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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 inançla
rı sebebiyle tenkit edilmiş. hadislerde de 
hem Kur'an'daki ilgili ayetlerin daha iyi 
anlaşılması doğrultusunda açıklamalar 

yapılmış. hem de Kur'an'da yer almayan 

bazı bilgiler veya mevcut bilgilere ait ay
rıntılar ortaya konmuştur. Bunun sonu
cu olarak tefsir ve hadis literatürü, müs
lümanların Hıristiyanlık'la ilgili tavırları
nın teolojik alt yapısını oluşturmakta vaz

ge~ilmez kaynaklar olarak önem kazan
mıştır. Hz. Peygamber döneminden itiba
ren müslümanların hakimiyet kurduğu 
toprakların genişlemesine paralel olarak 
diğer dinlerle münasebetler dar çerçeve
li boyutları aşmış. müslümanların söz ko
nusu diniere ait köklü medeniyet ve kül
türlerle giderek artan bir yoğunlukta kar
şı karşıya geldiği bu süreçte gelişen İsla
mi disiplinler içinde İslam'ın diğer dinle
re karşı tavrını ağırlıklı olarak kelam ilmi 
üstlenmiştir. Böylece İslam kültürünün 
Hıristiyanlık'la ilgisi tefsir, hadis ve kelam 
kitaplarıyla yine genelde kelamcılar tara
fından kaleme alınan reddiyelerde ortaya 
konmuştur. 

A) Tefsir Kitapları. Müslüman ilim 
adamları teslis inancı. Hz.Tsa'nın Tanrı'nın 
oğlu ve rab olduğu iddiasının reddi, çar
mıh hadisesi, tahrif ve Hz. Peygamber'in 
nübüwetinin Hz. Isa tarafından müjde
lenınesi 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 dinler
le 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 Se
lim Ağa Ktp., nr. 40). Zemahşeri'nin el
Keşşô.i ve Fahreddin er-Razl'nin Meiô.ti
l}.u '1-gayb adlı dirayet tefsirleri, ayrıca 
Şii müfessir Tabersi'nin ilgili ayetlere Şii 
yaklaşımını ortaya koyan Mecma'u'l-be
yô.n adlı eseri önemli kaynaklar arasında 
yer almaktadır. öte yandan İbn Cerir et
Taberi'nin Cô.mi'u'l-beyô.n ii teisiri'I
Kur'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 
Rıza'nın Teisirü'l-Menô.r'ı ilgili ayetlerin 
izahı yanında teslis, tahrif, tebşirat konu

larına hasrediimiş bölümler içermekte-

dir. Hintli müfessir Senaullah Amritsari 
de Teisir-i Şenô.'i (Urduca, I-VIII, Serko
da 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 tef
sirine ağırlık vermiştir. İbn Aşur'un Ki
tab-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 et
meleri sebebiyle Elmalılı Muhammed 
Harndi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili (I
X, istanbull979) ve Süleyman Ateş'in Yü
ce Kur'an'ın Çağdaş Teisiri (I-XI, istan
bul 1988-1991) adlı eserleri önemli Türk
çe kaynakları teşkil etmektedir. 

B) Hadis Kitapları. Kütüb-i tis'a gibi 
başlıca hadis kaynaklarında doğrudan Hı
ristiyanlığa ayrılmış müstakil kitap veya 
bablar mevcut değildir. Her hadis mec
muasının kendi sistematiğine göre ilgili 
hadisler farklı kitaplarda sıralanmış ol
makla 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". "Bü
yaeo·. "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 Şer hi konuyla ilgili hadisleri açıklayan 
önemli kaynaklardır. Muhammed Enver 
Şah ei-Keşmiri'nin nüzQI-i Isa'ya dair ha
disleri 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. 

C) Kelam Kitapları. Kelam alimleri kla
sik kelam kitaplarında özel olarak Hıristi
yanlık hakkında bilgi vermemişler, kesin 
deliller kullanıp muhaliflerin ileri sürdü
ğü itirazları reddetmek suretiyle dini akl

deleri ispat ederken hıristiyanların bazı 
inançlarını da tenkide tabi tutmuşlardır. 
Dolayısıyla bu alimierin bir başka din ve
ya felsefi disiplinden bahsetmesi, ispat 
etmeye çalıştıkları inanç esaslarına ay
kırı olan din veya düşünce mensuplarının 



yaniışiarına işaret edip onlara cevap ver
mek şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca ke
lamcılar veya Ehl-i kitap'tan İslamiyet'i 
kabul edenler tarafından bütünüyle bu 
konuya hasrediimiş reddiye türünde risa
le veya kitaplar da kaleme alınmıştır. 

İlk ketarn ekolü olarak kabul edilen Mu'
tezile mezhebinden günümüze çok az 
eser intikal etmiştir. Kadi Abdülcebbar'ın 
el-Mugni ii ebvCıbi't-tevi:ıid ve 'l- 'adl 
isimli külliyatının (nşr. Taha Hüseyin- İb

rahim MedkOr v. dğr., Kah i re 1382-1385/ 
1962-1965) V. cildinde Hıristiyanlık hak
kında oldukça geniş bir bölüm yer almak
tadır. Eserde Ya'kübiyye, Nestüriyye ve 
Melkaiyye'nin teslls ve ittihad anlayışları, 
Hz. İsa 'ya ibadet etmeleri eleştirilmiştir. 
Kadi Abdülcebbar ayrıca, daha küçük ha
cim li bir eser olan Şeri:ıu'l-uşuli'l-JJ_am

se'de (nşr. Abdü lkerlm Osman, Kahire 
1384/1965) bu inanç ve davranışları kısa
ca tenkit etmiştir (s. 291-297). Bu husus
ta, günümüze hiçbir eseri intikal etme
miş olan Mu'tezil'i alim EbQ Ali ei-Cübba'i'
nin görüşlerinden faydalanan Kadi Ab
dülcebbar, Cahiz'in hıristiyanlara karşı 
yazdığı reddiyesinden de bazı iktibaslar
da bulunmuştur. 

Eş'ar'i geleneğine gelince, Ebü'I-Hasan 
el-Eş' ari Hıristiyanlığı sistemli bir şekilde 
ele almadığı gibi eserlerinde Hıristiyanlı
ğa dair müstakil bir bölüm de yoktur. An
cak Eş'ar'i, Ma]fiilCıtü'l-İslQmiyyin (nşr. 
Helmut Ritter, Wiesbaden 1382/1963) ad
lı eserinin çeşitli yerlerinde Hıristiyanlığa 
birkaç noktada işarette bulunmuştur (s. 
118, 306, 564). Bakıllan'i, el-İnşat adlı ese
rinde (nşr. imadüddin Ahmed Haydar, 
Beyrut 1407/1986) sadece Allah'ın sıfat
larıyla ilgili bölümde hıristiyanların huiQI 
anlayışının yanlış olduğunu belirtmek
le yetinmiş (s. 192), et-Temhid'in (nşr. 
Mahmud M. Hudayri- M. Abdülhad'i E bO 
Rlde, Kah i re 1366/1947) ilahiyyat bahsin
de de hıristiyanların Allah'ın cevher oldu
ğu şeklindeki iddialarını (s. 78-81). teslls 
(s. 81-86). ittihad ve hulül (s. 86-92), an
layışlarını bunlarla bağlantılı olarak onla
rın Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve öldü
rüldüğü yolundaki telakkilerini (s . 93-96) 
tenkit etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed'in 
peygamberliğinin ispatı ve nübüwetle il
gili hususlarda hıristiyanlara bazı eleşti

riler yönelttiğini söylemekle birlikte bun
lar İslam'ın dışındaki inançlara toplu bir 
cevap mahiyetindedir (s. 113-117) . İbn 
Fürek Mücerredü ma]falQt (nşr. Dan i el 
Gimaret, Beyrut 1986, s. 29, 153-154, 319). 
İmamü'I-Haremeyn ei-Cüveyn'i el-İrşdd 
(nşr. Es'ad Tem'im, Beyrut 1405/1985. s. 

64-68) ve Sa'deddin et-Teftazan'i Şer

I:ıu'l-'A]fa'idi'n-Nesefiyye (nşr. Muham
med Adnan Derviş, Beyrut 1411/1991, s. 
ı 02, 211-214, 281) adlı eserlerinde teslls 
ve ittihad gibi anlayışları eleştirmekle ye
tinmişlerdir. 

imam Matür'id'i. Kitabü't-TevJ:ıid'inde 
(nşr. Fethullah Huleyf, Beyrut 1970 ~is
tanbul 1979) Hıristiyanlık için ayrı bir bö
lüm açmamışsa da tevhid bahsinde hı
ristiyanların teslls anlayışını (s. 119-120), 
Mesih'in tabiatı hakkındaki görüşlerini 
(s. 21 0-212) tenkit etmiş. Hz. İsa'nın rab 
ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmalarının 
yanlış olduğunu belirtmiştir (s. 212-214). 
Matür'id'i'nin Hıristiyanlığa yönelttiği ten
kitler. Hz. İsa'nın statüsüyle ilgili belli baş
lı hususları ortaya koyup mantıki tutar
lılık açısından irdeleme şeklinde olmuş
tur. Matür'id'i geleneğinden Ebü'I-Yüsr 
Pezdev'i Uşulü 'd-din'de (nşr. Han s Peter 
Linss. Kah ire 1383/1963, s. 19). Ebü'I-Mu
'in en-Nesefi Tebşıratü '1-edille'de (nşr. 
Claude Salame, Dımaşk 1990. s. 114-118, 
497-499). NQreddin es-Sabün'i el-BidCıye 
ii uşuli'd-din'de (nşr. Bekir Topaloğlu, 
Dımaşk 1399/1979 ~Ankara 1416/1995, 
s. 21-22), hıristiyanların teslls ve ittihad 
anlayışlarıyla Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu ka
bul etmelerini eleştirmiştir. 

Son dönem kelamcılarından Abdüllatif 
Harpüt'i, Ten]fiJ:ıu'l-kelCım ii 'a]fa'idi eh
li'l-İsldm (istanbull330) adlı eserinin ila
hiyyat bahsinde hıristiyanların teslls ve it
tihad anlayışlarını tenkit etmiş, onların 
Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak nitelendir
melerinin yanlış olduğuna dikkat çekmiş
tir (s. 185-191). İzmirli İsmail Hakkı daYe
ni İlm-i KeWm'ında (l-ll, istanbul 1340-
1343) teslls inancına işaret etmek sure
tiyle Hıristiyanlık'tan bahsetmektedir (ll, 
233). Kelam kitapları dışında Şehristan'i'
nin el-Milel ve'n-niJ:ıal'i (nşr. M. Seyyid 
K'ilan'i, Beyrut, ts., 1, 220-228). Fahreddin 
er-Raz'i'nin İ'ti]fadatü tıra]fi'l-müslimin 
ve'l-müşrikin (nşr. M. Mu'tasım - Billah 

ei-Bağdadl, Beyrut 1407/1986, s. 115-
1 ı 9) adlı eserleri gibi mezhepler tarihine 
ait kitaplarda da Hıristiyanlık ve hıristi
yan mezhepleri hakkında kısa bilgiler ve
rilmektedir. 

Ketarn alimleri , ilahiyyat konularını iş
lerken hıristiyanların Allah'ın cevher oldu
ğu şeklindeki inançlarından başlayarak 

teslls akldesini ve bu aklde ile bağlantılı 
olarak onların itti had, hulül ve Hz. İsa'nın 
çarmıha gerilmesi hadisesiyle ilgili inanç
larını. zaman zaman hıristiyan mezhep
lerinin farklı görüşlerine de yer vererek 
eleştirmişlerdir. Aynı şekilde bu eserlerin 
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nübüwat bahislerinde de hıristiyanların 
kutsal metinlerinin tahrif edilmesi ve Hz. 
Peygamber'in nübüwetinin kutsal kitap
larında haber verilmesiyle ilgili konulara 
temas edilmiştir. 

D) Reddiyeler. Bu tü rün ilk örnekleri 
arasında yer alan Bişr b. Mu'temir'in ( ö . 
210/825) Kitabü'r-Red 'ale'n-naş(ır(ı'sı. 

Kahtabi'ye (ö. 329/940) ait er-Red 'ale'n
naşara (İbnü'n-Ned'im, s. 162, 342; Sez
gin, l, 387) ve Kadi Abdülcebbar'ın Red
dü'n-naşara (Keşfü'?·?unD.n, ı, 838). İbn 
Cezle'nin Risdle fi'r-red 'ale'n-naşdra'l
küttar (Hediyyetü 'l-'arifin, ıı. 220) adlı 
eserleri günümüze ulaşmamıştır (ayrıca 
bk. Keş{ü'?·?UnD.n, I, 838; Aydın, s. 41-43). 

1. Arapça Reddiyeler. Abdullah b. İs
mail ei-Haşi m'i'nin (ö. 205/820) Risdle 
na 'Abdi'l-MesiJ:ı İbn İsJ:ıQk el-Kindi 
adlı eserinin (London 1880) zamanımıza 
kadar gelenler içinde Hıristiyanlık'la ilgi
li birkaç konuya birden temas eden ilk 
müstakil reddiye olduğu anlaşılmaktadır. 

Haşim'i eserinde, Halife Me'mOn'un (813-
833) sarayında önemli bir alim olan hıris
tiyan Abdülmes'ih b. İshak ei-Kind'i'den 
teslise inanmaktan vazgeçerek müslü
man olmasını istemiş ve Hıristiyanlığın 
tutarsız yönlerine işaret etmiştir. Bun
dan dolayı risale daha çok bir davet üstü
bu taşımaktadır (Aydın, s. 43-44). Hıristi
yanlık'la ilgili pek çok noktayı İslam aklde
si açısından derli toplu bir şekilde ele alan 
ilk dönem reddiyelerinin en önemli örne
ğini, Hıristiyanlık'tan ayrılıp İslamiyet'i 
benimseyen Ali b. Rabben et-Taber'i'nin 
(ö. 247/86l'den sonra) er-Red 'ale'n-na
şCıra adlı eseri teşkil etmektedir (nşr. ı. 

A. Khalife- W. Kutsch, Melanges de l'Uni
versite Saint Joseph, Beyrut 1959, XXXVI, 
s. 114- 148). Taberi risalesinde hıristiyan 

ların testis, Hz. İsa'nın kulluğu ve tahrif 
konularına dair inançlarını , ayrıca Me
sih'in tabiatma dair telakkilerini ele ala
rak tenkit etmiştir. Hz. İsa'nın mucize
leri ve peygamberliği üzerinde de duran 
Taber'i, Hz. Muhammed'in nübüwetini 
ve onun nübüwetinin daha önceki kut
sal metinlerde haber verildiği hususu
nu ispat için ed-Din ve'd-devle adlı bir 
eser daha kaleme almıştır (nşr. Adi l Nü
veyhiz, Beyrut 1393/1973). İlk döneme ait 
reddiyeler içinde, hıristiyanların İslam'a 
karşı itirazlarının dokuz bölüm halinde 
cevaplandırıldığı Cahiz'in er-Red 'ale'n
naşara ve'l-yehud adlı eseri de (nşr. Ab
düsselam Muhammed Harun. Resa'ilü'l
Ca/:ıi? içinde, Kahire 1399/1979, lll, 303-
351) önemli bir yere sahiptir. Cahiz kita
bında, Hz. İsa'nın beşer oluşu ve onun Al-
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lah'ın oğlu ve tanrı olamayacağı hususu 
ile ittihad anlayışı üzerinde durmuş, İncil 
metinlerinin orüinal olmadığını ve incil
ler'deki ihtilafların izah edilemeyeceğini 
söylemiştir (lll, 328). 

İbn Hazm'ın el-Faşl adlı eseri (Kah i re 
ı 3 ı 7- ı 32 ı~ Beyrut 1406/ 1 986), diğer din 
ve mezhepler hakkında bilgi veren genel 
bir çalışma olmakla birlikte Hıristiyanlığa 
dair bölümleri (I, 48-65, ı ı 6-2 ı 7; ll, 2-69) 
reddiye üsiGbunda kaleme alınmış olup 
özellikle teslls ve tahrif konularında di
ğer eseriere nisbetle daha bol malzeme 
ihtiva etmektedir. İbn Hazm'ın bu din 
hakkında verdiği bilgiler sistematik bir 
tarzda sunulmuş ve daha sonra yapılan 
çalışmalara bir zemin oluşturmuştur. Hı
ristiyanlık'taki teslis anlayışının tutarsız
lığına işaret eden müellif, Kur'an'dan ha
reketle çarmıh hadisesinde de hıristiyan
ların doğru bilgi sahibi olmadığını belirt
miştir. Öte yandan müslüman alimler 
içinde Kitab-ı Mukaddes'in tahrife uğ
radığına dair görüşler ileri sürüp bunu is
pat etmeye çalışanlar olmuşsa da konu
yu, inciller'le diğer kitapların içerdiği çe
lişkileri tesbit etmek suretiyle ilk defa sis
tematik bir şekilde ortaya koyan alim ibn 
Hazm olmuştur. islam tarihi boyunca Hı
ristiyanlık'taki belli başlı konuları ele alıp 
tenkit eden başka eserler de kaleme alın
mıştır. İbn Teymiyye'nin el-Cevabü'ş-şa
J:ıiJ:ı'i (nşr. Ali b. Hasan b. N asır v.dğr., I
VI, Riyad 1414), İbn Kayyim ei-Cevziyye'
nin Hidayetü'l-J:ıayara'sı (nşr. Ahmed 
Hicaz! es-Sekka, Kahire 1407), bir mühte
di olan Abdullah b. Abdullah et-Thrcü
man'ın TuJ:ıfetü'l-erib'i (nşr. Ömer Veflk 
ed-DaOk, Beyrut 1408/1988) bu çalışma
lara örnek teşkil etmekle birlikte bunlar 
İbn Hazm'ın çalışmasını aşacak nitelikte 
değildir. 

Son dönemde Hıristiyanlığın temel ko
nularını sistemli bir şekilde ele alarak 
tenkit eden Rahmetullah ei-Hindi'nin İ?
harü'l-J:ıa]f.]f.'ı (nşr. Muhammed Ahmed 
Muhammed Abdülkadir, I-IV, Riyad 141 4/ 
ı 994) daha sonraki çalışmalara tesir et
miş önemli bir reddiyedir. XIX. yüzyılda 
Hindistan yoğun misyonerlik faaliyetleri
ne maruz kaldığı için Rahmetullah ei-Hin
di bu bağlamda pek çok tartışmaya gir
miş, İ?,hfırü'l-J:ıa]f.]f.'ı da hıristiyan K. G. 
Pfander'in Mizanü'l-J:ıa]f. adlı eserine 
reddiye olarak yazmıştır. Rahmetullah, 
Urduca olarak kaleme aldığı eseri daha 
sonra Farsça'ya ve Arapça'ya da(istanbul 
1304/1886) tercüme etmiştir. Eser ömer 
Fehmi ve Nüzhet Efendi tarafındanİzha
rü'l-Hak Tercümesi adıyla Türkçe'ye 
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de çevrilmiştir (İstanbul ı 972; daha ge
niş bilgi için bk. Aydın, s. 86-87; Özcan
Buzpınar, I [19971. s. 67, dipnot 16). Rah
metullah eserinde önceki peygamberle
re gönderilen kitapların tahrifi, nesih, tes
lis, Kur'an- ı Kerim ve Hz. Muhammed'in 
nübüwetiyle ilgili konuları ele almıştır. 
Teslls inancının yanlışlığını delillerle ispat 
etmeye çalışan Rahmetullah ei-Hindi (İ:!:
harü'l-l:ıa~, lll, 736-750), son dönemdeki 
reddiye yazarları içinde Kitab-ı Mukad
des'in tahrifi konusunu en sistematik bir 
tarzda işleyen alimdir. Müellif ayrıca Hz. 
Muhammed'in nübüwetinin inciller'de 
müjdelendiği hususu üzerinde de dur
muştur (IV, I 185-1 198). 

İslamiyet- Hıristiyanlık polemiğinde sa
dece teslis konusunu ele alan önemli red
diyelerden biri, Ebu İsa Muhammed b. 
Harun ei-Verrak'ın (ö. 248/862) er-Red 
<ale't-te§li§ adlı eseridir. Ebu İsa el-Ver
rak reddiyesinde hıristiyan mezhepleri
nin teslls anlayışlarını tek tek irdelemiş 
ve bundan dolayı eseri daha sonra gelen 
alimler için önemli bir kaynak teşkil et
miştir. Kitapta Melkailer, Ya'kübller ve 
NestGriler'in teslis inancıyla ilgili olarak 
görüş birliği içinde oldukları ve ihtilaf et
tikleri hususlar anlatılmış, ardından bu 
konular tahlile tabi tutularak eleştirilmiş
tir (s. 66-68,72-76,80-82,88-90, ı 10-1 12). 
Eser, David Thomas tarafından Anti
Christian Polemic in Early Islam Abü 
<isa al-Warraq's "Against the Trinity" 
içinde ingilizce tercümesiyle birlikte ya
yımlanmıştır (Cambridge 1992). Sadece 
testisi konu edinen reddiyeler içinde anıl
ması gereken bir başka eser de Ya'küb 
b. İshaket-Kindi'nin (ö. 252/866 [?J) er
Red <ale'n-naşara'sıdır. Bu reddiye Au
gustin Perier tarafından, Yahya b. Adi'
nin (ö. 364/975) ona verdiği cevaplar ve 
Fransızca tercümesiyle birlikte Revue de 
!'orient chretien'de yayımlanmıştır (III, 
22 [Paris 1920-1921 ı. s. 4-14). 

imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni'nin Şi
fa,ü '1-galil adlı eseri yalnızca Kitab-ı Mu
kaddes'in tahrifini konu edinmiştir. İncil 
yazarlarının ortaya koyduğu metinlerde 
birtakım değişiklik ve hataların bulundu
ğunu belirten Cüveyni (s . 39-41 ). eserin
de tahrif konusuna örnek teşkil edecek 
çelişkilere dikkat çekmiştir (s. 41-57) . Şi
fa,ü'l-galil önce, Michel Allard tarafın
dan Textes apologetiques de Guwaini 
adlı çalışmanın 38-83. sayfaları arasında 
Fransızca tercümesiyle birlikte yayımian

mış (Beyrut ı 968), daha sonra Ahmed Hi
cazi es-Sekka aynı nüshayı esas alarak 
eseri ikinci defa neşretmiştir (Kahire . 

ı 399/1 979). Yalnızca Hz. Peygamber'in 
nübüwetinin önceki kutsal metinlerde 
müjdelendiği hususunu ele alan eserle
re, İskenderiyen bir yahudi iken müslü
man olan Said b. Hasan ei-İskenderani'
nin (ö. 720/1 320) Mesalikü'n-na:{:ar ii 
nübüvveti seyyidi'l-beşer'i örnek veri
lebilir. Bu risale 1. Goldziher tarafından 
neşredilmiştir (Said b. Hasan, Gesam
melte Schri{ten, Hildesheim 1969, lll, 
397-41 9; daha geniş bilgi için bk. Aydın, 
S . 77-78). 

Z. Türkçe Reddiyeler. Son dönem Os
manlı ulemasından Harputlu İshak Hoca 
Şemsü'l-hakika adlı eserinde (İstanbul 
I 2 78) hıristiyan mezheplerinin farklı tes
lis ve ittihad anlayışları (s. 132-135), Hz. 
İsa'nın tanrı olmadığı husus u (s . ı 22-
123), çarmıh hadisesi (s 91-96) ve tahrif 
konusu (s . 46-55) üzerinde durmuştur. 
NCırü'l-hüda li-menistehdô. (Diyarbe
kir I 3 ı O) adlı reddiyesinde Sırrı Paşa, tes
tis inancını ve hıristiyanların kutsal me
tinlerini tahrif etmiş oldukları hususunu 
vurgulamış , teslis inancıyla ilgili olarak 
daha çok ittihad anlayışının tutarsızlığı
na işaret etmiştir. Rahip iken müslüman 
olan Abdülahad DavGd'un İncil ve Sa
lib'i de (İstanbul I 329 r./1 9 I 3) özellikle 
tahrif konusuna hasrediimiş olup ayrıca 
Hz. Peygamber'in nübüwetinin tebşlratı 
konusuna da temas edilmiştir. Tebşlrat 
konusunda yazılan önemli reddiyelerden 
biri de İbrahim Müteferrika'nın Risale-i 
İsldmiyye'sidir (Halil Necatioğlu , Matba
acı ibrahlm-i Müteferrika ve Risale-i is
lamiye içinde eserin tenkit! i neşri yapıl 

mıştır, Ankara I 982, s. 53- ı 39). Aynı konu
yu ele alan bir başka reddiye Ahmed Mid
hat Efendi'nin Beşdir-i Sıdk-ı Nübüv
vet-i Muhammediyye adlı eseridir (İs
tanbul 13 ı 7/1899). Ahmed Midhat Efen
di, Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedld'deki ki
taplardan birtakım pasajları delil olarak 
gösterip Hz. Peygamber'in nübüwetinin 
daha önce müjdelenmiş olduğunu ispata 
çalışmıştır (diğer reddiyeler için bk. Meh
met Aydın, Müslümanların Hıristiyanlığa 
Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Ko
nuları, Konya 1989; Hıristiyanlık ve mis
yonerlik faaliyetleri hakkında yazılan eser
ler için bk. Rahmetullah el-Hindl, yayıne
vinin önsözü, s. X-XVI; bazı Türkçe reddi
yeler için bk. Osmanlı Müellifleri, I, 339, 
350; tebşlrat hakkında yazılan eserler için 
bk. Necatioğlu, s. 41-46; Ernest Renan·a 
karşı yazılan reddiyeler için bk. Cündi
oğlu , sy. 2 [ 19961. s. 1-94). 

E) Günümüzde Yapılan Çalışmalar. 1. 
İslam Ülkelerindeki Çalışmalar. Türkiye'-



de gerçekleştirilen Hıristiyanlık'la ilgili 
araştırmalar arasında ilahiyat fakültele
rindeki akademik çalışmaların önemli bir 
yeri vardır. Mehmet Aydın'ın Müslüman
ların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Red
diyeler ve Tartışma Konulan (Konya 
1989) ve Günay Tümer'in Hıristiyanlık'
ta ve İslam'da Hz. Meryem (Ankara 
1996) adlı doçentlik tezleri, Ahmet Usta'
nın İbrahim Müteferrika'nın Risale-i 
İslamiyye'si, Eserin Dinler Tarihi Açı
smdan Tetkik, Tahlil ve Günümüz Türk
çesine Çevirisi ( 1991, On dokuz Mayıs 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
Mustafa Erdem'in Hz. Adem (İlk insan) 
(Ankara 1992). M. Fatih Kesler'in Kur
'an'da Yahudiler ve Hıristiyanlar (Kur
'an'da Ehl-i Kitap) (Ankara 1993). Ali Er
baş'ın İlahi Dinlerde Melek ( 1992, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Remzi Kaya'
nın Kur'an-ı Kerim'e Göre Ehl-i Kitap 
ve İslam (Ankara 1994). Mustafa Sina
noğlu ' nun Kitab-ı Mukaddes ve Kur
'an-ı Kerim'de Nübüvvet (1996, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı doktora 
tezleri bu akademik çalışmalara örnek 
teşkil etmektedir. 

Günümüzde Hıristiyanlığın ana hatla
rıyla ele alındığı müstakil eserler de yazıl
mış olup bunların bir kısmında , mevcut 
Hıristiyanlık'la bir tür mukayese için Kur
'an ve hadislerde takdim edilen Hıristiyan
lık tasvir edilmeye çalışılmış, bazılarında 
da Hıristiyanlığın kendi kaynaklarına da
yanılarak tanttılması amaçlanmıştır. Mü
tevali Yusuf Şelebi'nin Eçlva' 'ale'l-Me
siJ:ıiyye (Küveyt 1968). Ziya Kazıcı'nın 
Kur'an-ı Kerim ve Garp Kaynaklanna 
Göre Hıristiyanlık (İstanbul 1971 ), Da
vud Ali el-Fadili'nin Uşulü '1-MesiJ:ıiyye 
k e ma yuşavvirühe '1-Kur' anü '1-Kerim 
(Rabat 1393/1973). Muhammed Ebu Zeh
re'nin MuJ:ıaçlarat ti'n-Naşraniyye (Ka
hi re 1385/1966; T. tre. Akif Nuri, Hıristi
yan lık Üzerine Konferans/ar, istanbul 
1978). Ahmad von Denffer'in Christians 
in the Qur'an and Sunna: An Asses
ment from the Sources to Help De
line Our Relationship (Leicester 1399/ 

1979), Ahmed Şelebi'nin Mu~arenetü '1-
edyan el-MesiJ:ıiyye (ll, Kahire 1984), 

Abdülvahid Han'ın 'isa'iyet (Lahor 1987). 

Suat Yıldırım'ın Mevcut Kaynaklara Gö
re Hıristiyanlık (Ankara 1988), Muham
med Ahmed ei-Hac'ın en-Naşraniyye 
mine't-tevf:ıid ile't-teşliş (Dımaşk 1413/ 

1992) ve Mehmet Aydın ' ın Hıristiyan 

Kaynaklanna Göre Hıristiyanlık (An
kara 1995) adlı çalışmaları bu tür eserler
dendir. 

Muhammed Şefi'in MesiJ:ı-i M ev' u d ki 
Pehçam (Karaçi 1975). Abdülkerim Ha
tib'in el-MesiJ:ı fi'l-Kur'an ve't-Tevrat 
ve'l-İncil (Beyrut 1976), Muhammed 
Ataurrahim'in Jesus Prophet of Islam 
(London 1977; T. tre. Kürşat Demirci, is
lam Peygamberi Hz. isa, istanbul 1985). 

Amadau Hampate Ba'nın Jesus vu par 
un musulman (Dakar 1993) ve Muham
med Abdülkadir Halil'in Beşeriyyetü'l

MesiJ:ı ve nübüvveti Muf:ıammed ii nu
şuşi kütübi'l-'ahdeyn (Ri ya d 1413/1993) 

adlı çalışmaları Kur'an ve hadislerde an
latılan Hz. İsa ve hıristiyanların Hz. İsa'ya 
dair telakkiierinin ten ki dini konu edinmiş
tir. Muhammed İdris Kandehlevi lfayat-ı 
'isa (Lahor 1977). Muhammed Refi' Os
mani 'Alamat-ı Kıyamet aôr Nüzul-i 
MesiJ:ı (Karaçi 1412), Kamer Ahmed Os
mani 'A~ide-i ljatm-i Nübüvvet aôr 
MesiJ:ı 'aleyhi's-selam (baskı yeri yok, 
1994 IMatbOat-ı ilm1'J) ve Abdürreşid 
ljatm-i Nübüvvet aôr Nüzul-i 'isa 
'aleyhi's-selam (Lahor. ts.) adlı eserle
rinde sadece Hz. Isa ' nın nüzulü konusu
nu ele almışlardır. 

Hıristiyanların kutsal metinleri tahrif 
ettikleri hususu diğer kaynaklarda da ele 
alınmış olmakla birlikte Vezirüddin'in el
BaJ:ışü'ş-şerif ii işbdti'n-nesv ve't-taJ:ı
rif (Delhi 1270/1854). Yahya Muhammed 
Ali Rabi'in el-Kütübü'l-mu~addese bey
ne'ş-şıJ:ıJ:ıa ve't-taf:ırif (Kah i re 1415/1994) 

ve Şaban Kuzgun'un Dört İncil Farklı
lıklan ve Çelişkileri (Ankara l 996) adlı 

çalışmalarında sadece bu konu iş lenmiş

tir. 

İ mdact Silbiri'nin Firengiyôn ka Cal 
(Delhi 1949). Abdülmelik Half et-Temi
mi'nin et-Tebşir fi'l-minşı~ati'l-galici'l
'Arabi ( Küveyt 1982) ve İbrahim Ukkaşe'
nin et-Tebşirü'n-Naşrani ii cenubi Su
dan vadi'n-Nil (Riyad 1402/1982) adlı 

eserleri, XIX. yüzyı ldan it ibaren yoğunla

şan misyonerlik faaliyetlerine karşı müs
lümanları uyarmak amacıyla kaleme alın
mıştır ( misyonerlik faaliyetleri hakkında 
yazılan diğer eserler için bk. Rahmetullah 
el-Hindi, yayınevinin önsözü, s. X-XVI). 

Bazı eserlerde İslamiyet ve Hıristiyan
lık'ta Tanrı ve nübüwet anlayışı. Hz. lsa, · · 
Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes gibi 
konular mukayeseli olarak incelenmiştir. 

Enver Baytan ' ın Kitab-ı Mukaddes ve 
Kur'qn-ı Kerim (İstanbul 1966). Ülfet 
Azizüssamed'in Islam and Christianity 
(Karachi 1970). Ahmed Hicazi es-Sekka'
nın Allah ve şıfatühu fi'l-Yehudiyye 
ve'n-Naşrô.niyye ve'l-İslô.m (Kahire 
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1398/1978), Abdülgani Abbud'ün el-Me
siJ:ı ve'l-MesiJ:ıiyye ve'l-İslô.m (Kahire 
1984). Muhammed İzzed et-Tahtavi'nin 
en-Naşraniyye ve'l-İslam (Kahire 1407/ 

1987). Muhammed Abdülkadir Halil'in el
Münaz;aratü '1-kübrô. beyne '1- 'allame
ti'ş-şeyg Raf:ımetillô.h ve'd-duktUri'l
Kıssis Pander (Mekke 1410/1990). Mü
naz;ara beyne'I-İslam ve'n-Naşraniy
ye (Kah i re 1412). Ahmed Abdülvehhab'ın 
el- VaJ:ıy ve '1-meld'ike fi'l-Yehudiyye 
ve'l-MesiJ:ıiyye ve'l-İslam (Kahire 1399/ 
1979) ve en-Nübüvve ve'l-enbiya' ti'l
Yehudiyye ve'l-MesiJ:ıiyye ve'l-İslam 
(Kahire 1413/ 1992). Muhammed Fazlur
rahman'ın Islam and Christianity in 
the Modem World (Delhi 1992). Mevla
na Muhammed lmran ' ın The Cross and 
the Cressent (Lahore, ts .) adlı eserleri 
bu tür çalışmalara örnek teşki l etmekte
dir. Katalik kilisesi tarafından ll. Vatikan 
Kaosili'nden ( 1962-1965) sonra dile geti
rilmeye başlanan iki din mensupları ara
sında diyalog çağrıianna müslümanlar 
tarafından da bir ölçüde ilgi gösterilmiş 
ve bu konuda bazı yayınlar yapılmıştır 
(Yıldırım, s. 17-44; Küçük, s. 45-59). 

Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Da
rülfünun İlahlyat Fakültesi Mecmua
sı, Mecelletü'l-Menar, Ankara Üni
versitesi İslam İlimleri Enstitüsü Der
gisi, el-Belağ (Karaçi), Divan İlmi Araş
tırmalar, Hamdard Islamicus (Karac
hi). İslami Araştırmalar Dergisi (Anka
ra). Islamic Studies (Karachi). İstanbul 
Araştırmaları, el-Meşri~ (Beyrut). Me
celletü'l-Ezher (Kahire), TTK Belleten 
gibi süreli yayınlarla Türkiye'deki ilahiyat 
fakültelerinin yayımladığı dergilerde Hı
ristiyanlık'la ilgili çeşitli konular hakkında 
makaleler bulunmaktadır. 

Z. Batı 'daki Çalışmalar. Batılılar'ın İ s
lam dini üzerindeki çalışmalarında, Kur
, an ve hadislerden başlayarak klasik eser
lerde t akdim edilen Hıristiyanlık ve müs
lümanların Hıristiyanlığa bakışı da deği
şik açılardan ele alınmıştır. Bu çalışmalar
dan bazılarını şöylece sıralamak müm
kündür : Ragnar Eki und, Life Between 
Death and Resurrection According to 
Islam ( Uppsala 1941); M. H ayet, Le 
Christ de l'Islam (Paris 1959); Henr i 
Michaud, Jesus selon le Coran (Paris 
1960); Donald Roland Rickards, A Study 
of the Quranic References to 'isa in 
the Light of Tatsir and lfadith (doktora 
tezi, 1969, Hartford Seminary Foundati
on); Heikki Raisanen, Das Koranische 
Jesusbuild: ein Beitriig zur Theologie 
des Korans (Helsinki I 971 ); Geoffrey 
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Parrinder, Jesus in the .Qur'an (London 
ı 977); Don Wismer, The Islami c J e sus: 
An Annotated Bibliography of Sources 
in English and French (New York 1977); 
Roger Arnaldez, Jesus: fils de Marie, 
prophete de l'Islam (Paris ı 980); Jane 
Idiernan Smith, Yvonne Yazbeck Haddad, 
The Islamic Understanding of Death 
and Resurrection (Aibany ı 981); Giusep
pe Rizzardi, Il Problema della cristo
logia coranica (M ilan ı 982); Kenneth 
Crag, Jesus and the Muslim (An Explo
ration) (London ı 985); Roger Arnaldez, 
Jesus dans la pensee musulmane 
(Paris ı 988); Neal Robinson, Christ in Is
lam and Christianity (London 1991); 
J. D. McAuliffe, Qur'anic Christiansan 
Analysis of Classical and Modem Exe
gesis (Cambridge 1991). 

Batılı ilim adamları İslamiyet'le Hıristi
yanlığı m ukayese eden çalışmalar da yap
mışlardır. L. de Contenson'un Chretiens 
et musulmans (Paris 1901), Erdman 
Fritsch'in Islam und Christentum im 
Mittelalter (Breslau ı 930), J. Windrow 
Sweetman'ın Islam and Christian The
ology (I-IV, London !945- 1967, bu eser 
James S. Moon tarafından Sweetman 's ls
lam and Christian Theology adıyla özet
lenmiştir. Birmingham !England]. ts.) ve 
J. Jomier'in Bible et Coran (Paris ı 964) 
adlı eserleri bu tür araştırmalara örnek 
teşkil etmektedir. 

Özellikle Katalik dünyasında ll. Vatikan 
Konsili'nden sonra ifade edilmeye başla
nan diğer dinlerle Kataliklik arasındaki 
diyalog söylemi müslümanlara da yönel
tilmiş ve bu konunun teolojik alt yapısını 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmış
tır. Bu çalışmaların bazıları şunlardır: 
Orientations pour un dialogue entre 
chretiens et musulmans (Roma ı 970); 
Y. Moubarac, L'Islam et le dialogue is
lamo-chretien (Beyrut !972-1973); Si
mon Jargy, Islam et chretiente: les fils 
d'Abraham entre la confrontation et 
le dialogue (Geneva 1981); Jean-Paul 
Gabus. Ali Merad, Y. Moubadac, Islam 
et Christianisme en dialogue (Paris 
ı 982); A. A. Powell, Contact and Contro
versy between Islam and Christianity 
in Northem India (1833-1857): The 
Relations between Muslims and Prot
estant Missionaries in the North-West
ern Provinces and Oudh (doktora tezi. 
!983, London School of Oriental and Af
rican Studies); G. Tartar, Dialogue isla
mo- chretien sous le calife al-Ma,mün 
(813-834) (Paris 1985); Christianity and 
the World Religion: Paths of Dialogue 
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with Islam, Hinduism and Buddhism 
( Christentum und Weltreligionen) (ed. 
Hans Küng, ing. tre. Peter Heinegg, New 
York ı 986); Giulio Basetti Sani, L'Islam 
et St. François d'Assise, la mission 
prophetique pour le dialogue (Paris 
ı 987); Charles Kimball, Striving Toget
her in the Way of Gad: Muslim Parti
cipatian in Christian-Muslim Dialo
gue (doktora tezi , 1987, Harvard Divinity 
School); Maurice Borrmans, Orientati
ons pour un dialogue entre chretiens 
et musulmans (Paris !98!; T. tre. E. Meh
met Ümit, Müslümanlarla Hıristiyanlar 
Arasında Diyaloğa Yönelişler, istanbul 
!988); Ro ger Arnaldez, Tr o is messagers 
po ur un seul die u (Paris ı 99 ı); W. M. 
Watt. Muslim- Christian Encounters, 
Perceptions and Misperceptions (Lon
don-New York 1991). 

Hıristiyanların araştırmalarını yoğun

laştırdıkları bir başka konuyu da müslü
manların Hıristiyanlığa yazdıkları reddi
yeler oluşturmuş, reddiyeterin bir kısmı 
yayımlan m ış, bazılarıyla ilgili olarak tahli
li çalışmalar yapılmıştır. 1. S. Allouche'un 
Un traite de polemique chritiano-mu
sulmane au IX siecle (Hesperis ı 939, 
s. ı 23- ı 55). Thomas Michel'in A Muslim 
Theologian 's Response to Christianity 
(New York 1984), Jean-Marie Gaudeul'ün 
Encounters & Clashes Islam and Chris
tianity in History (I-ll, Rome !984) , Da
vid Thomas'ın Anti- Christian Polemic 
in Early Islam, Abii <fsa al-Warraq's 
"Against the Trinity" (Cambridge !992), 
The Early Christian-Muslim Dialogue, 
A Calleetion ot Documents from the 
First Three Islamic Centuries (632-
900 A.D.) Translations with Commen
tary (ed. N. A. Newman, Hatfield 1993). 
Seppo Rissanen'in Theological Encoun
ter of Oriental Christians with Islam 
during Early Abbasid Rule (Abo ı 993) 
ve Christian Arabic Apologetics dur
ing the Abbasid Period (750-1258) (ed. 
Samir Khalil Samir & )Qlrgen S. Nielsen, 
Leiden ı 994) adlı eserleri bu tür çalışma
lardan bazılarıdır. 

Batı'da konuyla ilgili olarak çeşitli sü
reli yayınlarda pek çok makale yayımlan
maktadır. Bunların içinde önemli birkaç 
makale şöylece sıralanabilir: lgnaz Gold
ziher, "Ueber muhammedanische Po
lemik gegen Ahi al-kitab" (ZDMG, XXXll 
118781. s. 341-387); a.mlf., "Ueber die 
Eulogien der Muhammedaner" (a.g.e., L 
1 ı 896]. s. 97- ı 28); Joshua Finkel, "A Hisa
la of AI-Jahiz" (JAOS 1 !927]. s. 3! 1-334); 
R. Caspar, "Bibliographie sur le dialogue 

islamo-chretien" (Proche Orient Chretien, 
XVI ı ı 966]. s. !79- 182); Roger Arnaldez, 
"Dialogue lslamo-Chretien et sensibilites 
religieuses" (lslamochristiana, lll ı ı 9771. 
s. 107-175); A. A. Poweli,"Maulana Rah
met Allah Kairanani and Muslim-Chris-
tian Controversy in lndia in the m id -19th 

Century" (JRAS!l976]. s. 42-63); David 
Thomas, "T\No Muslim-Christian Debates 
from the Early Shi'ite Tradition" (JSS, lll 
1 !9881. s. 53-80). Bunların dışında Ara bi
ca, Bulletin of the John Rylands Li
brary, Deutsche Literaturzeitung, Die 
Welt des Islams, Encounter, The Greek 
Orthodox Theological Review, Har
vard Theological Review, Islam and 
Christian-Muslim Relations, Islamic 
Studies, Jerusalem Studies in Arabic 
and Islam, Journal of the Royal Asiu
tic Society, Journal of Theological Stu
dies, The Moslem World ve Revue de 
Etudes Islamiques gibi süreli yayınlar
da da çeşitli makaleler bulunmaktadır. 
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