayıp, insanoğlunun yeryüzündeki 

.20 Geniş bilgi ve değerlendiFıne için bkz. David A. Pailin, Groımdwork t!f' Pliilosoplı)· t!t' Reli~-:ion, 
London SWI, 1986, s. 76-82. 

2l Ahmed b. Hanbel, Milsned, IV/136; Buhar!, 'Salıilı, Şehfidfit/ 29, Tel'sirtı Sureti'I-Bakara/ll, 
l'tisfiııı/25, Tevhld/51; Ebu Davud, San en, ilın/2. · ·, 
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serüvenini keşfetmeleri için onları yeryüzünde gezip dolaşmaya, gözlem ve 
araştırmalar yapıntıya sevketmektedir22. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, çoğu 
defa fotoğrafın arka kısmında görülen detaylar ve ayrıntılar, ön tarafta görülen 
şekillerden-daha çok bilgi ve sırları, mesajları ihtiva edebilınektedir. Bu ayrıntıları ve 
onlardaki bilgi ve mesajları kavrayabilınek, incelikleri farkedebilmek için, diğer 
bilimlerin de verilerinden faydalanılarak farklı tiirlerde okuı1ıa ve araştırma 
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

. Kur'an-ı Kerim, Hz. Meryem'le, Hz. İsa ve Havariler'le ilgili, detaylara 
girmeyen kısa ve öz bilgiler vermektedir. Yukarıda açıklanan noktalardan hareketle, 
konferans metninde sunulan bilgilerin daha iyi değerlendirilmesi ve bağlantılarının 
kurulabilmesi için, yorumu okuyucuya bırakarak sadece ilgili Kur'an ayetlerini 
verıneyi faydalı görüyoruz. Verilen ayetlerde okuyucular için açıklanmasını çok 
önemli gördüğümüz bazı hususlar hakkıııda dipnotlarda özet bilgiler veriln-ıiş, 

detayların araştırılınası okuyucuya terkedilmiştir: 

"im ran'ın karısı: 'Rabbim! Kanunıda olant suf sana adadun, benden kabul 
buyur! Sen işiten ve bilensin' demişti. Onu doğurduğunda, Allah onup ne 
doğurduğunu daha iyi bildiği halde, 'Ya Rabbi! Ktz doğurdw11, erkek ktz gibi degildir 
23Fe ben ona Meryem adılll verdinı. Onu da, soyunııt da kovulmuş kötü şeytandan 
sana giiveniyorıım' demişti. Rabbi, o kızı güzel bir şekilde kabullendi, onu güzel bir 
bitki gibi yetiştirdi ve onu Zekeriyya'nın korumacılığına verdi. Zekeriyya ınabecle 
her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurclu .. 'Ey Meryem! Bu sema nereden 
(geldi)?' derdi. Meryem de: 'Bu Allalı'm katmdandtr' derdi. Allah dilediğini 
hesapsızca rızıklanclırıı:. " (Ali İmran, 3/35-37). · 

"İffetini koruyana (Meryem'e) ruhumuzdan ütlemiş, onu ve oğlunu dünyalar 
için mucize kılınıştık. İşte sizin bu ümmetiniz (clininiz)·tek bir ümınettir ve ben ele 
Rabbinizim. Artık bana kulluk edin." (Enbiya, 21/9<1} 

"Meryem'in oğlunu diı, annesini de ayet (mucize) kı ldık. Her ikisini de pınarı 
bulunan, oturmaya elverişli yüksek bir yerele barınclırclık." (Mu'minfin, 23/50) 

"Kitap'ta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden ayrılmış ve doğu yönünde bir 
yere çekilmişti. İnsanlarin arasında bir perde' germişti. Ona nıhumuzu (Cebrail'i) 
gönderdik de, ona tam bir insan şeklinde göriinclii. Meryem: 'Eğer Allalı'tan sakliian 
biri isen senden Ralıman 'a sığ mm m' dedi. (Cebrail:) 'Ben ancak Rabbimin sana 
gönderdiği bir elçiyim, sana temiz bir oğlan bağtşlamak için geldim' dedi. 
(Meryem:) 'Bana bit insan dokıınmanuşken , ben kötii bir kadtn da değilken ttastl 
oğlum olabilir?' dedi. (Cebrail:) 'Bu senin için böyledir, Rabbin: "Bu benim için 
çok ~olaydır. Onu insanlara bir ayet ve bizelen bir rahmet kılacağız" buyurdu' dedi. 
Ve iş olup bitti." (Meryem, 19/16-21) 

"Melekler: 'Ey Metyem! Allah seni seçti, anttı ve selli biitiin kadiiilara üstün 
tuttu. Ey Metyem! Rabbine gönülden boyun eğ, secdeye Far, riikıl edenlerle beraber 
·riikıl et!' demişlerdi. (Ey Muhammed!) Bu sana bildirdiğimiz gayb haberlerinclendir. 
Meryem'e hangisi bakacak diye oklarıyla kura çekerken sen yanlarında değildin. 

22 Ali lıııriin, 3/137; En'iiııı, 6/11; Yusuf, 12/109; Nnlıl, 16/36; Hncc, 22/46; Rum, 30/9; Geni~ 
değerlendirme için bkz. Ali Akpınar, Kur'an Aydmlıifmda Seyahat, Ankanı 1998, s, 27-38. 

23 Hz. Meryem'in annesi, çocuğu doğmadan önce onu Mabed'e hizıııetkfir veya din adaını olanık 
adauığı ve kız çocuğunun da bu hizmetlere uygup olmadığını diişiiııdiiğii için, hayal kırıklığının bir 
ifadesi olarak bu sözii sarfetmiş olıım!ı. 
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Melekler: 'Ey Men·em! Allah kendi katmdan bir kelimeyi swıô mi!jdeler; onun ad1 
!v,!eryenı oğlu i.~a Mesih'tir. O, dünya. ve ahirette gözde ve yak111 k1lllıanlardand1r' 
demişlerdi. O, insanlara beşikte iken de, yetişkin iken de iyilerden biri olarak 
konuşacaktır. Meryem: ;Rabbim! Bana bir insan doku11nwmt11-ken nas1l çocuğum 
olabilir?' dedi. Melek de: 'Serliıı için bu böyledir. Allalı diled(~ini yarat1r. O, bir 
işin olmasuu diler:~e o11a "ol!" der ve o da olur' dec)i." (Ali İmran, 3/42-47) 

"Meryem ona gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu 
bir hurıpa ağacının dibine getirdi. 'Keşke bunda u. (hı ce ölseydinı de ıınııtıılııp 

gitseydim' dedi. Altından (bir ses) kendisine şöyle seslenmişti: 'Sa/un üzülme! 
Rabbill senin altında11. bir su arkı yaratti, Htırma ağa c mı kendine doğru silkele. 
üstüne taze hurma dökülsün. Artık ye, iç; gözün aydın olsun! Insanlardan birini 
görecek 'olursan: "Ben Rahman'a oruç adadım, bugün hiçbir insanla 
konuşmayacağım" de.' Meryem çocuğunu kucağında taşıyarak kavmi ne getirdi. 
Onlar: 'Ey Me1yem! Sen şaşılacak bir şey yaptın.· Ey Hm:wı 'ı u i ktzkardeşi! Baban 
kötü bir kişi değildi, annen de (ffetsiz değildi' dediler. (Meryem) onu· gösterdi. 
Onlar: 'Biz beşikieki çocukla nasıl konuşuruz?' dediler. (Çocuk:) 'Ben Allah'm 
kuluyum.. Bana Kitab't verdi ve beni nebf yaptt. Nerede olursam olayuıı, belli 
miibqrek ktldı ve sağ oldukça bana nanıazt, zekfıtt ve wınenıe iyi davra11nıanıt 
öğüt/ed~. Beni bir asi ve zorba kılnıadt. Doğduğ11111 gün, öleceğim gün ve 
dirile~eğinı gün bana selam olsun' dedi. İşte hakkında şüpheye düştükleri Meryem 
oğlu lsa, gerçek söze göre budur. Alialı'ın çocuk•edinıııesi asla olmamıştır ve O 
bundan münezzehtir. O bir işi dileyince sadece ona 'ol!' der ve o iş oluverir." 
(Meryem, 19/22-35) · · 

"AIIah ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek ve İsrailoğuHanna 
·(şöyle diyen) bir elçi kılacaktır: 'Ben size Rabbinizden bir belge getirdim. Ben 
.çamurdan kuş şeklinde bir hey/ad yap1p ona i(fleyeceğinı, o da Alla!ı'm izni ile kuş 
olacak; anadan doğnıa körü ve alacaltyı iyi. edeceğim; Allalı'm emri ile ölii/.t!ri 
di1:il~e(:eğim; yiyecekleriuizi, evlei:inizde saklcıd(klartniZJ bildireceğim. Eğer 
iiıanirsamz, bunda sizin için ders vardt.r. Benden önce ge/e11. Tevrat't tasdik ederek, 
size haram k1l11wnlann bir !asnwıt lıelal etmem için Rabbinizde11. bir belge geti/'d im. 
Öyleyse Allah'a saygti1 olun ve bana itaat edin. Allalı hem benim Rabbim, hem de 
sizin Rabbinizdir. O'na ibadet editi;·doğrıı yol budur.' İsa, onların inkar edeceğini 
anlayınca: 'Alla/ı yolunda bana kiln/er yardımcı olur?' dedi. Havariler: 'AUa!ı'tn 
yardımcıları biziz; biz Allalı'a inmıdtk. Bizim müslümanlar oldıığ11mııza şahit ol. 
.Rabbimiz! indirdiğine inandık ve elçine uydıık; öyleyse bizi şahitlik edenlerle 
birlikte yaz' dediler. Onlar tuzak kurdular, Allalı da tuzak kurdu. Allah tuzak 
kuranların en hayırlısıdır. Allah demişti, ki: 'Ey /~w! seni !'efat ettireceğim ve seni 

kem#me yükse/tece,~inı, 24 seni inkarcılardan temiz/eyece,~im; sana uyanlan layamef 

24 lsa (a.s.)'ın çıırıııılı;ı gerilmesi, vefat etmesi ve rel' edilmesi. (yükseltilıncsi) ıneselesindc, i~lilııı 
dünyasındaki Ilkirlerin birbirleriyle oldukça çalışır bir durunıda olduğu göriilıııekledir. Gerçi 
Kur'an'da, 1-lz. lsa'nın çarmıhta Yahudiler tarafından öldürülıııediği, Allalı'ın onu kendi katıııa rcl' 

· etıiği (yükselttiği) ııçıkçli ifade edilmektedir. Ancak bıı yiikselııne i~inin bedenle ıııi, yoksa ruhla 
ını; beden ve ri.ıh diri olarak ını, yoksa beden ölü ruh diri olarak ıııı yiikselıildiği ve Kıyamet'ten 
önce döniişii konuları oldukça ınüpheındir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de lsa (a.s.)'ın Kıyaınct'e yakın 
bir zamanda tekrar yeryüzüne indirileceği'ne dair herhangi bir bilgi de yoktur. Konu Deccal'ın 
çıkışı ilc ilgili illıfid haberlerde geçmektedir Hadislerde Kıyamet'in kopuşuna dair on alilıı.ıeı 
anisında·.açıkça yer alan isa b. Meryem'in semadan niizlllii (gökten inmesi), iniş yeri, inişinden 
sonraki faaliyetleri ve deccal ile çarpışınası ve kendisinin de 1-lz. Muhammed'in ilalifesi ve bir 
iiınıneti olarak Miisliiınanlann imaını dııruımın<!a olan Mehdi'nin,arkasında namaz kılışı,'diinyadaki 
hayat süresi ve nihayet eceli ile ölüp 1-lz. Peygamber'in yanına göıııiilınesi en kiiçiik ayrıntılaı'ına 
kıidar rivayet edilmiş, ildetil resıı\edilınişıir. Fazla bilgi ve konunun genişliğine değerlendirilmesi 
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gününe kadar inidirct/ardan üstün tulaca,qun. Sonru hana diineceksiniz. l'e 
anlaşamadtğtntz.ltususlarda aranızda hüküm verece,qim, i nk/ir edenlere gelince, onteira 
dünya ve a!ıire/fe çetin bir azapla azap edece,qim. Onlartil hiçbir yardunctst 
olmayacaktır. Anw iman edip yararlt işler yaJJCiltlom ge"/ince, onlartil iicretlerini 
Allalı kendilerine iideyecektir. Allalı .lıakstz.ltk yupaniort seı•mez. Sana bu 
okuduklartmtz., ayetlerden ve lıikmetli Kıır'an'dandtr. Allalt kattnda f.w'ntn durunw, 
Adem'in durıunu gibidir. Adem'i topraktan yaratnuşf!. Sonm ona "ol!" demiş, o da 
olmuştu' (Ali İmrfin, 3/48-59) 

"O isa, ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kı ldığımız 
bir kul dur." (Zuhmf, 43/59) 

"İsa açık belgeleri getirdiği zaman: 'Size lıiloneli getirdinr l'e aynlt,qa 
diiştii,qillliiz şeylerin bir ktsmtnı açıklamak iiz.cre geldint. Allolı'a karşt saygt!t olun, 
bana itaat edin. Allalt benim de Rabbim, sizin de Ra/Jhini::.dir. Arttk O'na kulluk 
edin, !m doğru yoldur' elemiş Ama gruplar aralarında ayrılığa dlişti.iler. Can yakıcı 
günlin azabına uğrayacak ulaıı zaliınlerin vay haline!" (Zulınıf, 43/63-65) 

"Meryemoğlu İsa: 'Ey lsrailoğullan! Ben, henden iince gelmiş olan Tel'rat'ı 

doğmlayan, benden sonra gelecek ve adt Altmed olacak /Jir elçiyi ml(jdelcyen, 25 
Alla!ı'tn size gönderilmiş bir elçisiyim' demişti. Ama o elçi kendilerine açık 
belgelerle geldiği zaman 'Bu apaçık bir biiyüdür' dediler." (Sfif, 61/6) 

"Allah: 'Ey Meryem oğlu lsa! Sana l'e allana olan nimetimi an!' demişti. 
'Beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşurken seni Kntsal Ruh'la desteklemiştim. 
Sana Kitab't, lıikmeti, Teıntt't ve litcil'i öğretmiştim. Sen iznim/e ç·onıurdan kuş 
biçiminde bir şekil yaptyor ve ona i(flliyordun da yine henilli imim/e oluyordu. 
Körii ı>e alaca!tyt iwimle iyileştirmiştin. Iznim/e iiliileri plwnyordun. Sen, 
llntiloğti.llanna opk belgeler/e geldiğinde ı>e on/an inkôr edenler: "Bu apaçık bir 
büylicllir" dedikleri zaman onlara senden el çektirdim' dedi. Havfırllere: 'B(l[ia ve 
e!çime inantn!' diye bildirmiştim. Onlar da: '/nandtk, hizint Illiisliiman olduğumuza 
tam k ol!' demişlerdi. Havarller: 'Ey Me1yein oğlu lm! Ra/Jbin gökten bize bir sr~fi·a 
indirebilir mi?' demişlereli de, o: 'Eger inantyrJrsantz. Allo/r'twr korkun' demişti. 
Onlar: 'Ondan yemeyi, kalp/erimizin tatmin olnwstnt, senin bize do,qrıı söylediğini 
bilmek ve ona twuk olmak istiyoruz' dediler. Meryem oğlu İsa: 'Ey Alla/um, 
Rabbimiz! Geçmiş ı•c geleceklerimiz i(:in bir bayrom l'C senden bir belge olmak 
iizere, bize gökten srdi·a indir. Bizi rtz.tklandtr. Sen nztk ı•erenlerin en !taytr!tst.wr' 
dedi. Allah: 'Ben onu size indireceğim. Ama bundan sonr{t sizden inkôr edene, lıiç. 

kimseye azap etmeyeceğim bir azap la azap edece,qim' dedi. Allah: 'Ey Metyenz ocqlu 
lsa! Sen mi insanlara: '!Beni ve annemi tanrı edinin" deditr ?' demişti ele, İsa: 'Hôşô, 
hakktm olmayan bir sözii söylemek bana yakt,l'lllaz. E,qer deseydim, sen onu 
bilirdin. Sen benim içinde olant bilirsin, ben senin zaturda olanı bilmem, çiinkü 
gaybt ancak sen bilirsin' dedi. 'Ben onlara: "Ancak beni ın Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah'a tapın!" diye sadece bana emrettiğini siiyledint. Amlcmnda bulunduğum 
sürece onlara giiz.cii iclim. Benim cantml aldt,qut wnwn sen on/an gözliiyordun. 
Zaten sen lter şeye twukstn. Onlara azap edecek o(ur.1·un. onlar zaten senin 

için bkz. Eıhcııı J{uhi Fığlalı, "Mesilı ı•e Melıdi inancı Üzel.'ine",'Aıık:ır:ı O. II:ıhiy:ıl Fak. Dergisi. 
C. XXV, Ankara 1981, s. 179-214; Akdeıııir. a.g.c., s. 24f~24H; Siilcyıııaıı Aıcs. Yüce Kür'an'ın 
Ça,i!,rla,> T~/:l'iri, I-XI. isı:ııılıul 1989, C. II, s. 49-56. · ·' ' 

25 Bu konunun Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes bağlanıında ele alınıp değerleııdirilıııesi için hkz. Mehıııet 
Paçacı, "l(ıır'iin-ı Kerfm lşığmda Valıiy Geleneğine [(itiib-ı Mukaddes /lağlamwda Bir 1/akı,l'", 
lslfııııi Araslırıııalar. C. V. Sayı: 3, Teııııııuz 1991. s. 185-IHH. 
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kullarındır. Eğer onları bağışlarsa11, sen iistünsiin, bilgesin' dedi. Allah: !Bugün, 
doğru olan kimselere doğriıluklaruun yarar sağladığı gündür. Onlara altlarından 
ınızaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetler vardır. Alltıh mı/ardan hoşnut olur, 
onlar.da Alla!ı:tan hoşnut olurlar. işte başarı budur' dedi." (Maide, 5/110-119) 

"Fakat onların (Yahudilerin) ahidierini bozıııaları, Allalı'ın ayetlerini inkar 
etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve 'kalp/ erimiz perdelidir' demeleri . 
sebebiyle kendilerine lanet ettik ... Bir de (İsa'yı) inkar etmelerı ve Meryem'e büyük 
bir iftiracia bulunnialarından. ve. 'Biz. Meryeill oğlu isa Mesih'i öldiirdiik' 
demelerinden dolayıdır. Oysa onu öldürmeeliler ve asıııadılar; fakat kendileri öyle 
sandılar. DoğrusLı anlaşmuzlığa düştükleri şeyde şüphededirler. Bu lıpsusta zanna 
uymaktan başka kesin bir bilgileri yoktur. Onu öldürdüklerini kesinkes bilemedi ler. 
~ksine Allah onu kendisine yükseltti. Allah güçlüdür, bilgedir. Kitaplılardan 
hiçkimse yoktur ki, ölümünderi önce ona (İsa'ya) inanmasın Kıyamet günü de o, 
onların aleyhine tanıklık edecektir." (N isa, 4/155-159) 

·"Allah: 'Ey isa! .(i en seni ec eline yetireceğinı, seni kendime yükselteceğim 
(innl muteveftike ve rfifı'uke ileyye ... ), inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; 
sana uyanlar/ kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Srmra 
dönüşiiniiz banadır. Ayrılığa düştüğüniiz hususlarda arcmızda hiikmedeceğim' 
demiştj" (AiiJmdin, 3/ 55) 

"Ey Kitap Ehli! Dininizele taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçek 
olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın elçisi, Meryem'e verdiği sözü ve 
kendinden bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın. 'Üçtür' demeyin; iyiliğiniz için 
bundan vazgeçin. Allah U!JCak tek birTanrıdır; çocuğu olmaktan yücedir26. Göklerde 
olanlar ve yerde olanlar O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de, gözde 
melekler de Allah'a. kul olmaktah çekinmezler. O'na ibadetten kim çekinir ve 
büyüklük tasi arsa, (bilsin ki) O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır." (N isa, 
4/171-172) 

"Andolsun 'Allah, Meryem oğlu Mesih'in kendisidir' diyenler ki\fir 
olmuşlardır. Oysa Mesih: 'Ey israiloğulları! Benii;Jı Rabbim, sizin de Rabbiniz olan 
Allah'a tapın; kim Allalı'a ortak koşarso, doğrusu Allalı cenneti a,na haram eder, 
onun varacağı yer ateştir. haksızlık edenlerin yardımcıları yoktur' demişti. 'Allah üçe 
ilahtan üçüncüsUd ür' diyenler elbette kfifir olmuşlardır. Halbuki tek bir ilahtan başka 
hiçbir ilah yoktur. Eğer bu söylediklerinden vazgeçıııezlerse, içlerinden küfürele 
kalanlara muhakkak çok acıklı bir azap dokunacaktır. Hali\ Allah'a tevbe edip 
mağtiret dilt~meyecekler ıiii? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Meryem'in 
oğlu Mesih, ancak bir rasuldür: Ondan önce de birçok rasuller geçti. Anası doğru bir 
kadındı, ikisi de yemek yerlerdi. Bak ki fiyetlerimizi onlara nasıl açıklıyoruz, sonra 
onların nasıl döndürüldüklerine bak" (Mfiide, 5/72-75) 

26 Eski Atik'te, Sami geleneğine uygun olarak Allah'ın kendisinden "lm/Ja" , !srail Oğullarından da 
"oğul" olarak bahsetmesinin özel bir şahsa indirgenemeyeceğine, kullanımııı mecaz ifade edip 
Allah'ııı rahmet ve· ·merhametini, şefkat ve koruyuculuğunu, gözeticiliğiııi ifade edecek tarzda 

' insanlar dahil biitüıi yaratıklar için genellik arzettiğine dair bkz. Paçacı, a.g.ııı., lslfimiyat, s. 58-62; 
Mehmf<t Paçacı, a:g.m., Islami Arasiirmalar, s. 192-193. Ayrıca bazı Hristiyan din adamlarıııın 
Testis (Üçlü lnanış)'le ilgili bazı ayet-i keriıneleri nasıl yorumladıkları hakkında bkz. Akdemir, 
a.g.e., s. 249-271. ' . ~:, 




