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VIII. İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE
HIRİSTİYANLIK

A) Kur'an ve Sünnet'te Hıristiyanlık.
İslam öncesi diğer ilahi diniere olduğu gibi Kur'an ve Sünnet'te Hıristiyanlığa da
çeşitli açılardan temas edilir; ancak bu
dine doğrudan değil mensuplarının adı
olan "nasara" kelimesiyle atıfta bulunulur. Hıristiyanlara mukaddes kitapları sebebiyle "ehlü'l-İncll". kutsal gördükleri
haç işaretinden dolayı "ehlü's-sallb" adı
da verilir. Öte yandan ilahi din mensuplarının ortak adı olan "ehlü'l-kitab" terimine hıristiyanlar da dahildir (bk. M . F.
Abdülbaki. el-Mu'cem, "naşara", "İncil",
"ehl" md.leri; Wensinck, el-Mu'cem, "naşara", "İndi", "Şallb" md.leri) . Kur'an ve
Sünnet'te Hıristiyanlığın muhtevasıyla ilgili olarak daha çok bu dini n peygamberi
lsa. onun getirdiği İncil ve bu dinde sonradan benimsenen ruhbanlık konularının
ele alındığı görülür.
t. Hz. İsa. Kur'an-ı Kerim'de Hıristiyan
lık'la

ilgili ayetlerde özellikle vurgulanan
husus lsa'nın beşer oluşudur. Ayetlerin
pekçoğunda öncelikle lsa'nın Allah'ın kulu ve elçisi olduğu belirtilirken beşeriye
tiyle ilgili tereddütlerin tamamen ortadan
kalkması için bazı ayetlerde onun melekler tarafından Meryem'e müjdelenişi, Allah'ın kudretiyle Meryem'in ona hamile
kalışı ve dünyaya gelişi anlatılır (Al-i imran 3/45-49; Meryem 19/16-29; el-Enbiya
21/9 ı: et-Tahrlm 66/12). Ayrıca lsa'dan
bahsedilirken çokdefa "Meryem oğlu lsa"
denmesi (bk. M. F. Abdülbaki. el-Mu'cem,
"'Isa" md.) onun kulluğunu pekiştirmeye
yörielik olmalıdır. Kur'an'da Hz. lsa'nın
beşerlliği defalarca zikredildiği gibi onun
Allah'ın resulü (en-Nisa 4/157, 171 ; elMaide 5/19: el-Hadld 57/27; es-Saf 6116)
ve neblsi (Meryem ı 9/30) olduğu da ifade edilir. Diğer peygamberlerden alındığı
gibi lsa'dan da Allah'ın risaletini tebliğ
edeceğine dair kesin söz alındığı açıklana
rak (el-Ahzab 33/7) kencUsine Allah tarafından vahiygönderildiği (en-N isa 4/163;
el-Ma ide 5/1 ı 7), bir hidayet ve öğüt vesilesi olmak üzere İncil'in verildiği (el-Maide 5/46), ayrıca mucizeler ve RQhulkudüs'le desteklendiği (el-Bakara 2/87, 253)
belirtilir. öteyandan Kur'an'da lsa'nın be-
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şikte iken konuşması (Al-i im ran 3/46; el-

Maide 5/1 ı O; Meryem 19/3 0) , çamurdan
kuş yapıp canlandırması , körü ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde yediklerini ve biriktirdiklerini bilmesi (Al-i imran 3/49; el-Maide 5/
ı 10), havarilerine gökten sofra indirmesi
(el-Maide 5/ ı ı 2- ı ı 5) gibi olaylar da onun
nübüwetini ispat eden mucizeler arasın ·
da zikredilir.
Hz. Isa' nın konumuyla doğrudan bağ
olarak üzerinde önemle durulan bir
diğer husus da onun uluhiyyetiyle ilgili
yanlış inancın reddedilmesidir. Bu bağ
lamda Kur'an'da hıristiyanların sonradan ·
oluşturduğu üç tanrı (teslls) inancına karşı çıkılır, Allah'ın uluhiyyeti ve birliği hatırlatılarak O'na çocuk nisbet edilmesinin
tutarsızlığı dile getirilir (en-N isa 4/1 71:
aş.bk.). Zatın hulul ettiği üç sıfatlı bir ilah,
üç unsur (ekanlm-i selase) veya üç ilah şek
linde anlaşılabilen (krş. Ta beri, VI , 3 ı 3;
Fahreddin er-Razi, Mefatif:ıu'l-gayb, Xl,
ı ı 6) teslls inancına sahip olanların ya da
lsa'yı Allah'ın oğlu kabul edenlerin kafir
olduğu uyarısında bulunulur (el-Maide
5/ 17, 72-73; et-Tevbe 9/3 0). Ayrıca çeşitli
ayetlerde Allah'ın çocuk edinmeyeceğine
ve bu tür iddiaların iftira olduğuna yer
verilir (YOn us I 0/68: el-Kehf ı 8/4-5; Meryem ı 9/88-89: el-Enbiya 21/26: el-Mü'mi nOn 23/9 I: el-Furkan 25/ 2) . Bir ayette
de ı-ız. Isa'nın insanlara kendi uluhiyyetini
kesinlikle empoze etmediği bizzat onun
ağzından aktarılır (el-Maide 5/ ı 16).
Kur'an'da Hz. lsa'nın doğumu dışında
hayatına dair herhangi bir bilgi verilmemekle birlikte hıristiyan ilahiyatında
önemli bir yeri bulunan çarmıh meselesine genişçe temas edilmektedir. Bu konuda hıristiyanların kesin bilgilerinin bulunmadığına işaret edilerek çarmıh hadisesinin gerçek olmadığı açıkça belirtilir.
Ayrıca kişinin başkasının işlediği suçtan
dolayı sorumlu tutulamayacağı ilkesiyle
(el-En 'a m 6/164; en-Necm 53/38-40) hı
ristiyanların kabul ettiği asli günah inancının yanlışlığı da dalaylı olarak bildirilir.
Muhtelif hadis metinlerinde Hz. lsa'nın
Allah'ın kulu olduğu ve uluhiyyetinin söz
konusu edilerneyeceği belirtilir (mesela
bk. Müsned, 1, 282, 296; lll, ı 16, 244, 248;
Buhar!, "Ril5al}", 51; Tevl:ıid, 19, 36; Müslim, "Iman", 322, 326-329). Ayrıca mucizelerinden söz edilerek (Buhar!. "Tefslr",
17/5; Tirmizi. "Şıfatü'l-l}ıyame" , 10) onun
peygamberliği üzerinde durulur. Öte
yandan bazı hadislerde cennete girecek
olanlar sayılırken Allah'a, resulüne ve ahirete inanmanın yanında lsa'nın Allah'ın
lantılı

kulu ve resulü olduğuna inanma şartı da
zikredilmiştir (Buhar!, "Enbiya,", 47; Müslim, "İman", 46) .
Hıristiyanların Hz. lsa ile ilgili inançları
hadislerde de eleştirilmiştir. Kıyamette
hıristiyanlara neye taptıkları sorulunca
"Allah'ın oğlu Mesih'e" diye cevap verecekleri, bunun üzerine onlara Allah'ın eşi"
nin ve çocuğunun bulunmadığının bildirileceği haber verilmiş (Buhart, "Tevl:ıld",
24; "Tefslr", 4/8; Müslim, "İman", 302),
ayrıca Hz. Peygamber'in, ashabından, hı
ristiyanların lsa'ya yaptıkları gibi kendisini aşırı derecede övmemelerini istediği
nakledilmiştir (Müsned, ı, 23, 24, 47, 55:
Buhart, "Enbiya"', 48: "J:Iudfid", 31 ). Yine bir hadiste Allah'ın kulu lsa'ya rububiyyet nisbet edilmesinin şirk olduğu belirtilerek ( Buhari, "Talal}", 18) dinde herhangi bir şekilde buna cevaz bulunmadı
ğı açıkça ifade edilmiştir. Hz. lsa'nın ahir
zamanda nüzulüyle ilgili hadislerin manen tevatür derecesine ulaştığı iddia edilmişse de (İbn Hacer, VI, 382-384) konu
henüz ilmi tartışma çerçevesi içinde bulunmaktadır (bk. isA).

z. İncil. Bazı ayetlerde Hz. lsa'ya hidayet, nur ve öğüt olmak üzere önündeki
Tevrat'ı tasdik eden İncil'in verildiği doğ
rudan ifade edilirken (el-Maide 5/46; elHadtd 57/27) diğer bazı ayetlerde Allah'ın
Isa'ya kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğ
rettiği açıklanır (Al-i imrari 3/48; el-Maide 511 ı O) . Buna göre Hz. lsa'dan hidayet
ve irşad hayatında İncil ' in yanında revrat'tan da faydalanması istenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de lsa'ya verilen tek İncil'den
söz edildiği halde bugün hıristiyanlarca
kabul edilen dört İncil ve Ahd-i Cedld'in
diğer bölümleri zikredilmez. İnciller'in
çokluğu ve farklılığı, muhtemelen çeşit
li ayetlerde önceki mukaddes kitapların
tahrifine yapılan vurgunun sebeplerinden biridir. Çünkü İslam'a göre Hz. lsa'ya
adı İncil olan tek bir kutsal kitap vahyedilmişken mevcut hıristiyan kutsal kitapları birden fazladır. Ayrıca Kur'an'daki bazı açıklamalardan İncil'in muhtevasının
değiştiği

de anlaşılmaktadır. Zira mevcut

İnciller'de belirtilenin aksine Hz. lsa'nın

sadece bir peygamber olduğu (es-Saf6ı/
6) ve çarmıha gerilmediği(en-Nisa 4/157)
bildirilmektedir. Yine asıl İncil'de ümml
bir resul ün geleceği yazılı olduğu halde
(el-A'raf 7/ ı 57) mevcut metinlerde bu husus yer almamaktadır. Hz. lsa peygamberliği gereği kendisine vahyedilenleri
bildirmiş (el-Maide 5/1 ı 7), bu hususta bir
ihmali olmamıştır. O kavmini sadece A1lah'ı rab olarak kabule ve O'na kulluk et-
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meye çağırmış (Al-i im ran

3/51; Meryem
19/36; ez-Zuhruf 43/64), O'na ortak koşul
mamasını istemiştir (el-Maide 5/72-73) .

Hıristiyanları "ehlü'l-İncil" olarak niteleyecek kadar İncil'e önem atfeden Kur'an-ı Kerim ayrıca kitabın muhtevasına
işaret etmekte ve içindeki hükümlere
uyulması konusunda onları uyarmaktadır (el-Maide 5/47). Kur'an, hıristiyanla
rın Allah'tan gelen kitaplara uymaları durumunda büyük nimetiere kavuşacakla
rını, aksi takdirde doğru yoldan sapmış
olacaklarını (el-Maide 5/66, 68), kendisine
İncil gönderilen Isa'ya tabi olanların kalplerinde şefkat ve merhametin oluşaca
ğını da (el-Had'id 57/27) haber vermiştir.
öte yandan bütün dinlerde ortak prensipIerin Allah'a ve ahiret gününe inanmak
ve iyi davranışlarda bulunmaktan ibaret
olduğuna ve Isa'nın da Allah'a ortak koşanlara cennetin haram kılınacağını bildirdiğine işaret eden ayetler de İncil'in
muhtevası hakkında fikir vermektedir
(el-Maide 5/69, 72). Ayrıca Allah yolunda
can ve malın feda edilmesi karşılığında
Allah'ın cenneti vaad ettiği hususunun
Tevrat, İncil ve Kur'an'da yer aldığı kaydedilmektedir (et-Tevbe 9/ ı II) .

İman esasıarının dışında ibadetler ve
ahkamla ilgili olarak hıristiyanların nelerden sorumlu tutulduğu konusunda Kur'an'da bazı bilgilerin yer aldığı görülür.
Hz. Isa'nın Musa'ya indirilen Tevrat'ı tasdik etmek, bununla beraber öncekilere
ceza olarak konan bazı haramları kaldır
mak üzere gönderildiği (Al-i im ran 3/50)
ve İncil'de bildirilen emirlere uyulması istendiği (el-Maide 5/4 7) dikkate alınırsa
hıristiyanlara dini hükümlerin de tebliğ
edildiği anlaşılır. Ancak Kur'an'da bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemekte, yalnız
ca Hz. Isa'nın namaz ve zekatla sorumlu
tutulduğu (Meryem 19/31) ve genel olarak Ehl-i kitaba orucun farz kılındığı (elBakara 2/183) bildirilmektedir.
Bazı ayetlerde hıristiyanların kendilerine vahyedilenden farklı şeyler söyledikleri (en-N isa 4/171). verilen öğütleri veya
kitabın önemli bir bölümünü unuttukları
(el-Maide 5/14) ve ondaki pek çok şeyi
gizledikleri (el-Maide 5/15) belirtilir. Bu
ayetlerin dışında Ehl-i kitabın kendilerine gönderilen mukaddes kitapları tahrif
ettiklerine dair ayetler de vardır (el-Bakara 2/75,79, 85; Al-i imran 3/78). Söz konusu ayetler bir bütünlük içinde incelendiğinde bunlarla hıristiyanlardan çok yahudilerin hedef alındığı söylenebilir. Bununla birlikte Ehl-i kitabın , insanlara açık-

lamak ve içinden hiçbir şey gizlememek
üzere kendilerine verilen kitabı az bir dünyalık karşılığında sattıkları yolundaki eleş
tiriye (Al-i imran 3/77, 187) hıristiyan din
adamları da dahildir. Her ne kadar hıris
tiyanların bizzat kutsal kitaplarını tahrif
ettikleri yönünde Kur'an'da açık bir beyan yoksa da yanlış inanç ve uygulamalarıyla ilgili ağır ifadelere bakılarak onların da dalaylı bir biçimde tahrifte bulunduklarını söylemek mümkündür (krş. Aydın . s. 17-19; Kaya, s. 190).
Çeşitli hadislerde Hz. Isa' nın etrafın
dakilere Allah'ı anmalarını . aksi takdirde kalplerinin katılaşacağını ve Allah'tan
uzaklaşacaklarını söylediği, ayrıca kendilerini rab yerine koyarak başkalarının günahları hakkında konuşmamalarını, yalnızca kendi durumlarıyla ilgilenmelerini,
zorda bulunanlara yardımcı olmalarını ve
afiyetle iken Allah'a şükretmelerini tavsiye ettiği nakledilir ( el-Muuatta', "KeIam", 8; "Şıfatü'n-neb'i", 27). öte yandan
bazı hadislerde Hz. Peygamber'in nübüvvetinin Hz. Isa tarafından müjdelendiği
gerçeğine yer verilir (Müsned, IV, 127128; v. 262 ; Buhar!, "Tefs'ir", 61/1; Ebu
DavOd. "Cena,iz", 58). Çeşitli rivayetlerde, yahudi- hıristiyan ayırırnma gidilmeden Ehl-i kitabın peygamberleri aracılığıy
la kendilerine gönderilen kitapları tahrif
ettikleri, onları değiştirip kendi yazdık
ları metinleri Allah katından gelmiş gibi
gösterdikleri (Buhart. "Şehadat", 29; "i<tişam" , 25). bir hadiste de Hz. Isa'dan sonra İncil'in tahrif edildiği belirtilir (Nesa!,
"Adabü'l-15uc;lat", 12).

3. Ruhbanlık. Beşert isteklerden ve
dünya hayatından el çekme şeklinde tezahür eden ruhbanlık, daha sonra din
adına söz söyleme yetkisine sahip bulunan rahipler zümresinde yoğunlaşmış,
Hıristiyanlık'ta önemli bir konumu bulunan kilise otoritesiyle de belli bir hiyerarşi içinde müesseseleşmiştir. Kur'an-ı Ker'im'de ruhbanlığın aslında Hıristiyanlık'
ta bulunmayıp sonradan ihdas edildiği
belirtilmiş, Allah'ın rızasını kazanmak için
bazı hıristiyanlarca başlatılan bu hareketin gereğinin tam anlamıyla yerine getirilmediği ifade edilmiştir (el-Had'id 57/27).
Ayrıca ruhbanlarca istismar edilen dini
otoritenin hıristiyan toplumu üzerindeki
olumsuz etkilerine işaret edilerek yahudiler gibi hıristiyanların da zamanla rahiplerini ve Isa'yı kutsallaştırdıkları haber
verilmiştir (et-Tevbe 9/31).
Konuyla ilgili ayetlerin bütünü incelentakdirde rahiplerin Allah'tan gelen

diği

ayetleri gizleyerek kendi sözlerini öne çı
karmalarının, hıristiyanların da Allah'ın
emirlerinden çok onlara uymalarının tenkit edildiği görülür. Yani eleştiri konusu
edilen husus, rahiplerin ilah kabul edilmesi veya kendilerine tapınılması değil konumlarının beşer seviyesinin üstl.lne çı
karılması ve onların da kendilerine verilmeyen yetkileri din adına kullanmış olmalarıdır (krş . Fahreddin er-Razı. Me{atil:ıu'l
gayb, XVI, 37). Nitekim yahudi ve hıristi
yan din adamları insanların mallarını haksız yere yedikleri gibi onları Allah yolundan da alıkoymuşlar (et-Tevbe 9/3 4), ayrıca Hz. Peygamber'le ilglli müjdeyi gizlemek suretiyle hıristiyanların İslamiyet'i
kabul etmelerini dalaylı olarak engellemişlerdir. Bununla birlikte aralarında büyüklük taslamayan ve müminlere sem- ·
pati duyan rahipler de vardır (el-Maide
5/ 82) .

Kur'an ve Sünnet'te hıristiyanlık ilahi
dinlerden biri olarak kabul edilmiş, bu dinin mensupları yahudilerle birlikte Ehl-i
kitap statüsü içinde değerlendirilmiş , diğer inanç sahiplerine göre onlara daha
fazla yer verilmiş. bazı üstünlük ve farklılıkları vurgulanmıştır. Müslümanlar tarafından Ehl-i kitaba olumlu yaklaşılma
sını isteyen Kur'an-ı Kerim (el-AnkebOt
29/46). ilahi kitapların aynı kaynaktan
geldiği ve hepsine inanılması gerektiği
üzerinde durmuştur (el-Maide 5/68) . Yine
Kur'an'da, Ehl-i kitap içinde İslam'a en
yakın ve diyaloga en müsait bulunanların
hıristiyanlar olduğu belirtilmiştir. Ancak
Allah ' ın elçilerine uyup onlara yardımcı
olma yönünde kendilerinden kesin söz
alındığı halde Ehl-i kitap bu ahidierini yerine getirmemiştir. Ayrıca tarihi özellikler ve hukuki farklılıklar bir yana ilahi dinler arasında değişmez ortak noktanın Allah'a ibadet, O'na hiçbir şeyi ortak koşma
ma ve insanları ilahlaştırmama olduğu,
bütün dindarların bu ilkelerde birleşme
sinin gerektiği, aksi takdirde diyalog zemininin ortadan kalkacağı da vurgulanmıştır (Al-i imran 3/64).
Hadislerde de Ehi-i kitaba yapılan çağ
konusu üzerinde
önemle d urulmuş, ancak bunlar dinlerini
terketmeye zorlanmamış. birlikte yaşa
manın gereği olan beşeri münasebetlere
özen gösterilmiştir. Kitap ve Sünnet'teki
temel prensiplerle Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşiöın'in uygulamalarını esas alan
İslam hukukçuları, kendi zamanlarında
ki şartları da göz önünde bulundurarak
müslümanların gayri müslimlerle ve bu
çerçevede hıristiyanlarla olan dini- hukurılarda Allah ' ın birliği
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ki münasebetlerini düzenlemeye çalış
mışlardır (bk. GAYRİ MÜSLİM; GIYAR).
B) Kelama Dair Eserler de

Hıristiyanlık.

İslamiyet'in doğuşundan itibaren müslü-

manlar diğer din mensuplarıyla ilişki kurmaya başlamış, fetihterin genişlemesiyle
bu münasebetler ferdi boyutları aşarak
kültür ve inançların karşılaşması noktası
na ulaşm ıştır. Bu süreçte İslami disiplinler de gelişmiş, tevhid inancını savunma
amacı çerçevesinde ketarn kitaplarında
diğer ilahi dinler üzerinde durulmuş, bu
dinlerin islam'a uymayan inançları tenkit
edilmiştir. Mesela Kadi Abdülcebbar. elMugni adlı ansiklopedik eserinin V. cildinde Hıristiyanlığa geniş bir bölüm ayı
rırken Bakıliani et-Temhid'inde, Cüveyni
de el-İrşfıd 'ında bu konuya temas etmişlerdir.

Ketarn kitaplarında hıristiyanların Ya'kübiler, Nesturiler ve Melkaiyye olmak
üzere üç mezhebinden bahsedilir ve bunların önemli görüşleri hakkında bilgi verilir. Bazı eserlerde Maruniyye mezhebine
de atıfta bulunulur. Bu mezhepterin hepsine göre yaratıcı Tanrı bir cevher ile baba, oğul ve Ruhulkudüs olarak adlandırı
lan üç asıldan (ekanlm-i selase) ibarettir. Bu
üç asıl cevher olma noktasında aynı, nitelikleri itibariyle ise farklıdır. Oğul babadan doğmuş değil, ruh da baba ve oğul 
dan çıkmış değildir. Baba ile oğul arasın
daki ilişki nesebi bir bağ o lmayıp ke t amın
akıldan. alevin ateşten ve ışığın güneşten
suduru şeklindedir. Her üç mezhep oğu
lun Mesih olarak adlandırılan bir şahısla
birleştiği, bu şahsın insanlar için ortaya
çıktığı ve çarmıha gerildiği hususunda
görüş birliği içinde olmuş , ancak Mesih'in
mahiyeti hakkında fikir ayrılığına düş
müştür. Bazıları onu ketamın ve cismin
· birleşimi, bazıları tek başına kelime, bazıları da Meryem'in karnında ya ratıldık
tan sonra ceset haline gelen kelime şek
linde tanımlamış, ayrİca testisin unsurlarını bazı ları zat. bazıları dasıfat kabul etmiştir. Mesih'teki ittihactın mahiyeti de
tartışma konusu olmuş, imtizaç, hulul,
yansıma veya mekan edinme şeklinde
gerçekleştiği yönünde görüşler ileri sürülmüştür (Kadi Abdülcebbar, V, 80-84).
Mesih hakkındaki inançların tanıtımı dı 
şında başta testis olmak üzere Hıristiyan
lığın diğer bazı inançları da ketarn eserlerinde çeşitli açılardan eleştiriye tabi tutulmuştur.

Ketarn alimlerinin hıristiyanların uluhiyyet telakkisine yönelttiği asıl tenkitler
bir beşer olan lsa'nın uluhiyYeti konusun-
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da yoğun laşmıştır. Yapılan istidlallerde
yemesi içmesi, çocukluk ve erginlik devrelerini yaşaması. hem kendisinin Allah'a
ibadet edip yalvarması hem de başkala
rını O'na kulluk etmeye çağırması ve önceki peygamberlerin yolundan gitmesiyle lsa'nın ilah olamayacağı vurgulanmış
tır. islam'ın inanç esaslarını ispat etmek.
özellikle tevhid prensibini savunmak ve
muhalif görüşleri reddetmek amacıyla
ortaya çıkan ketarn ilmi, İslami ilimler arasında yabancı inanç ve akımlarla en fazla
ilgilenen bir ilim konumuna gelmiştir. En
büyük mücadeleyi, çok tanrılı sistemi benimseyen ve ayrıca nübüweti inkar edenlere karşı yapan kelamcılar, tevhidi zedeleyen görüşleri ve bu görüşlerin yol açtığı
tahrifler sebebiyle zaman zaman diğer
ilahi din mensuplarını da hedef almışlar
dır. Özellikle testis akidesi ve Hz. Isa'ya izafe edilen uiQhiyyet dolayısıyla ketarn eserlerine konu olan hıristiyanlar, Hz. Peygamber'in nübüwetini tanımama noktasın
da da tenkide tabi tutulmuştur.
Ketarn alimleri, hıristiyanlara yönelttikleri eleştiriler sırasında meseleleri Kur'an'da olduğu gibi önce mantıkitutarlılık
aç ısından ele almışlar, ardından mezhepterin çelişkili görüşlerini karşılaştı rmışl ar
dır. Ayrıca hıristiyan mezheplerinin temel konularla ilgili farklı görüşlerini incelemiş, gerektiğinde İnciller'den pasajlar
aktararak bunlar hakkında yorumlar yapmışlardır. Ancak kelamcılar hıristiyanla
rın inanç esaslarını kısaca aktarmışlar,
mezhepler dışında herhangi bir hıristiyan
alimin görüşüne doğrudan atıfta bulunmamışlardır . Kadi Abdülcebbar'ın elMugni'si başta olmak üzere kelam eserlerinde yapılan t enkitler'. genellikle Allah'a
cevher olma isnadı ile cevher ve uknumlar arasındaki uluhiyyet ilişkisine dairdir.
Hıristiyan ilahiyatının temelini oluşturan
cevher ve uknumlar arasında bir zat-sı
fat münasebeti mi yoksa iki zat ilişkisi mi
olduğu açık değildir. Uknumlar sıfat kabul edildiği takdirde kadim sıfatiarın tecessüm etmesi, zaman ve mekan şartla
rını haiz olması problemi ortaya çıkmak
ta, diğer taraftan uknumların yanında
cevherin ne işlev gördüğü sorusu açıkta
kalmaktadır.

C) Reddiyelerde Hıristiyanlık. İslam'ın
itibaren çeşitli din mensuplarıyla gerçekleşen temaslar zamanla artınca felsefi ve kültürel etkileşimin yanın
da dini tartışmalar da yapılmaya başlan
mış ve İslam'a muhalif inançların reddedilmesi çerçevesinde diğer diniere yönelik müstakil eserler ortaya çıkmıştır. Bu
doğuşundan

arada testis gibi oldukça farklı esaslar ihtiva etmesi sebebiyle İslam alimlerinin en
fazla teolojik polemiğe girdikleri din Hıris
tiyanlık olmuştur. Hıristiyanlık'tan ayrılıp

İslamiyet'i benimseyen Ali b. Rabben etTaberi'nin (ö. 247/861'den sonra) reddiye literatürünün önemli örneklerinden
birini oluşturan er-Red nle'n -naşfırfı adlı eseriyle bu telif türü başlamış, Ebu lsa
ei-Verrak (ö. 248/862) er-Red nle't-teş
liş' te, Cahiz (ö . 255/869) er-Red "ale'nnaşfırfı ve'l-yehud'da hıristiyan mezheplerinin testis anlayışlarını incelemiş ,
bunların yaklaşımları kendilerinden sonra gelen alimiere kaynak teşkil etmişti r.
İbnHazmda el-Faşl adlı eserinde Hıris
tiyanlığa reddiye mahiyetinde bir bölüm
ayırmış, yaptığı tenkitlerle önemli katkı
larda bulunmuştur. Gazzali kendisine
aidiyeti tartışmalı olan er-Reddü'l-cemil, Fahreddin er-Razi Münfı?:ara fi'rred 'ale'n -naşfırfı, Ebü'I-Beka Salih b.
Hüseyin ei-Ca'feri er-Red 'ale'n -naşfırfı,
Şehabeddin ei-Karafi el-Ecvibetü'l-tfıl)i
re "ani'l-es'ileti'l-tfıcire, İbn Teymiyye
el-Cevfıbü'ş-şa]J.i]J., İbn Kayyim ei-Cevziyye Hidfıyetü'l-]J.ayfırfı, Abdullah etTercüman Tu]J.tetü 'l-erib adlı eserlerinde tenkitlerde bulunmuşlardır.
Osmanlı ulemasından İbrahim Müteferrika Risfıle-i İslfımiyye'de, Harputlu
İshak Hoca Şemsü'l-hakika'da, Sırrı Paşa Nurü'l-hüdfı li-meni'stehdfı adlı eserinde testisi ve diğer bazı hıristiyan inançlarını eleştirirken Rahmetullah ei-Hindi,
K. G. Pfander'in Tevrat ve İncil'de tahrifin
bulunmadığı konusunu içeren Mizfınü'l
]J.a]f adlı eserine karşı yazdığı hhfırü'l
]J.a]f adlı reddiyesinde önceki peygamberlere gönderilen kitapların tahrifi, nesih,
testis ile Kur'an ve Hz. Muhammed'in nübüweti gibi konuları ele almıştır. Çağdaş
alimlerden Muhammed Ebu Zehre de
Mu]J.fıçlarfıt fi'n-Naşrfıniyye adlı eserinde Hıristiyanlığın tarihçesi ve inanç esaslarıyla ilgili derli toplu bilgiler vermiş, islam dini açısından Hıristiyanlığı değerlen
dirmiştir. Reddiyelerde üzerinde d urulan
başlıca konular şunlardır:

1. Teslis. Reddiyelerde öncelikle ele alı
nan konu, Hz. lsa'ya izafe edilen uluhiyyet vasfı ve bu sebeple oluşan testis anlayışıdır. Hıristiyanların Hz. lsa'nın ulı1hiy
yetiyle ilgili ortak yanlışları yanında Melkailer, Ya'kübiler ve Nesturiler'in farklı
görüşlerine de cevap verilmiş ve teslise
delil olarak kullanılan İncil metinleri yorumlanarak ilk dönem konsillerinde şe
killenen mevcut hıristiyan akidesi tenkit
edilmiştir. Reddiyeterin başında, genel-
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likle islam'ın tevhid inancıyla ilgili açıkla
malara yer verilerek hıristiyanların üçlü
bir ilah anlayışı taşıdığı belirtilmiştir. Ayrıca Mesih'in konumuna dair hıristiyan telakkisi incelenerek hıristiyanların Mesih'i
bir kul ve bir peygamber değil ezeli bir yaratıcı olarak kabul ettikleri, böylece kendi inciller'ine dahi uymadıkları vurgulanmıştır (bk. ISA; TESLIS) .
Reddiyelerde, Kur'an-ı Kerim'den hareketle (en-Nisa 4/ı57-ı58) hıristiyanlarca
kabul edilen çarmıh hadisesinin gerçekIeşmediği üzerinde de durulmuş ve çarmıh inancı kullanılarak lsa'nın beşeriyeti

ve katil olayının
haberlerin tevatür derecesine
ulaşmadığı belirtilerek yahudilerin onu
çok iyi tanımalarına rağmen hüviyetinin
tesbiti için havarilerden yardım talebinde bulunmalarının (Matta, 26/ı 5) bir karışıklık ve yanlışlığın meydana geldiğini
gösterd iği ileri sürülmüştür. Ayrıca çarmıh ve katil hadisesiyle ilgili olarak inciller arasındaki farklılıklara da dikkat çekilerek bu konudaki rivayetlerin karmaşık
lığı vurgulanmıştır (Salih b. Hüseyin eiCa'ferT, s. 72-76; KarafT. s. 50-58). Bunun
yanında rab ilan edilen lsa'nın çarmıha
gerilip öldürülmesinin aklen de kabul ediIemeyeceği, çünkü kadim bir varlığın yok
olamayacağı, dolayısıyla çarmıha gerilme
olayının doğruluğu halinde lsa'nın ulühiyyetinden söz edilerneyeceği ifade edilmiştir (Ebu İsa ei-Verrak, s. 71-72; Fahreddin er-Razi, Mün~ara {l'r-red 'ale'nnaşara, s. 23-24).
ispat

edilmiştir. Çarmıh

aktanldığı

2. Tahrif. Kur'an ve Sünnet'te yer alan,
kutsal metinlerini tahrif
ettikleri yolundaki beyanlara paralel olarak reddiye yazarlarından bazıları, söz konusu kitaplardaki çe lişki ve tutarsızlıkla
ra işaret etmek suretiyle onların bütününün lsa'ya vahyedilen orüinal metinler olmadığını göstermeye çalışm ı şlardır. Bu
arada sadece tahrif konusunu ele alan
reddiyeler de yazılmıştır. imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni bu hususta Şifa'ü'l-ga
lil adlı bir eser kaleme almış, günümüzde de Şaban Kuzgun tarafından Dört İn
cil : Farklılıklan ve Çelişkileri adlı bir
eser t elif edilmiştir (yukarıdaki eserlerin
baskıları için bk. bibl.). Tahrif konusunu
işleyen reddiye kitaplarında en çok inciller'deki tenakuzlar üzerinde durulmuş,
ayrıca hıristiyanların da bunları vahiy
mahsulü olarak görmediklerine özellikle
dikkat çekilmiştir. Zira inciller'in farklı zamanlarda yaşayan Matta, Markos. Luka
ve Yuhanna tarafından yazıldığı bütün hı
ristiyan mezheplerince kabul edilmektehıristiyanların

dir. Hz. lsa'nın tebliğ döneminde kendisine iman eden pek az sayıda kişinin uzun
bir süre inançlarını gizlerneye mecbur
kalmaları ve daha sonra da hıristiyanla
rın 300 yıl baskı altında yaşamaları sebebiyle çok azı dışında orüinal inci! metni
muhafaza edilememiştir (İbn Hazm, ll,
2-5; ayrıca bk. TAHRİF ) .

da müjdelenen şahsın kendisi olbir delilini oluşturur (Salih b. Hüseyinei-Ca 'ferl, s. 266-269). Müellifler, Yuhanna ineili'nde geçen Faraklit'in teslls akldesini meydana getiren unsurlardan biri olmadığı konusunda ittifak
etmişlerdir (ayrıca bk. FARAKLİT).
BİBLİYOGRAFYA :

3. Tebşir. Reddiyelerde tebşir konusu
tahrif açısından ele alındığı gibi diğer din
mensupianna karşı Hz. Peygamber'in nübüwetini ispat yollarından biri olarak da
incelenmiştir. Müelliflerin bu konudaki
dayanaklarını, Ehl-i kitabın Hz. Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıkları (ei-Bakara 2/146; ei-En'am 6/20),
onun ismini ellerindeki Tevrat ve inci!' de
yazılı buldukları ve Hz. lsa'nın israiloğui
Iarı'na kendisinin Allah'ın elçisi olduğu,
daha önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve
sonra gelecek olan Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildiği
ne dair ayetle (es-Saf 61/6) bazı hadisler
(Ebu Davud, "Cena'iz", 58; bk. Wensinck,
Miftal:ıu küniızi's-sünne, "Mub.ammed"
md.) oluşturmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Muhammed'in nübüwetinin
haber verildiği, geçmiş peygamberlerin
bu gerçeği ümmetierine tebliğ ettikleri.
ancak Ehl-i kitap alimlerinin bu ifadeleri
yanlış yorumladıkları, hatta tahrife varan
değişikliklere başvurdukları sonucuna varan reddiye yazarları onların kutsal metinlerinde de bunu tesbit etmeye çalış
mışlardır. Hz. Peygamber'in nübüwetini
müjdeleyen metinler ayrıca "Beşairü'n
nübüwe" ortak adıyla telif edilen müstakil eserlerde de ele alınmıştır. Reddiye
müelliflerine göre Yuhanna ineili'nde ( 14/
26) Hz. lsa'dan sonra geleceği haber verilen "tesellici" (Faraklit) Hz. Muhammed,
"onun öğreteceği her şey" de Kur'an-ı Ker!m'dir. YineYuhanna'da(l4/16, 16/7, 13)
çeşitli vesilelerle söz konusu edilen kişi ile
de Hz. Peygamber kastedilmiştir (Ali b.
Rabben et-Taberl, ed-Din ue'd-deule, s.
ı 84-18 5) . Geleceği haber verilen FarakHt'in "teselli edici, övücü" gibi sıfatları
Hz. Peygamber'in meşhur isimlerinin taşıdığı manaya uymaktadır (Salih b. Hüseyin ei-Ca'ferl, s. ı 24- ı 25; Ka raf!, s. ı67168). Bazı müellifler ise Yunanca bir kelime olan "Faraklit"in Arapça'ya "Ahmed"
olarak çevirilebileceğini, bunun da Saf
süresinde (61/6) Hz. lsa'nın kendisinden
sonra geleceğini müjdelediği Ahmed
yani Hz. Peygamber olduğunu ifade etmişlerdir. Hz. lsa'dan sonra Hz. Muhammed'in dışında belirtilen özelliklere sahip
başka bir peygamberin zuhur etmemiş
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IX. LiTERATÜR
İslamiyet'in Hıristiyanlık'la olan ilgisi

Kur'an ve hadisleri e başlamıştır. Kur'an-ı
Kerim'de hıristiyanlar bazı yanlış inançları sebebiyle tenkit edilmiş. hadislerde de
hem Kur'an'daki ilgili ayetlerin daha iyi
anlaşılması doğrultusunda açıklamalar
yapılmış.

hem de Kur'an'da yer almayan
bilgiler veya mevcut bilgilere ait ayrıntılar ortaya konmuştur. Bunun sonucu olarak tefsir ve hadis literatürü, müslümanların Hıristiyanlık'la ilgili tavırları
nın teolojik alt yapısını oluşturmakta vazge~ilmez kaynaklar olarak önem kazanmıştır. Hz. Peygamber döneminden itibaren müslümanların hakimiyet kurduğu
toprakların genişlemesine paralel olarak
diğer dinlerle münasebetler dar çerçeveli boyutları aşmış. müslümanların söz konusu diniere ait köklü medeniyet ve kültürlerle giderek artan bir yoğunlukta karşı karşıya geldiği bu süreçte gelişen İsla
mi disiplinler içinde İslam'ın diğer dinlere karşı tavrını ağırlıklı olarak kelam ilmi
üstlenmiştir. Böylece İslam kültürünün
Hıristiyanlık'la ilgisi tefsir, hadis ve kelam
kitaplarıyl a yine genelde kelamcılar tarafından kaleme alınan reddiyelerde ortaya
bazı

konmuştur.

A) Tefsir Kitapları. Müslüman ilim
adamları teslis inancı. Hz.Tsa'nın Tanrı'nın
oğlu ve rab olduğu iddiasının reddi, çarmıh hadisesi, tahrif ve Hz. Peygamber'in
nübüwetinin Hz. Isa tarafından müjdelenınesi gibi konuları ele alarak görüş
lerini öncelikle bu konulara dair Kur'an'da geçen bilgiler üzerine temellendirmiş
ler, bu bağlamda tefsir kaynakları büyük
önem kazanmıştır. Kur'an ' ın diğer dinlerle ilgili mesajı İslami disiplinler arasında
daha çok kelam ilminin konusunu teşkil
ettiği için Matüridi'nin kelami yorumları
ağır basan Te'vilô.tü'I-Kur'ô.n (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40). Zemahşeri'nin elKeşşô.i ve Fahreddin er-Razl'nin Meiô.til}.u '1-gayb adlı dirayet tefsirleri, ayrıca
Şii müfessir Tabersi'nin ilgili ayetlere Şii
yaklaşımını ortaya koyan Mecma'u'l-beyô.n adlı eseri önemli kaynaklar arasında
yer almaktadır. öte yandan İbn Cerir etTaberi'nin Cô.mi'u'l-beyô.n ii teisiri'IKur'ô.n 'ı ile İbn Kesir'in Teisirü'I-Kur'ô.ni'l-'a+im'i Hıristiyanlığa dair ayetleri n
tefsirine yardımcı olan ve değişik görüş
lerin bilinmesine imkan sağlayan pek çok
rivayet aktarmaktadır.
Son dönem Mısır ulemasından Reşid
ilgili ayetlerin
izahı yanında teslis, tahrif, tebşirat konularına hasrediimiş bölümler içermekteRıza'nın Teisirü'l-Menô.r'ı

dir. Hintli müfessir Senaullah Amritsari
de Teisir-i Şenô.'i (Urduca, I-VIII, Serkoda 1994) ve Teisirü'I-Kur'ô.n bi-kelô.mi'r-Ral}.mô.n (Arapça, Gucranvala, ts .
!idare-i ihyaü's-sünnel) adlı eserlerinde
bilhassa Hıristiyanlık'la ilgili ayetlerin tefsirine ağırlık vermiştir. İbn Aşur'un Kitab-ı Mukaddes'e atıflarda bulunduğu
Teisirü't-tal}.rir ve't-tenvir'i de (I-XXX,
Tu n us 1984) konu açısından önemli bir
kaynaktır. Önceki müfessirlerin Hıristi
yanlığa dair ayetler hakkındaki görüşle
riyle birlikte yeni yorumlar da ihtiva etmeleri sebebiyle Elmalılı Muhammed
Harndi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili (IX, istanbull979) ve Süleyman Ateş'in Yüce Kur'an'ın Çağdaş Teisiri (I-XI, istanbul 1988-1991) adlı eserleri önemli Türkçe kaynakları teşkil etmektedir.
B) Hadis Kitapları. Kütüb-i tis'a gibi
başlıca

hadis kaynaklarında doğrudan Hı
müstakil kitap veya
bablar mevcut değildir. Her hadis mecmuasının kendi sistematiğine göre ilgili
hadisler farklı kitaplarda sıralanmış olmakla birlikte Hıristiyanlığa dair hadisler
genelde "lman", "Tevl)id". "Enbiya"'', "Şı
fatü'n-nebi", "Şıfatü'l-15-ıyame", "Fiten",
"Melal)im", "Tefsir'' vb. bölümlerde bir
araya getirilmiş; "Adabü'l-15-uı;lat". "Büyaeo·. "Cena'iz". "İ'tişam". "Libas". "Meıa
lim". "Ril5-al5-". "Şehadat". "Tacbir". "Zühd".
" l:ludQd" gibi bölümlerde de buna dair
rivayetlere yer verilmiştir. Bunun yanın
da İbn Hacer ei-Askalani'nin Feti}.u'l-Bô.ri bi-şeri}.i Şal}.ii}.i'l-Bul].dri ve Yahya b.
Şeref en-Nevevi'nin el-Minhô.c ii şeri}.i
Şal}.ii}.i Müslim b . Ijaccô.c adlı hadis
şerhleri ve Türkçe'de BabanzadeAhmed
Naim ile Kamil Miras'ın Sahih-i Buhô.ri
Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi
ve Şerhi konuyla ilgili hadisleri açıklayan
önemli kaynaklardır. Muhammed Enver
Şah ei-Keşmiri'nin nüzQI-i Isa'ya dair hadisleri bir araya getirdiği et- Taşril}. birn d
tevô.tera ii nüzıl.Ii'l-Mesii}. adlı eseri de
(nşr. Abdülfettah Ebu Gudde, Haleb 1412/
ı 992) bu alanda müstakil çalışmalara bir
örnek teşkil etmektedir.
ri stiyanlığa ayrılmış

C) Kelam Kitapları. Kelam alimleri klasik kelam kitaplarında özel olarak Hıristi
yanlık hakkında bilgi vermemişler, kesin
deliller kullanıp muhaliflerin ileri sürdüğü itirazları reddetmek suretiyle dini akldeleri ispat ederken hıristiyanların bazı
inançların ı da tenkide tabi tutmuşlardır.
Dolayısıyla bu alimierin bir başka din veya felsefi disiplinden bahsetmesi, ispat
etmeye çalıştıkları inanç esaslarına aykırı olan din veya düşünce mensuplarının

