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Bu tebliğde neden diğer dinlerin kelam ilmine konu olduğu hususu 

üzerinde durulduktan sonra, kelam ilmi şahsında İslam'ın diğer dinlerle 
ilişkilerine ve bu ilişkilerin mahiyetine açıklık kazandırılınaya çalışılacak

tır. Burada "diğer dinler"den de özellikle Yahudilik ve Hıristiyanlığın 

kastedildiği belirtilmelidir. Neticede günümüz kelam ilminin bu konuyla 

ilgili alması gereken tavra ilişkin birtakım tesbit ve teklifler üzerinde du

rulacaktır. 

İslaıniyet'in zuhurundan itibaren diğer dinlerle ilişkileri başlamış, söz 

konusu ilişkiye ait söylem tabii olarak Kur'an'da ana hatlarıyla yer almış
tır. Kur'an'da Allah nezdinde hak dini n İslam olduğu, ancak kendilerine 

kitap verilen önceki ümmetierin onlara ilim verildikten sonra ayrılığa 
düştükleri bildirilıniş114, gerek Kur'an'da115 gerekse hadislerde Ehl-i ki

taba karşı sergilenen ilk tavrın, onların Hz. Muhammed'in mesajını kabule 

davet edilmeleri şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Ehl-i kitap İsHl.m'ı 

kabule davet edilmekle birlikte kendi muharref dinlerini terketmeye 

zorlanmaınış, onlarla birlikte yaşamanın gereği olan birtakım beşerf mü

nasebetlere de açıklık kazandırılınıştır116. 

114 bk. AI-i İmran 3119. 
115 bk. AI-i İmran 3/64. 
116 Peygamberimiz, Ehl-i kitabın selam vermesi halinde onlara "ve aleyküm" şeklinde 

karşılık verilmesini tavsiye etmiştir (bk. Buhar!, "İsti'aıı", 22; Müsliın. "SeHiın", 
6, 13; Tirmizi, "Tefslr", 59/3; Müsned, lli, 99). Yine rivayet celileliğine göre. ko
nuyla ilgili Kur'an'daki ifadeleri teyit eder malıiyelle (bk. cl-Maide 5/5), 
Peygamberimiz Ehl-i kitabın yiyeceklerinden ve onların kabından yemeye müsade 
etmiştir (bk. Buhar!, "Zeba'ih". 4, 22). 
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Öte yandan Kur'an'da hıristiyanların kendilerine apaçık deliller gel

dikten sonra parçalanıp ayrılığa düştükleri 117, hadislerde de yahudi ve 

hıristiyanların ayrılığa düşecekleri ve çeşitli gruplara bölünecekleri belir
tilmiştirllS. Yine Kur'an'da onlardan Allah'ın elçisine uymak, ona yar

dırnca olmak ve Allah'ın göndereceği bütün nebilere uymak yönünde 
kesin söz alındığı, ancak onların kendilerine peygamberleri tarafından 

zikredilenlerin önemli bir bölümünü unuttukları 119 ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla Allah Teala Hz. Peygamber aracılığıyla Kur'an'da gön

dermiş olduğu yenilenıniş mesajına uymalarını isteyerek yahudi ve hıris

tiyanları hatta müşrikleri de muhatap almış, onların yanlış inançlarını, Hz. 

Muhammed'in tebliğ faaliyetine karşı hatalı tutumlarını eleştirıniştir. 

Hz. Peygamber'in nübüvvet döneminden itibaren müslümanların 

hakim olduğu toprakların genişlemesiyle de diğer dinlerle münasebetler 

ferdf ve dar toplumsal boyutları aşmış, müslümanlar söz konusu dinlerin 

beslediği köklü medeniyet ve kültürlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu 

süreçte İslarrıl disiplinler de gelişmiş, İslam'ın diğer diniere karşı tavrını 
ağırlıklı alarak kelam ilmi geliştirmiştir. 

Diğer dinleri neden bir başka disiplin değil de kelam ilmi muhatap 

almıştır, sorusunu cevaplandırabilmek için kelam ilminin konusu ve ga

yesi üzerinde de durmak gerekecektir. Bir ilmin konusu ve fonksiyonu 

hakkında doğru bir kanaate varabiirnek için de söz konusu ilmin kendi

sini nasıl tanımladığına bakmak gerekmektedir. Burada İslam dininin iti

kactf yönüyle ilgilenen bu ilmin tarihi seyir içinde akaid, usı1lü'd-dfn, 
tevhid ve sıfat ilmi, fıkh-ı ekber gibi isimler aldığı dönemlere ve karakte

ristiklerine girmeden İslarrıl disiplinler içinde dinin itikadf boyutunu 

konu edinen kelamın farklı tariflerinden hareket ederek kelamcıların di

ğer diniere karşı tutumunu irdelemek gerekmektedir. Bilindiği gibi söz 
konusu ilmin konusu ve gayesine göre olmak üzere pek çok tarifi ya

pılmıştır. Seyyid Şerff Cürcant (ö. 8)611413) kelam ilmini konusu açısın

dan "Allah Teala'nın zatından ve sıfatlarından, başlangıç ve son (mebde ve 

meact) itibariyle yaratıkların durumlarından İslam kanunlarma göre bah-

117 bk. Al-i tınran 3/105. 
118 bk. Ebfi Davfid, "Sünne", ı. 

119 bk. el-Maide 5114. 
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seden bir ilimdir" şeklinde tammlamıştır120. Son dönem alimlerinden 

Ömer Nasuhi Bilmen de kelam ilmini "Allah Terua hazretlerinin zat ve sı
fatlarından, nübüvvet ve risalete ait meselelerden, mebde ve meact itiba

riyle mükevvenatın (yaratılmışların) hallerinden İslam kanunu üzere bah

seden bir ilimdir" şeklinde tarif etmiştif121. İlın-i kelam gayesi açısından 

da Cürcaıll tarafından "Kesin deliller kullanmak ve muhaliflerin ileri sür

düğü şüphe ve itirazları defetmek suretiyle dilli alddeleri ispata güç ka

zandıran ilimdir"1 22 şeklinde, İbn Haldun (ö. 808/1496) tarafından da 

"Kelam akli delillerle imam akldeyi sayunmayı ve itikadi konularda sele

fın ve Ehl-i sünnet'in takip ettiği yoldan sapan bid'atçıları reddetmeyi 

içine alan bir ilimdir" şeklinde tamınlammştır123. 

Temel fonksiyonunu korumakla birlikte kelamın tarihi seyri içinde 

farklı şekillerde tamınlanması konularında da bir genişlemenin gerçekleş

tiğini ortaya koymaktadır. "Allah Teala'mn zat ve sıfatları"ndan başlaya

rak, İslam dünyasımn Yunan felsefesiyle karşılaşmasından itibaren "mev

cut", Gazzalfden sonraki dönemde de mantık ilminin keıama girmesiyle 

dış alemde varlığı olma,dığı halde dilli akldelerle ilişkisi olabilecek ve bi

linmesi mümkün olan yani "malum" olan her şey kelam ilminin konu

sunu teşkil etıniştif124. Dolayısıyla kelamcılar Allah'ın zat ve sıfatlarından 

başlayarak dinin aslım oluştııran esaslarla uzaktan yakından ilgisi olan her 

şeyle ilgilenmek, İslam'a karşı tavır alan ve kendilerince çeşitli tezler ileri 

süren herkese de cevap vermek durumundadırlar. İlk dönemden itibaren 

kelamcılar söz konusu misyonları gereği diğer diniere mensup insanlara 

da İsHim'ı tamtmaya, dilli akldeleri akli yönden isbat etmeye gayret etıniş 

ve onların İslam hakkındaki yanlış kanaatlerini tenkit ederek cevaplamaya 

çalışmışlardır. 

120 Cürcllru, keHim _ilıninin "Ahiret ve (melld) onunla ilgili olan cennet, cehennem, sı
rat, mizan, mükllfat ve ceza gibi hususlardan bahseden bir ilirndir", "Deliller vasıta
sıyla elde edilen itikadi ve şer'i kaideler ilınidir" şeklinde iki ayrı tanıınını daha ve
rir. bk. Cürdni, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, et-Ta'rifat, Beyrut 1983/1403, 
"Ke111ın" md. 

121 Bilmen, Ömer Nasuhi, Muvazzah flm-i Kelam, İstanbul1959, s. 5. 
122 bk. Cürcllni, Seyyid Şerif. Şerhu'l-Mevakıf, İstanbul 1257, I, 23. 
123 İbn Haldfin, EbO Zeyd Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddime (tre. Süleyman 

Uludağ), İstanbul 1983, II, 1073. 
124 Mlllumun doğ~udan dini akldeleri teşkil eden "mesll'il" veya "mekiisıd", bunları is

bata yarayan bilgilerin de "meblldi" veya "vesll'il" olmak üzere iki gruba ayrıldığını 
belirtmek gerekını;ktedir. 
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Kelarn alimleri diğer dinlerle ilgili söylemlerini de bilinen klasik ke

larn, el-rnilel ve'n-nihal ve rnüntıasıran bu konuya ayırdıkiarı reddiye ki

tapları. olmak üzere farklı türde eserlerde kalerne almışlardır. Konuyla 

ilgili literatürü tek tek tanıtmak bu tebliğin hacminde mümkün olmaya

cağı için bazı örnekler verilerek kelarncıların konuya yaklaşırken kullan

dıkları metotlar üzerinde durulacaktır. 

Yahudilik'le ilgili olarak kelarncıların hangi konuları ele aldıkiarına 

şöylece göz atmak mümkündür: Mu'tezill alimlerden Kacli Abd,ülcebbiir 

(ö. 415/1024) Şerhu'l-usuli'l-hamse adlı eserinde yahudilerin Hz. Mu

harnıiıed'in nübüvvetini kabul etrnerneleri, Hz. MO.sa'nın şeriatının 

nesholunduğu ve Hz. Muhammed'in peygamberliğinin Hz. Musa tarafın

dan rnüjdelendiği ve onların iddilarına karşı Hz. Peygamber'in nübbüve

tinin isbatı hususları üzerinde durrnuşturı25. Eş'ariyye'den Ebu Bekir 

Muhammed b. Tayyib el-Bakıllaıll (ö. 403/1013), Temhfdü'l-'eva'i'l ve 
telhfsü'd-dela'il adlı eserinde yahudilere karşı Hz. Muhammed'in nübüve

tinin isbatı, Hz. Musa'nın şeriatının neshi konularını birtakım akli izahlarla 

ele alrnıştırı26 İbn Hazrn ise el-Fasl fi'l-milel ve'l-ehva' ve'n-nihal adlı 

eserinde Yahudilik için genişçe bir bölüm ayırrnış ve ağırlıklı olarak ya

hudilerin kutsal metinlerinin tahrif olunduğu konusunu işlerniştifı27. 

Hıristiyanlık'la ilgili olarak kelarncılar öncelikle hıristiyanların yanlış 

Tanrı inançlarını temsil eden teslls anlayışı, Tanrı'nın Hz. İsa'ya hulül et

mesi yani ittihad, Hz. İsa'nın kulluğu ve peygamber oluşu, Hz. İsa'nın 

çarmıha geriJip öldürülrnediği hususu, hıristiyanların kutsal metinlerinin 

tahrif olunduğu ve Hz. Muhammed'in peygamberliğinin İncil'de önce

den rnüjdeleQdiği hususları üzerinde durrnuşlardır. ı 28 

ı 25 bk. Kiidi Abdülcebbar, Abdullah b. Ahmed, Şerhu'l-usali'l-hamse (n§r. Abdülkerim 
Osman), Kahire 1384/ı965, s. 576-584. 

ı 26 bk. Balcıllfuıl, Ebfi Bekir Muhammed b. Tayyib, Temhfdii'l-'eva'i'l ve telhlsii'd-dela
'il (n§r. İmiidüddin Ahmed Haydar), Beyrut 140711987, s. ı56-164, 204-212. 

ı 27 İbn Hazm, E bil Muhammed Ali b. Ahmed, el-Fasl fi'l-milel ve'l-ehva' ve'n-nilıal, 
Kahire ı3ı7-2ıkBeyrut ı40611986, I, 98-217. 

128 Bu konularla hakında daha geni§ bilgi için bk. Kiidl Abdülcebbar, Abdullah b. Ah
med, el-Mugnl fi ebvabi't-tevhld ve'l- 'adl (n§f. Tiihii Hüseyin- İbrahim Medkfir v. 
dğr.), Kahire 1382-85/1962-65, V, 80-151; a.mlf., Şerhu'l-usali'l-lıamse (n§f. Ab
dülkerim Osman), Kahire 138411965, s. 291-7; Balcıllfuıl, Ebfi Bekir Muhammed b. 
Tayyib, et-Temhtd fi'r-red 'ale'l-Miillıideti'l-Mu 'attıla ve'r-Rafiza ve'l-Havaric ve'l
Mu'tezile (n§r. Mahmfid M. Hı.İdayn-M. Abdülhiidi Ebı1 Rlde), Kahire 1366/1947, s. 
78-96; 113-1 I 7; Nesefi, Ebü'l-Muln, Tebsıratii'l-edille fi'l-kelam (n§r. Claude 
Salame), Dımaşk 1990, s. 112-128. 
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Bu örneklerden hareketle kelamcıların söz konusu dinlere yaklaşım
ları üzerine şu tesbitlerde bulunmak mümkündür: 

Kelam alimleri bilinen klasik kelam kitaplarımn ilahiyat bahislerinde 

hıristiyanların, Allah Taala'nın cevher olduğu şeklindeki iddialarından 
başlayarak onların teslfs inancıyla ilgili tenkitlerini ve söz konusu anlayı

şın yanlış olduğunu da ispata çalışırlar. Bazan bu balıisierde farklı hıristi
yan mezheplerinin Mesih'te gerçekleşen ittihad ve hulfil telakkileri de tek 

tek ele alınır. Bazı eserlerde de konuyla ilgili olması bakımından Hz. 
İsa'nın çarıruha gerHip öldürüldüğü iddiası üzerinde durulur ve bu anla
yışlarıyla teslls inancı arasındaki çelişkiye vurgu yapılır. Kelamcılar kelam 
kitaplarının nübüvvat bölümlerinde ise gerek yahudi gerekse hıristiyan

lardan Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar edenlere onun nübüv
vetini, Hz. Musa ve İsa'nın, Hz. Muhammed'in nübüvvetini önceden müj

deledikleri hususuyla birlikte, ispata çalışmışlardır. Çoğu zaman Hz. 
Muhammed'in nübüvvetinin önceki kutsal kitaplarda haber verildiği ger
çeğinden hareketle yahudi ve hıristiyanların kutsal metinlerinin tahrif 
olunduğu farklı yönlerden ispata çalışılmıştır. Bu bölümlerde ayrıca hıris

tiyanların Hz. İsa'nın tabiatıyla ilgili olarak yanlış inançlara sahip olmaları 
sebebiyle onun beşerfliği ve peygamberliği üzerinde de durulmuştur. 

Kelamcılar yukarıdaki konuları ele alırken yahudi veya hıristiyanların 
İslam itikadına aykırı inançlara sahip bulunmaları ve bizim akldelerimize 

karşı yanlış tutumlara girmeleri ölçülerini esas almışlardır. Onların yakla
şım tarzını ise büyük ölçüde Kur'an'ın tavrı belirlemiştir. Öncelikle diğer 
din mensuplarımn yanlış inançlarımn mantıkf tutarsızlıklarına işaret edil
miş, yani aklf tahliliere dayalı bir yaklaşım sergilenmiştir. İkinci merha

leyi belli başlı yahudi veya hıristiyan mezheplerinin farklı fikirleri arasın
daki çelişkilere ve tutarsızlıklara dikkat çekme hususu oluşturmuştur. Öte 

yandan gerek yahudilerin gerekse hıristiyanların bazı inançlarımn yanlış 
olduğunu ve yine kiıtsal metinlerinin tahrif olunduğunu ispat için kutsal 

metinlere birtakım referanslarda da bulunulmuştur. 

Kelamcılar diğer dinlere karşı söylemlerini sadece klasik kelam kitap
larında dile getirmemişler aynı zamanda bu konulara hasretlikleri reddiye 

tiirü kitaplar da kaleme almışlardır. Kelam illiınieri ilk dönemden itibaren 
bu yüzyılın başına kadar dinlere karşı bir risale veya kitap hacminde pek 

çok eserler kaleme almışlardır. Hıristiyanlık'tan İslam'a geçen Ali b. 
Rabhan et-Taberf (ö. 240/855), Ebı1 isa Muhammed b. Harun el-Verrak 
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(ö. 247/861)1 EbU H~mid Muhammed b. Muhammed el-Gazz~li'den (ö. 
505/1111] İbriliim Müteferrika. (ö. 1158/1745), Harputlu İshak Hoca (ö. 
1310/1892), Sım Paşa (ö. 1313/1895) gibi Osmanlı ulemasına kadar pek 
çok ~lim Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkında önemli reddiyeler kaleme 
almışlardır129. 

İslam düşüncesinde diğer diniere karşı yazılan reddiye türü eserlerde 
de söz konusu dinlerde İsl~m akidesiyle uyuşmayan noktaların ele alın
dığı görülmektedir. Reddiye yazarları tabii olarak Kur'an'ın metodunu 
takip etmiş, Kur'an'da tenkit edilen inançların yanlış olduğunu yine 
Kur'an'ın tezlerinden hareketle ispat etmeye gayret etmişlerdir. Dolayı
sıyla reddiyelerin konuları da -yazarlarının birikimine göre farklı detayla
ra sahip bulunsa da- Kur'an'daki genel çerçeveyi takip etmiştir. Bu bağ
lamda yahudilerle ilgili olarak Hz. Muhammed'in nübüvvetine karşı çık
maları, onların kutsal metinlerini tahrif etmeleri, Hz. Muhammed'in nü
büvvetini Hz. Mı1s~'nın önceden haber vermesi ve Hz. Musa'nın şeriatının 
nesh olunduğu hususları reddiyelere konu teşkil ederken, Hıristiyanlık'la 
ilgili olarak teslfs inancı ve buna bağlı olarak hıristiyanların Hz. İsa hak
kındaki yanlış telakkileri, Hz. İsa'nın kulluğu, peygamberliği ve çarıruha 
gerilişi, hıristiyanların kutsal metinlerini tahrif etmeleri ve Hz. Muham
med'in peygamberliğinin Hz. İsa tarafından müjdelenmiş olması gibi 
konular reddiyelerde işlenıniştir. 

Kel~mcıların reddiye türü eserlerde kullandıkları metotlar klasik ke
l~m türü kitaplardakilerden köklü bir farklılık arzetmemiştir. Reddiyeler
de de Kur'an'ın çizdiği temel çerçeveden hareketle diğer dinlere karşı tavır 
geliştirilmiş, öncelikle sahip oldukları inanç esaslarındaki mantık! tutarsız
lıklara işaret edi.lmiş, kutsal metinleri ile akideleri arasındaki çelişkilere 
vurgu yapılmıştır. Yahudi ve hıristiyan mezheplerinin birbirleriyle çelişen 
fikirleri dile getirilmiştir. Bazı ~limler söz konusu din mensuplarının 
kendi kutsal metinlerinden delil olarak ileri sürdükleri pasajların 

129 İsHl.m. tarihi boyunca kaleme alınan bazı önemli reddiyeler için ayrıca bk. Aydın, 
Mehmet, Müslümanlarm Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma 
Konuları, Konya 1989; Newman, N. A., Tlıe Early Christian-Muslim Dialogue/A 
Calleetion of Docımıents from Tlıe First Three /slamic Centuries (632-900 A. D. ) 
Translations with Cömmentary, Hatfie1d, Pennsylvania 1993; Thomas, David, 
Anti-Christian Polemic in Early Islam/ Aba 'lsa al-Warriiq "Against tlıe Trinity", 
Carnbirdge 1992; Adang, Carnilla, Muslim Writers on Judaism ı Tlıe Hebrew Bible 
From !bn Rabhan to lbn Havn, Leiden 1996. 
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yorumlarıyla ilgilenebilecek kadar da o metinlere yakın olmuşlardır. Bu 

noktada o dinlerden İslfun'a giren ve önceki dininde tesbit ettiği yanlışları 
kaleme alan muhtedf reddiye yazarlarımn malzeme temini açısından 
reddiye literatürüne önemli ölçüde katkıları olmuştur. 

KeHimcıların gerek klasik keHim gerekse reddiye türü kitaplarında 

İslam itikadım tanıtma ve savunma adına diğer diniere karşı aldıkları tavrı 
salt bir polemik faaliyeti olarak görmemek gerekmektedir. Bir konuda 
başka bir şahsa veya gruba reddiye yazmak, öncelikle kendi varlığı mn bi
lincine varmış, geleneği ve amyla özürusediği fikirleri ve problem bilinci 

olan bir bireyi gerektirmektedir. İkinci olarak da şahsın, fikirlerini tashih 
edecek veya yanlışlığım ispat edecek kadar tamdığı bir diğer tarafı gerek
tirmektedir. Doğruyu ortaya koymaya yönelik bir fikir alışverişi olan bu 
tür bir faaliyet zaten kendinde olumsuz olamaz. 

Kelfuncıların bu tür bir faaliyet içine girıniş olmaları yahudi ve hıris

tiyanların diııf akidelerini, mezheplerinin farklı inançları~. kutsal metin
lerini, nadiren de olsa kutsal metinlerinin klasik dillerini belli seviyede 
bildiklerini ortaya koymaktadır. Bir alimin kendi disiplini dışında muha

tap aldığı şahısların dinleriyle ilgili bu denli bilgilere sahip bulunması söz 
konusu ilginin mahiyeti ve ciddiyeti açısından oldukça önemil işaretler 
vermektedir. 

"Günümüz kelamcısı diğer dinlerle ilgili nasıl bir tavır sergilemelidir", 
sorusunu kelam ilminin bugünkü durumuna dair birtakım tesbitler yap- . 

madan cevaplamak mümkün değildir. 

Günümüzde ketarn ilminin gayesi, konusu ve metoduyla kendisini 
yeriiden tammlayabilmesi için geleneğiyle bağım tekrar kurması gerekir. 

Gelenekle sağlıklı bir ilişki de içinde yaşamlan ortamın çok boyutlu ola
rak tamnınası ile kurulabilir. Kelamın başlangıcından itibaren konularımn 
genişlemesi, geleneğiyle bağım koparmaması ve her dönem etrafında olup 
bitenlerle ilgilenmesi, problemlere çözüm üretmesiyle mümkün olmuş

tur. Yapılan çalışmaların pek çoğu kelam tarihi denilebilecek konulara 

hasr~dilmiş olmasına rağmen bugün kelamın geleneğine ilişkin sıhhatli 

bir tavır geliştirebildiğini iddia ~tmek de zor görünmektedir. İçinde ya
şadığımız ortamın kavranmasına yönelik küllf bir bakış açısı geliştirileme

dikçe de kelamın konularım yeniden tanımlaması imkansızlaşmaktadır. 

Kelam ilmi b.U problemleriyle birlikte d_iğer dinlerle ilgili bir tavır 
geliştirecekse öncelikle Asr-ı saadetten başlayarak bugüne kadar bu işin 
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tarihi seyrini takip etmek, her bir dönemi kendi şartlan içinde tahlil et
mek durumundadır. Diğer tar~ftan da İslam itikadı açısından kendilerine 
bir söylem oluşturmak durumunda kalınan dinler, disiplinler veya akım
ları her yönüyle kavramış olmak gerekmektedir. Yahudilik ve Hıristiyan
lık öyle safhalar geçirdi, şu anki durumları da o kadar değişik boyutlar 
kazandı ki, bugün İbn Hazm'ın kitabından hareketle o din mensuplanmn 
şu veya bu inanca sahip olduklarım iddia etmek, bu dönemde yaşama
makla eş değerdedir. Yahudilik bir reform hareketi geçirdi, Hıristiyanlık 
bir reform tecrübesi yaşadı ve Aydınlanma döneminden geçti. Sadece bu 
vakıalar dahi söz konusu dinler açısından çok yönlü tahlillere muhtaçtır. 
Özellikle Hz. İsa'mn tabiatıyla ilgili olarak kilisenin oluşturduğu dogma 
şahsında Hıristiyanlığın yaşadığı dönüşüm Aydınlanma sonrası Hıristiyan

lık adında farklı din anlayışlanmn ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Kimlik olarak yahudi-hıristiyan geleneğinin beslediği Batı toplumunun 
"modernizm"den hangi boyutlarda etkilendiği de hesaba katılacak olursa 
bugün bir kelamcımn Hıristiyanlık hakkında vakıaya mutabık bir şeyler 
söyleyebilmesi için nelere vakıf olmasımn gerektiği üzerinde düşünmek 
gerekmektedir. 

Bugünün kelam alimi bizim geleneğimizdeki mevcut literatürü tam
dıktan sonra söz konusu iki semavi dinin tarihçesini kendi kaynaklann
dan kavrayabilmelidir. Aksi halde birtakım bilgiler henüz keşfedilmiş 
gibi kağıt üzerindeki verilerden ibaret olacaktır. Dinlerin kutsal metinleri, 
kutsal metinlerine dayalı tefsiri gelenek orijinal dillerinde takip edilebil
melidir. Yahudilik söz konusu olduğunda rabbinik ahkam (mişna) ve 
tefsir (midraş) literatürü teolojik gelenekle birlikte kavranabilmelidir. 
Hıristiyanlık'ta kilise tarihi, kilise babalarımn külliyatı, Kitab-ı Mukad
des'in kananizasyon süreci, reform hareketleriyle birlikte Protestanlığın 
zuhuru incelenmelidir. Günümüz Yahudiliği söz konusu olduğunda 
reformist gelişmeler, son dönem yahudi teologlanmn yehi yaklaşıı~ları.;,

takip edilmelidir. Hıristiyanlık'la ilgili olarak ise yeni dini akımlar, 
binlerce müstakil Protestan kiliseler, Güneyli kurtuluş teolojisi, modem 
teolojik akımlar tek tek incelenmelidir. Yeknesak bir Yahudilik veya 
Hıristiyanlık'tan bahsetmek mümkün değildir. Farklılıkların farkında 
olunınazsa genellemelerle pek çok hatalara düşülmesi kaçımlmazdır. 

Söz konusu dinlerin mensuplarıyla teolojik bazda bir diyalog süre
cine girmek hem kendimizi tamtma hem de onları taruma imkamın sağla
yacaktır. Öte yandan İslam'ın diğer iki din hakkında Kur'an'dan hareketle 
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çok net mesajiara sahip bulunması da bu tür bir ilişkide bizim için sağlam 
bir zemin oluşturmaktadır. 

Tebliğin Müzakeresi 

Başkanı: Dinler tarihi konusunda Mustafa Sinanoğlu Bey'in tebliği 
hakkında sayın hocam Emrullah Yüksel Bey'in tenkit ve katkılan olacak. 

Buyurun hocam. 

Emrullah Yüksel: Katkıdan ziyade şunu anlamak istiyorum. Mustafa 
Bey Yahudiliğin bir geleneğinden bir de değişimden bahsetti. Yani hem 

gelenekçilik hem de değişim nasıl izah edilebiliyor? anlamadım. 

Mustafa Sinan oğlu: Yahudiliğin uzun bir süreci kapsayan geleneğe 
sahip bulunduğunu belirttim. Değişim ifadesine gelince dinde meydana 

gelen değişim değil de bununla da söz konusu dillin tarilll seyrinde 
meydana gelen gelişmeleri anlamak gerekmektedir. Yahudilik gerçekten 

tarih olarak eski bir geleneğe sahiptir. Birtakım çalışmalar neticesinde Hz. 
Musa'run milattan önce 1200'lü yıllar ile 1300'Iü yıllar arasında yaşadığı 

kanaatine varılmıştır. Tevrat'ın milattan önce VI. yüzyıldan sonra kaleme 
alındığı, Yahudi Kutsal Metni'ni (Tanah) oluşturan kitaplarm hepsinin ya

zılışırun milattan önce II. yüzyıla kadar tamamlanmış olduğu kabul edil
mekte, Kutsal Metııin son kanonizasyonunun da milattan sonra I. yüzyı
lın sonlarında gerçekleştiği bilinmektedir. Kutsal metne bağlı olarak mi
lattan sonra II ila VI. yüzyıllar arasında bir ahkaı:nl (mişna) bir de tefsfıf 

(midraş) gelenek oluşmuştur. Bunlann da ötesinde tarilll seyri içinde Ya
hudilik'te de birtakım mezhepler ortaya çıkınış, XVIII. yüzyıldan itibaren 

reformist akımlar kendini göstermiş, bunlar bazı konularda birbirlerinden 
farklı kanaatıere de sahip olmuşlardır. Demek ki Yahudilik denildiğinde 

yaklaşık ikibinbeşyüz yıllık geleneğe sahip bulunan bir dinden bahsedi
yoruz. 

Buradan hareketle benim kastettiğim şu, siz bu geleneğin seyrini ta

kip etıneden, mezhepler arasındaki bazı farklılıkların farkında olmadan, 
günümüz y ahudiliğini hiç bilmeden, bizim klasik alimlerimizin kitapla

rından hareketle Yahudilik hakkında konuşur, genel hükümlerde bulu
nursaruz, vakıaya mutabık olmayan, yanlış değerlendirmelerde bulunmuş 

olursunuz. Mesela bir İbn Hazm, kendi döneininde yahudi ve hıristiyan 
mezheplerinin farklı kanaatlerine vakıf olmuş, bir tür bağlantı kurmuştur. 
Bugün bizim alimlerimizin ayru derecede bilgileurneyi sağladıkları fik
rinde olmadığımı oelirtmek istemiştim. 




