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rer alan oluşturur ve ortadaki çıkintılı yazı 
alanına ulaşır. İkiz kemerierin altı sade 
olup ortalarına içinde mimarın adının ya
zılı olduğu madalyanlar yerleştirilmiştir. 

Daha aşağıda ise iri düğümlü geçmeler
den oluşan birer kompozisyon yer almak
tadır. Bunların etrafını çevreleyen bitki
sel bordür aşağıda birleşerek alttaki bit
kisel süslemeli sütunçeye doğru uzan
maktadır. 

Yapının taçkapısından 3,90 x 3, 70 m. 
ölçülerindeki çapraz tonazi u giriş holüne, 
buradan da sivri kemerli bir kapıdan ge
çilerek üzeri kubbeyle örtülü avluya ula
şılır. Cepheden bakıldığında farkedilme
yen bu çapraz tonozlu giriş holü binanın 
esas eyvanına karşılık teşkil etmek üze
re inşa edilmiştir. Avlu kenarları 1 0,80 m . 
ölçüsünde kare bir alana sahip olup orta
sında şadırvan bulunur. Avlunun üzerini 
örten kubbeye, her biri dört üçgenden 
oluşan yelpaze biçiminde düzenlenmiş 
üçgenlerle geçiş sağlanmıştır. Üçgenlerin 
etrafı , mavi zemin üzerine lacivert çini
lerden kesilmiş palmetler in üst üste sı
ralanmasından oluşan bir şeritle çevre
lenmiştir. Bugün camekanla örtülmüş 
olan kubbenin tepesinde vaktiyle çok bü
yük bir aydınlık fenerinin yer aldığı eski 
fotoğraflardan anlaşılmaktadır. 

Dış yapısı taş olan binanın içi tuğladır. 
Kubbe firOze, kahverengi ve lacivert renk
lerdeki sırlı tuğlaların sonsuz geometrik 
motifler oluşturacak şekilde dizilmesiyle 
süslenmiştir. Sırlı tuğlaların dikine sıra
lanması ile oluşturulan iç içe geçmiş zik
zaklar ve bakiavalar kilim motiflerini an
dırmaktadır. Kubbe kasnağını çeviren ge
niş şerit üzerinde de firOze renkli çiniler
den örgülü kOfi yazı ile "el-mülkü lillah" 
ibaresi tekrarlanmıştır. Karatay Medrese
si'ne göre çok sadeleştiriimiş olan bu iç 
mekan taçkapının zenginliğiyle adeta te
zat teşkil eder. 

Girişin tam karşısında yer alan 7.40 x 

6,00 m. ölçüleri n deki ana eyvana avludan 
üç basarnakli merdivenle çıkılır. Sivri ke
merli bir tonozla örtülü olan eyvanın iki 
yan duvarında karşılıklı birer niş bulun
maktadır. Eyvanın iki yanında yer alması 
gereken kare planlı odalar bugün yıkıktır. 

Ayakta kalan kısımlarından her iki meka
nın da üçgenler üzerine oturan kubbeler
le örtülü olduğu ve eyvanın her iki yanın
dan avluya açı lan birer kapının bulunduğu 
belli olmaktadır. Avlunun sağında mes
cidle avlu arasında bugün dikdörtgen 
planlı iki oda yer almaktadır. Tamamı 

mevcut olmayan bu talebe odalarının av
lunun her iki yanında dörderden toplam 
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sekiz adet olduğu kalan izlerden anlaşıl
maktadır. Odaları avluya bağlayan sivri 
kemerli alınlıklara sahip kapı açı klıkları 

örülerek kapatılmıştır. Kemerierin köşe 
dolguları. firOze ve açık kahverengi çini
lerle mozaik tekniğinde yapılmış çeşitli 
geometrik ve yıldız motifleriyle süslen
miştir. Ayrıca üstteki dikdörtgen alanlar
da. koyu mor sırlı çinilerden kesilerek fi
rOze sırlı çiniler arasına yerleştirilen zarif 
örgülü kOfi yazılarda Ayetü'l-kürsi yer al
maktadır. 

Minare kesme taştan yapılmış kare ka
ide üzerinde yükselmektedir. Kaidenin ön 
yüzü, düğümlü geçmeli kaval silmelerin 
çevrelediği kıvrık dallı rumiler ve yaprak
larla süslüdür. Üstte dilimli bir kemercik 
şeklinde düzenlenmiş olan mazgal çerçe
ve içine alınmıştır. Minare küpü mavi sırlı 
tuğlalarla süslenmiş olup üstünde sıvalı 
bir bölüm vardır. Burada vaktiyle çini bir 
kitabenin bulunması kuwetle muhte
meldir. Onikigen bir geçiş bölümünden 
sonra çokgen gövde yükselmektedir. Di
limli olan gövdede dilimlerden köşelere 
gelen dördü yuvarlak, cephelere gelen 
diğer dördü ise köşeli olup aralarında ya
rım daire şeklinde firOze sırlı tuğlalar 
mevcuttur. Bu tuğlaların iki yanı da ince 
lacivert çinilerle belirginleştirilm i şti r. 

Gövdedeki dilimler. mavi ve mor renkte 
sırlı tuğlalarla yapılmış kabaralarla süslü 
olup zikzaklı bir düzende yerleştirilmiştir. 

Şerefe altındaki dolgular dökülmüştür. 

Eski fotoğraflardan anlaşıldığına göre 
ikinci şerefeye kadar aynı dilimler daha 
keskin yuvarlak profıller verecek şekilde 
devam etmekteydi. İkinci şerefe altının 
mukarnaslı olduğu ve daha yukarıya doğ
ru da gövdenin tamamen yuvarlak yivler
le devam ettiği yine bu eski fotoğraflar
dan anlaşılmaktadır. 

Bugün yıkılmış olan bitişikteki mescidin 
kare planlı olup üzerinin kubbe ile örtül
düğü ve önünde de zamanla değişikliğe 
uğramış bir hazırlık mekanının bulundu
ğu bilinmektedir. içeride duvarların ve 
mihrabının da vaktiyle çinilerle süslü ol
duğu tahmin edilebilir. 1901 yılında yıl
dırım düşmesi yüzünden yıkılan minare 
mescidin kubbesine zarar vermiş ve yapı 
tamiremuhtaç bir durumda on sekiz yıl 
ayakta durmuş , 1929 yılında tamamen 
yıktınlarak ortadan kaldırılmıştır. 

Medresenin öne çıkıntı yapan taçkapı

sıyla aynı hizada olan minare kaidesi ara
sında vaktiyle bir de sıbyan mektebi bu
lunuyordu. Cephesinde dikdörtgen açık
lıklı iki pencereye sahip olduğu eski fotoğ

raflardan anlaşılan mektebe medresenin 

avlusundan geçiş sağlanmaktaydı. Mes
cidin yıktınlmasından sonra bu mektep 
de ortadan kaldırılmıştı r. 1876 ve 1899 
yıllarında tamir gördüğü bilinen medrese 
son yıllarda yeniden elden geçirilmiş olup 
bugün Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi ola
rak kullanılmaktadır. 
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Hz. Isa'ya verilen ilahi kitabın 
Kur'an'daki adı . 

_j 

İncil kelimesinin aslı "iyi haber, müjde" 
anlamında Yunanca euaggelion (euange
lion) olup Latince'ye evangelium, Fran
sızca'ya evangile olarak geçmiştir. İngiliz
ce'deki karşılığı ise eski İngilizce godspel 
kelimesinden gelen gospeldir. Euaggelion 
kelimesinin ya doğrudan veya Habeşçe 
şekli olan wangel kanalıyla Arapça'ya in
cil olarak geçtiği ileri sürülmektedir (lef
fery, s. 71 - 72; Ef2 [ F r. ı. III . 1235) . incilin 
Arapça necl kökünden türediği yolunda
ki görüş temelsizdir ( Lisanü 'l-'Arab, "nd" 
md.; Zemahşe r\' , 1, 4 10; MevhOb b. Ahmed 
el-Ceval\'ki, s. 230; Fahreddin er-Razi, VII, 
159-160) . 

İncil (euaggelion) kelimesini, Ahd-i Cedid 
külliyatı içinde hıristiyani anlamda ilk de
fa Pavlus "İsa tarafından öğretilen yeni 
doktrin" anlamında kullanmıştır. Pavlus 
hıristiyan doktrinini kendi anladığı şekil

de yaymış ve bu yorumu "benim in cil im" 



(Romalılar'a Mektup, 2/12; 16/25; Galat
yalılar'a Mektup, 1/6; 2/2, 7) veya "müj
delediğim inci!" (Korintoslular'a Birinci 
Mektup, 15/ 1) şeklinde tanımlamıştır. 
Pavlus'un ineili Mesih'in ölümü ve dirilişi 
üzerine temeliendirilmiştir (Korintoslu
lar'a Birinci Mektup, I 5/1- I 5) . Ah d-i Cedld 
yazarları inci! kelimesine genellikle "Me
sih tarafından insanlığa getirilen ve ha
varilerce vaaz edilen kurtuluş müjdesi, 
İsa Mesih'in doktrini" manasını yüklemiş
lerdir (Matta, 26/13; Romalılar'a Mektup, 
1/ 1; ı O/ I 6). Bu anlamıyla hıristiyan vahyi
ni ve lsa Mesih vasıtasıyla Tanrı ile insan
lar arasında yapılan "yeni ahid"i ifade et
mektedir. Daha sonra kelime, lsa Me
sih'in şahsını ve faaliyetlerini anlatan ilk 
hıristiyan yazıları için kullanılmıştır (The 
New International Dictionary, s. 424). 

Hıristiyanlara göre Ahd-i Cedid'de in
cil, yazılı bir metni değil Mesih ve havari
lerin bildirdiği mesajı ve müjdeyi, şifahl 
tebliği ifade eder (NDB, s. 249). İncil keli
mesi bazan herhangi bir niteleme sıfatı 
almadan tek başına (mesela bk. Markos. 
1/ l; 13/ l O; 16/ 15), çoğunlukla da bir nite
leme sıfatı ile birlikte (mesela bk. Matta. 
4/23; 9/35; 24/14) kullanılmaktadır. Bu 
mesaj kaynağına göre "AIIah'ın incili, iz
zet incili, Mesih'in incili, Allah'ın inayeti
nin incili" ; tebliğin muhtevasına göre 
"melekQtun incili, selamet incili, kurtulu
şunuzun incili" ; muhataplarına göre de 
"sünnetlilik ve sünnetsizlik incili" diye ad
landırılmaktadır ( Concordance des salnt
es ecritures, "Evangile" md.) . Allah'ın in
cili ifadesi bu müjdenin Allah katından 
geldiğini (Romalılar'a Mektup, 1/ 16) ve 
O'nun adına tebliğ edildiğini göstermek
tedir (Vaganay, Catholicisme, IV, 768; Nou
veau Testament, s .. I 31, 133) . 

İncil kelimesi, havariler sonrası dönem
de ll. yüzyıldan itibaren kilise dilinde kur
tuluş müjdesiyle lsa Mesih'in doktrinini 
içeren, havarilerin bizzat görgü tanığı ol
dukları yazıları, Hz. lsa'nın hayat ve öğre
tisine dair havarilere ait dini bilgileri ihti
va eden kitapları ifade etmeye başladı. 
Bu çerçevede önce söz konusu kitapların 
muhtevasını belirtmek, kurtuluş müjde
sini bütünlüğü içinde ifade etmek üzere 
tekil, daha sonra kitapların kendileri için 
çoğul olarak kullanıldı. Hıristiyanlara göre 
aslında sadece Mesih'in ineili vardır, fakat 
bu inci! dört şekilde kendini göstermekte
dir. İncil kelimesini kitap anlamında kul
lanan ilk kişi Justin'dir, ll. yüzyılın ortasın
da Justin bu kelimeye çoğul şekliyle yer 
vermiş ve "havarilerin hatıratı" olarak ni
telemiştir ( Nouveau Testament, s. 3 I; ER, 

VI, 8 ı ) . Kelime bazan Ahd-i Cedld'in diğer 
yazıları için de kullanılmakla birlikte ge
nelde lsa'nın hayat ve doktrinini anlatan 
kanonik ve apokrif yazılara isim olarak ve
rilmiştir. Günümüzde hem hıristiyan me
sajını hem de Mesih'in hayat ve öğretisi

ni içeren kitapları ifade etmektedir. 

İnciller'in Yazılması. Hıristiyan inancı
na göre Hz. lsa incil'i yazmamış, sadece 
tebliğ etmiş ve havarilerden onu tebliğ 
etmelerini istemiştir. Nitekim uygulama
da da İncil yazıya geçirilmeden önce şifa
hen nakledilmiştir. Hz. lsa Filistin'i dola
şarak incil'i tebliğ etmiş (Matta, 4/23; 9/ 
3 5; Markos. ı 1 ı 4), mesajının bütün dün
yaya yayılacağını bildirmiş (Matta, 24/14; 
26/13; Markos, 13/10; 14/9). onuyayma 
görevini havarilerine vermiş (Markos. 16/ 
15). havariler de Hz. lsa'nın semaya uru
cundan on gün sonra kutsal ruhun hava
riler üzerine indiği kabul edilen Pentikost 
gününden itibaren İncil'i tebliğ etmeye 
başlamışlardır. Nihayet Hz. lsa'yı bizzat 
görenlerin sayısı azalmaya ve Hıristiyan
lıkyayılmaya başlayınca İncil'in yazıya ak
tarılması zarureti doğmuştur. lsa ' nın se
maya çıkışından sonraki kırk yıl boyunca 
şifahl rivayet ve gelenekler teşekkül et
miş, bunlar vaaz, ibadet, ilmihal ve diğer 
yollarla korunup nakledilmiştir. Muhte
melen bu rivayet ve geleneklerin bir kıs
mı bu dönemde yazıya aktarılmıştır. İncil 
yazarları da bu verilerden hareketle incil
ler'ini yazmışlardır. Ancak bunlar incil
ler'ini kaleme alırken şifahi rivayetlerden 
kendilerine ulaşanlarla yetinmemişler, 
kendi bakış açılarına göre hitap ettikleri 
cemaatlerin problemlerini de göz önünde 
bulundurmuşlardır. Mesela Matta. kendi 
İncil'ini muhtemelen Suriye veya Antak
ya'daki Yahudilik'ten gelen hıristiyanlara, 
Markos Roma'da ve putperest iken hıris
tiyan olanlara yazmış , Luka da eserini bir
takım araştırmalar ve daha önce yazılan
ları değerlendirme sonucunda meydana 
getirmiştir. Luka'nın da belirttiği gibi ( 1/ 
ı) pek çok kişi Hz. lsa ve onun mesajıyla 
ilgili gördüklerini ve duyduklarını, özel 
araştırmaları sonucu ulaştıkları bilgileri 
yazıya geçirmiş ve ortaya çok sayıda İncil 
çıkmıştır. 

Kanonik İnciller. Hıristiyanlık, İncil adı 
verilen çok sayıdaki kitap arasından sade
ce dördünü muteber addederek "ilham 
edilmiş kitaplar" listesine (canon) dahil et
miş , diğerlerini ise apokrif sayarak red
d etmiştir. Kilise bu dört İncil'in Matta, 
Markos. Luka ve Yuhanna tarafından ya
zıldığını kabul etmektedir. Ancak bunla
rın söz konusu inciller'in gerçekyazarları 
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oldukları hususu tartışmalıdır. Diğer ta
raftan inciller'in başına konan bu şahıs 
isimlerinin orüinal olmadığı, zira eski dö
nemlerde ve özellikle Şarklılar'da kendi 
isimlerini eserlerinin başlığı olarak koyma 
adetinin bulunmadığı belirtilmektedir. 
Bununla birlikte inciller'in bu adları ll. 
yüzyılın ilk yarısına kadar çıkmaktadır ve 
erken dönemlerden itibaren yaygınlık ka
zanmıştır. Bu kişiler İnciller ' i bizzatyaz
masalar da bilgi kaynağı kendileridir. 

1. Matta İncili. Kanonik inciller arasında 
ilk sırada yer alan Matta ineili 'nde yaza
rıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. ll. yüz
yılın ilk yarısında yaşayan Hierapolis pis
koposu Papias'ın, "Matta, lsa'nın sözlerini 
(Logia) İbrani dilinde yazdı ve herkes gü
cü yettiğince bunu tercüme ediyor (yo
rumluyor)" şeklindeki sözlerine dayanan 
en eski kilise geleneği, Grekçe yazılmış 
olan Matta ineili'ni Filistinli yahudi Mat
ta- Levi'ye nisbet etmektedir. Matta. lsa'
nın davetine uymuş ve on iki havariden 
biri olarak seçilmiştir (Matta, 9/9; ı 0/3 ). 
inciller'in bilimsel tenkidl çalışmalarına 
göre Matta. Grekçe Matta ineili'nin yaza
rı değildir; lsa'nın sözlerini Hz. lsa'nın ko
nuşma dili olan Araml dilinde yazmıştır. 
Havari Matta'ya ait olan bu metin daha 
sonra Yunanca'ya çevrilmiş, buna yapılan 
ilavelerle bugünkü Matta ineili ortaya çık
mıştır. Öte yandan Matta'nın Ararnice 
yazdığı incil'i Grekçe'ye çevirdiği veya 
hem Ararnice hem Grekçe olmak üzere 
iki İncil yazdığı da ileri sürülmektedir. in
ciller'le ilgili son araştırmalara göre ise 
Matta kendi İncil'ini yazarken havari ol
mayan Markos'tan geniş çapta yararlan
mıştır. Ancak Hz. lsa'nın hayatına şahit 
olan birinin onunla ilgili hatıralarını kale
me alırken havari olmayan bir kişiden is
tifade etmiş olması gariptir. Bununla bir
likte Matta. İncil'inde olayları kaydeder
ken gördüğü ve işittiği şeylerin çoğunu 
üçüncü şah ıs kipiyle anlatmakta, kendin
den bahsederken bile bu kipi kullanmak-

Su meta 
ineili 

diye tanınan 
el yazması 

kutsal 
kitapta 

Matta" nın 
tasvir! 

(Ayasofya 

Müzesi 
Kitap\ıgı) 
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tadır. Bütün bunlar, Matta ineili'nin hava
ri Matta'ya nisbeti hususunda tereddüt
lerin varlığını göstermektedir. Matta in
cili. Filistin'de yaşayan ve MOsevi dinin
den gelen h ı ristiyanlar için muhtemelen 
Antakya 'da yazıldığından sık sık Ah d-i 
Atlk'e ve Musa şeriatma atıflarda bulu
nulmaktadır. 

2. Markos İncili . Papias ve lrenaeus'un 
tanıklıkianna göre bu İncil'in yazarı Ku
düslü Markos 'tur ( Resulleri n İş l e ri , 12/12, 

25; 13/5, 13; 15/3 7, 39) . Diğer bir adı Yu
hanna olan Markos hıristiyan geleneğine 
göre Petrus'un şakirdi ve tercümanı , Bar
nabas 'nın yeğenidir, Hz. Isa ile beraber 
olmamıştır (Nouveau Testament, s. 128). 

Markos incili, orüinal dili Grekçe olan ka
nonik inciller içerisinde hem en kısa ola
nı hem de bir yoruma göre ilkyazılanıdır. 

Isa ' nın vaftiziyle başlayan bu İncil. plan 
ve muhteva bakımından Matta ineili'ne 
çok yakın olmakla birlikte olayları daha 
kısa ve sözleri özetleyerek verir. Kaynağı , 

Hz. Isa'ya dair hikaye ve veclzelerle Pet
rus'un vaazlarıdır. Markos ineili kısalığı 
yanında aynı zamanda inciller arasında 
ifade bakımından en zayıfıdır. Son pasajı

nın ( 16/9-20) daha sonra eklendiği kabul 
edilmektedir (NDB, s. 472 ). Metin tenkidi 
çalışmalarına göre Markos incili, gerçekte 
Markos tarafından nakledilmekle birlik
te temelde Petrus incili'dir. Markos inci
li, Matta ve Luka ile karşılaştırıldığında 
kendisine kaynaklık eden bir ilk inci !'i dü
şündürmekte olup araştırmacılar buna 
Urmarkus veya Proto-Markus adını ver
mektedir (Dufour, Introduction a la Bible, 
s. 43) 

3. Luka İncili. ll. yüzyıldan itibaren hı

ristiyan geleneği , bu İncil'in Pavlus'un he
kim Luka diye adlandırdığı (Koloseliler' e 
Mektup, 4/14) kişi tarafından yazıldığını 

kabul etmektedir (NDB, s. 450-451 ; Nou
veau Testament, s. 186 ). Antakyalı veya 
Suriyeli olan Luka genç yaşta Pavlus'u ta
nımış , bir daha da ondan ayrılmamıştır. 
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sumeı a 

ineili 
diye ta nın a n 
el yazması 
kutsal kitapta 
Luka'n ı n tasviri 
(Ayasofya 
Müzesi 
Kitaplıgı) 

İnci l' ini yazarken hem şifahl hem yazılı 
kaynakları kullandığım belirtmektedir; 
yazılı kaynakları arasında Markos incili, 
Matta ineili'nin Ararnice ilk şekli ve muh
telif İncil denemeleri bulunmaktadır. Lu
ka'nın diğer bir fikir kaynağı da Pavlus'
tur. İncil'ini yahudi asıllı olmayan hıristi
yanlara yazdığı için "müşrikler" i cezbede
cek hikayeleri en göze çarpacak şekilde 
kaydeder. 

4. Yuhanna İncili. Yazarıyla ilgili olarak 
bu İncil'de bilgi bulunmamaktadır. ll. yüz
yıldan itibaren kilise yazarını Yuhanna di
ye adlandırmakta , kendisini on iki havari
den biri kabul etmektedir. Yuhanna ön
ce Yahya'nın , ardından Isa'nın şakirdi ve 
en gözde havarilerinden biri olmuştur. 

Hz. Isa'nın şeklinin değişmesi hadisesine 
(transfıguration) ve tutuklanmasına şahit 
olmuş. yargılanması ve haça gerilmesi 
olayları .sırasında diğer havariler gibi kaç
mamıştır. 49 yılında Kudüs'te toplanan 
Havariler Konsili'nde hazır bulunmuş , 

muhtemelen 70 yılında Kudüs'ün Romalı 
işgalciler tarafından tahribi sırasında Fi
listin'den ayrılarak Efes'e gitmiş, impa
rator Dominatus zamanında Patmos'a 
sürülmüş , imparator Nerva döneminde 
Efes'e dönmüş, İncil'ini bu dönemde yaz
mıştır (NDB, s. 367) . Ona nisbet edilen 
İncil "sinoptik" adı verilen diğer inciller'
den farklıdır. Bu İncil'de Hz. Isa, Nasıralı 
bir peygamberden ziyade insan şekline 
girmiş bir ilah olarak takdim edilmekte
dir. Sinoptik inciller'deki canlı meseller 
yerine burada daha çok soyut kavramlar
dan bahsedilir. Bunlar, eserin sembolik 
temele dayanan dini bir tez için planlan
dığını göstermektedir ; bu ise İncil'in ya
zarının Yuhanna olup olmadığı meselesi
ni ortaya çıkarmıştır. Nitekim XVIII. yüz
yıla kadar dördüncü İncil Yuhanna'ya at
fedilirken daha sonra gerçekyazarın kim 
olduğu tartışılmaya başlanmış, Yuhanna'
nın bir şakirdi tarafından yazıldığı, yaza
rının bir başka Yuhanna olduğu şeklinde 
görüşler iler i sürülmüştür. Edebi tenkit 
bu İncil'in havari Yuhanna tarafından ya
zıldığı görüşünü reddetmektedir (a.g. e., 

s. 250-251 ; Grant, Jntroduction, historique, 

s. ı 28). Yuhanna ineili konuların, hika
yelerin seçimi ve sıralaması . coğrafi ve 
kronolojik bilgiler, hatta dini bakış açısı 
hususunda da diğerlerinden farklıdır. Si
noptik inciller, Hz. Isa ' nın Celile bölgesin
de yaptıklarına ve söylediklerine ağırlık 
verirken Yuhanna ineili'nde bilhassa Ya
huda bölgesinde ve Kudüs'teki faaliyet
ler ön plandadır. Vaftiz, Evharistiya, Hz. 
Isa'nın şeytan tarafından günah işleme-

ye teşvik edilmesi, şeklinin değ işmesi gi
bi diğer inciller'deki bazı konular Yuhan
na'da yoktur. Hz. Isa ' nın risalet müddeti 
sinoptik inciller'e göre bir, Yuhanna'ya 
göre ise üç yıla yakın sürmüştür. 

İnciller' in Yazılış Tarihleri. Bugünkü İn
ciller farklı kişilerce, muhtelif yer ve za
manlarda. çeşitli cemaatlere hitaben ya
zılmıştır. Araştırmacılar, eski kilise yazar
larının verdikleri bilgilere ve inciller'in ta
şıdığı işaretiere dayanarak onların yazılış 
tarihini tesbite çalışmışlar , bu çerçevede 
1. yüzyılın ikinci yarısı ile ll. yüzyılın ilk ya
rısı arasında değişen tarihler ileri sür
müşlerdir. Genelde sinoptik inciller'in 
65-90 yılları arasında , Yuhanna ineili 'nin 
1. yüzyılın sonuna doğru yazıldığı kabul 
edilmektedir (Nouveau Testament, s. 34, 

41 , 128, 186. 289). 

İnciller'in Kaynakları. Hıristiyanlık'ta 
vahiy anlayışı islami telakkiye göre fark
lıdır. Hıristiyanlar, inciller'in kutsal ruhun 
ilhamı altında kaleme alındığına inan
maktadır. Isa ilahi kelamın bedenleşmiş 
halidir. O Allah'tan bir kitap almamıştır. 

vahyin müşahhas şekli olan Isa'nın söz 
ve fiilieri daha sonra kitaplaştırılarak in
ciller oluşturulmuştur. inciller'in yazarları 
Isa ' nın mesajını kutsal ruhun ilhamıyla. 
fakat kendi üsluplarına göre kaleme al
mışlardır. Kutsal kitapların vahiy ve ilha
mının anlamı onların , Allah'ın iradesinin 
ve hakikatinin yanılmaz ifadesi olarak 
kutsal yazarlar vasıtasıyla eksiksiz bir şe
kilde insanlara verilmesidir. Konuyla ilgili 
eski telakkiye göre kutsal yazılar harfle
rine ve noktalarına kadar semadan gel
mekte ve yazariara dikte edilmektedir. 
Buna "harfi harfine ilham" (inspiration lit
terale) denilmektedir. Günümüzde ise 
kutsal yazıların "sözle ilham"ı (inspiration 
verbale) . lafızların olmasa bile manaları
nın vahyedilmişliği fikri benimsenmek
tedir. Buna göre mesaj ilahi, fakat ifade 
ve üsiGp yazara aittir (bk. AHD-i CEDID; 
HIRİSTİYANLIK ) . 

Sinoptik inciller'le (Matta, Markos, Lu
ka) Yuhanna ineili arasında farklılıklar ol
duğu gibi sinoptik inciller kendi içler inde 
de çelişkiler taşımaktadır ve bu çelişkiler 
erken dönemlerden itibaren dikkat çek
miştir. Mesela Celse (ll. yüzyıl). Hz. Isa' nın 
boş olan mezarı kıssasında Luka ve Yu
hanna'nın iki. Matta 'nın ise bir meleğin 
mevcudiyetinden söz etmesine dikkat 
çekmiştir. Porphyre ise (ll l. yüzy ıl) Hz. 
Isa'nın Matta ve Luka'daki şeceresinin 
birbirine uymadığını ortaya koymuştur. 

Bu tür tenkitlere cevap vermeye çalışan 
Grigene bile Isa ' nın vaftiz olduktan sonra 



Yuhanna ineili'ne göre hemen Galilee'ye 
gitmesine, Matta. Markos ve Luka İncil
leri'ne göre ise kırk günlük bir süre için 
çöle çekilmesine dikkat çeker. Eusebius 
da isa doğduktan sonra müneccimlerin 
ziyareti ve Mısır'a kaçış meselesinde Luka 
ineili'nin sessiz kalmasını izaha çalışır. Bu 
farklılık ve çelişkilerin sebebi Porphyre'e 
göre İncil yazarlarının. isa'nın yaptıklarını 
nakleden değil onunla ilgili çeşitli şeyler 
uyduran kişiler olması veya Celse'e göre 
hıristiyanların İncil'in ilk yazılı şeklini üç 
dört defa değiştirip tahrif etmiş olmala
rıdır. 

Bazı konularda İnciller'den bir kısmı
nın sessiz kalması veya inciller arasındaki 
farklılık ve çel işkilere rağmen çok konuda 
bu üç İncil arasında benzeriikierin mev
cudiyet! bütün araştırmacıların zihninde 
müşterek bir kaynak fikrini dağurmakla 
birlikte bu da değişik şekillerde açıklan

mıştır. İncil yazarlarının birbirlerinden 
istifade ettikleri düşüncesine dayanan 
XVIII. yüzyıl sonlarında ileri sürülmüş bir 
yoruma göre Markos Luka'dan, o da Mat
ta'dan faydalanmıştır (Standaert. XIV, 700). 

Gotthold Eprha'im Lessing tarafından 
1779'da ortaya atılan ve Johan n Gottfried 
Eichhorn tarafından geliştirilen ilk İncil 
teorisine (urevangelium) göre başlangıçta 

Ararnice tek İncil vardı. Mevcut üç sinop
tik İncil'den her biri şimdi mevcut olma-

inci!' in Türkçe tercümesinin kapağı listanbul18851 
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yan bu asli incil'i esas almıştır. Lessing bu 
ilk İncil'in Ararnice Matta ineili olduğunu. 
Eichhorn ise önce Yunanca'ya tercüme 
edilmiş bir Ararnice İncil bulunduğunu 
öne sürmüştür. Julius Wellhausen'e göre 
önce şu andaki Markos İncili, bu ilk Ara
rnice İncil'in biraz değiştirilerek Yunan
ca 'ya yapılmış tercümesidir. Matta ile Lu
ka, Markos'un Yunanca'sından istifade 
etmekle beraber Ararnice'sine de başvur
muşlardır. Theadar Zahn'ın 1907'de ileri 
sürdüğü görüşe göre ise ilkin Ararnice 
Matta ineili vardı; şimdiki Matta ile Mar
kos'un kaynağı bu kayıp İncil'dir. Luka bu 
ilk Matta ineili'ni Markos aracılığı ile ak
settirir. L. Vaganay'a göre (Le ProbLeme 
synoptique, s. 272-281) Ararnice Matta 
İncili, Matta ineili'nin Yunanca tercüme
sinin esası olduğu gibi Markos ve Luka'
nın da esası dır. Ancak Markos bu ilk m et
ni Petrus'un vaaz ve tebligatı ile zengin
leştirmiştir. Matta ile Luka'nın önünde 
ilk Ararnice Matta ile Markos mevcuttu. 
İncil yazarları eserlerini kaleme alırken 
bunların bazan birini, bazan diğerini kay
nak olarak kullanmışlardır ( Dufour. Intro
ductionaLa Bible, s. 156-176) J. B. Kop
pe, İnciller'in muhtevasını teşkil eden ko
nuların önce küçük parçalar halinde ya
zıya geçirildiğini. müteakip dönemde İncil 
yazarlarından her birinin bu malzemeyi 
kendi usulüne göre kullandığım söylemiş, 
Johan n Gottfried Herder ise İnciller ara
sındaki farklılıkları geleneğin şifahl nak
liyle izah etmiş. bu teoriler üzerinde tar
tışmalar XIX. yüzyıl boyunca devam et
miştir. Bugün sinoptik inciller'in kaynağı
na dair üç önemli model üzerinde durul
maktadır. Bunlar iki kaynak, iki İncil ve 
çok sayıda kaynak teorileridir (Standaert, 
XIV, 701-706) 

Tarihi tahlil metodunun araştırmacılar 
tarafından kullanılmaya başlanmasından 

sonra ortaya atılan iki kaynak teorisine 
göre Markos incili, Matta ve Luka'nın 
doğrudan kaynağı olarak kabul ediliyor
du. Ayrıca bu iki İncil'in Markos'tan başka 
ortak bir kaynağı daha vardı . Bu kaynağa 
Logia'nın ilk harfi olan "L" veya Quelle'
nin ilk harfinden hareketle " Q" deniyor
du. Oscar Cullmann, ilk kaynağın Markos 
ineili'nden başka bir eser olması gerekti
ğini belirtmektedir. Ancak bu teori sözlü 
rivayeteyeteri kadar önem vermediği için 
tenkit edilmiştir ( Bucaili e. s. 78-81 ). İkin
ci teoriye göre yukarıdaki iddianın aksine 
Matta ve Luka Markos'a kaynaklık etmiş. 
ayrıca Matta da Luka'dan faydalanmış

tır. Çok sayıda kaynak teorisinde ise İncil 
metinlerinin sözlü geleneğin yaşadığı 
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devreye paralel olarak birçok safhadan 
geçtikten sonra teşekkül ettiğine kesin 
gözüyle bakılır. 

İnciller'in kaynakları hususunda yapılan 
en son araştırmalar. metinlerin oluşması 
safhasında daha karmaşık bir sürecin ya
şandığını ortaya koymaktadır. Pierre Be
no it ve M. E. Boismard, sözlü rivayetin 
gelişmesine paralel olarak m etinierin ge
lişmesinin de aşamalar halinde olduğunu 
ileri sürmektedirler. İki kaynak teorisinin 
geliştirilmiş şekli olan bu teoriye göre A. 
B, C ve Q ile gösterilen dört temel belge 
İnciller'in orijinal kaynaklarını temsil et
mektedir. A belgesi, yahudi- hıristiyan 
çevrelerinden gelerek Matta ve Markos'u 
etkileyen belgedir; B belgesi, putperest 
kökenli kiJiselere hitap etmek amacını gü
den ve A belgesinin yeni bir yorumundan 
ibaret olan belgedir; C belgesi Markos, 
Luka ve Yuhanna'ya ilham kaynağı olmuş
tur; Q belgesi ise Matta ile Luka'nın müş

terek olan kaynaklarının çoğunluğunu 
oluşturur; bu belge iki kaynak teorisin
deki müşterek belgedir. Bu temel belge
lerden hiçbiri elimizde bulunan metinle
rin nihai redaksiyon u değildir. Onlarla son 
redaksiyon arasına birtakım ara redaksi 
yonlar girmiştir ( a.g.e., s. 80-83; Dufour, 
Introduction a La BibLe, s. 180- ı 83) 

Ortaya çıkan problemler sebebiyle ten
kitçiler. ilk müşterek dokümanı mütead
dit dokümanlar halinde alt bölümlere 
ayırmak zorunda kalmışlardır. Formge
schichte ekolü olarak bilinen araştırma

cılar grubuna göre yazıya geçirilmeden 
önce şifahl olarak nakledilen rivayet ve 
gelenekler ilk cemaatlerin dini ilgilerine 
göre düzenlenmiş, kronolojik çerçeve ve 
coğrafi teferruat sonradan eklenmiştir. 
İncil'in hakikatini anlayabilmek için tarihi 
çevreden çıkmak gerektiğini savunan bu 
ekol mitlerden arındırma metodunu uy
gulamakta, isa'nın dünyaya gelişi . vaftizi 
sırasındaki olaylar, transfigürasyon, ha
ça gerileceğine dair önceden verilen ha
berler, öldükten sonra dirilmesi gibi ha
diselerin tarihi değerinin olmadığını ileri 
sürmektedir. Sinoptik İnciller'in teşekkü
lüyle ilgili başka yorumlar da vardır (Du
four, IntroductionaLa BibLe, S. ı 88-208; 

New Catholic Encyclopedia, XIII, 886-

891) 

Yazma Nüshaları. İnciller'in nisbet edil
diği yazariara ait orüinal yazma nüshaları 
yoktur. Bugün elde bulunan en eski tam 
yazma nüshalar IV. yüzyıla ait Grekçe On
ciale (büyük harf! i) nüshalardır. Ahd-i Ce
dld'e ait çok sayıda nüsha bulunmakta 
olup bunların en eskileri papirüslere, di-
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ğerleri ise parşömenlere yazılmıştır. Mat
ta ve Yuhanna ineili'ne ait papirüslere ya
zılmış ve 11-111. yüzyıllarla tarihlenen bazı 
fragmanlar bulunmaktadır. AncakAhd-i 
Cedld'in büyük bir kısmını veya tamamını 
ihtiva eden parşömene yazılmış en eski 
Grekçe yazmalar IV-V. yüzyıllara aittir (b k. 
AHD-i CEDioı . 

Kanonizasyon . İlk nesil hıristiyanları 
için dini alanda en yüksek otorite, Ahd-i 
Atik ile Isa tarafından ortaya konan ve ha
variler kanalıyla tebliğ edilen mesaj dı. O 
dönemde sadece Ahd-i Atik yazılı belgeler 
halinde bulunuyordu, Isa da Ahd-i Atlk'i 
Allah'ın yazılı kelamı olarak takdim edi
yordu (Yuhanna, 5137-47; Matta, 5/ 17, ı8ı . 

Hz. Isa'nın sözleri ve havarilerin tebliga
tı ise uzun yıllar şifahen nakledildi, daha 
sonra "havarilerin hatıratı" da denilen in
ciller kaleme alındı. Kilise babalarının ya
zılarından anlaşıldığına göre büyük ki
liseler ll. yüzyılın başında İncil adı verilen 
bir kitaba sahiptiler. Suriye'deki cemaat
ler Matta. Yunanistan'dakiler Luka ve Ro
ma'dakiler Markos ineili'ni kullanıyorlardı. 
inciller 1. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış
tır ; ancak 140 yılından öneeye ait inciller'
le ilgili yazılar koleksiyonunun bilindiğine 
dair bir işaret bulunmadığı gibi bu tür 
eserlerden birine normatif bir nitelik de 
verilmemiştir. ll. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren İncil koleksiyonlarının mevcudi
yetine ve yavaş yavaş bunların otorite ka
zandıklarına dair açık tanıklıklar ortaya 
çıkmaya başladı. İlk defa ll. yüzyılın orta
larında Justin Martyr hıristiyanların pa
zar toplantılarında dört incil'i okudukla
rını bildirir. ll. yüzyılın sonundan itibaren 
dört İncil'in otoritesi yaygın olarak kabul 
edildi. Hıristiyan kutsal yazılar koleksiyo
nunun listesinin nihai şeklini alması IV. 
yüzyılda gerçekleşmiştir (Nouveau Testa· 
ment, s. 14-17ı . Öte yandan ilk dönemler
den itibaren dört İncil'in dışında İncil adı 
verilen pek çok eser mevcuttu (b k. HIRİS
TİYANLIK [Kutsal Metinler]) . Bunlardan 
Hz. Isa'nın kardeşi olarak takdim edilen 
Ya'küb'un incil'i ile İbraniTomas incili, Hz. 
Isa ve Meryem'le ilgili Kur'an'daki bilgi
lere paralel bilgiler vermektedir. inciller 
dörtle sınırlandırılıp diğerleri apokrif ka
bul edilirken şu kriterler göz önünde tu
tulmuştur: 1. Bir havariye nisbet edile
bilirliği hususu. Dört İncil'in yazarların
dan Matta ve Yuhanna havarilerdendir. 
Diğer iki yazardan Markos havarilerden 
Petrus'un, Luka ise Pavlus'un arkadaşı ol
ması hasebiyle onların da inciller'ini ha
varilerden aktardıkları kabul edilir. 2. 
Doğru inancı içermesi. inciller'in tesbiti 
yapılırken Pavlus'un daha sonra İznik 
Konsili'nde resmen kabul edilen risalele-

Ahd·i Cedid' in Arapça tercümesinin kapagıyla ilk sayfası (Bevrut 1882) 
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rindeki esaslar dikkate alınmış. bu esas
lara ters düşen inciller muteber sayılma
mıştır. Mesela Hz. Isa'nın uluhiyyetini red
deden, onun bir peygamber olduğunu bil
diren Ebionitler ve Barnaba İncilleri apok
rif sayılmaktadır. 3. Hıristiyan cemaatler
de yaygın olarak kullanılışı. Matta ineili 
Suriye'de, Luka ineili Yunanistan'da, Mar
kos ineili Roma'da yaygın olarak kullanı
lıyordu. 

İnciller'deki Çelişkiler. Gerek sinoptik 
kabul edilen Matta, Markos ve Luka incil
leri arasında gerekse bu üçü ile Yuhanna 
ineili arasında hem anlatılan olayların ve 
konuşmaların seçiminde, hem de onların 
sıralanışında ve anlatımında birçok fark
lılık ve çelişki söz konusudur. Tenkit ha
reketiyle birlikte daha geniş biçimde or
taya çıkarılan bu çelişkilere ilk önce kilise 
babaları işaret etmişler. bunları telif ve 
te'vil etmeye çalışmışlardır. Eusebe de 
Cesaree, inciller'in çelişkilerine dair 
Stephan us ve Marinus'un yazılarına ce
vap olmak üzere üç kitaptan oluşan bir 
eser telif etmiştir. Saint Jerome bu eseri 
görmüş, eserin bazı parçaları günümüze 
kadar gelmiştir. Saint Augustin de incil
ler'deki bazı güçlükleri tartışmış ve dört 
İncil'in nasıl uyum içinde olduğunu gös
termeye çalışmıştır. Katalik yorumcular. 
dört İncil'in aldatmayan ve çelişmeyen 
hakikat ruhunun eseri olduğunu, ayrıntı
larda bile gerçeği ifade ettiğini ileri sür
müşlerdir. Onlara göre inciller arasında 
basit mantık dışılıklar ve zahiri tenakuz
lar bulunmakla birlikte bunların izahı ve
ya çözümü kolaydır. Ancak bu iddialara 
rağmen inciller'de görülen birçok çelişki 
te'vil edilemeyecek kadar aşikardır. Me
sela Hz. Isa'nın nesebiyle alakah olarak 
Matta (l/l-17ı ve Luka (3/23-38ı incille
ri 'nde verilen isim ve sayılar birbirini tut
mamaktadır (Bucaille, s. 90-99ı . Matta'
ya göre oruçlu olup Hz. Isa'ya soru soran
lar Yuhanna'nın talebeleri (9/ 14 ı. Mar
kos'a göre yazıcılar ve Ferisiler'dir (2118ı. 
Hz. Isa Eriha'dan çıktığında kendisine 
Matta'ya göre (20130) iki ama, Markos'a 
göre (ı 0/46 ı bir ama gözlerinin açılması 
için başvurmuştur. Matta ( 4/12-1 7) ve 
Markos'a ( 1/14-15 ı göre Hz. Isa. Yahya'nın 
hapse atılmasından sonra. Yuhanna'da 
ise (3/22-26; 4/l-3) hapisten önce göreve 
başlamıştır. Sinoptik inciller'e göre Hz. 
Isa'nın asıl memleketi Galilee, Yuhanna'ya 
göre Yahudiye'dir (Matta. 13/54-58; Mar
kos, 6/4; Luka 4/29; Yuhanna, 4/3, 43-45). 
Bir taraftan Isa'nın mucizevi doğumu an
latılırken diğer taraftan Isa. Meryem'in 
nişanlısı Yusuf'un nesebine nisbet edil-



mektedir (başka çe li şki ler için bk. Rah
metullah ei-Hindl, I, 187-244, 295-352; 
Bucaille. s. 99-109; Kuzgun, s. 305-342) 

İncil ve Kur'an- ı Kerim. Kur'an-ı Ke
rlm'de İncil kelimesi, geç Mekke dönemi
ne ait bir süre dışında tamamı Medeni 
sürelerde olmak üzere on iki yerde geç
mekte ve bu ayetlerin tamamında Hz. 
lsa'nın tebliğ ettiği ilahi vahyi, Hz. Pey
gamber döneminde yaşayan hıristiyanla
rın elinde bulunan kitabı ifade etmekte
dir (ei-A'raf 7/157). İncil'in Allah tarafın
dan vahiy ve inzal edildiği (Al-i imran 3/3, 
65). Isa'ya verildiği (ei-Maide 5/46; ei-Ha
dld 57/27). İbrahim'den sonra indirildiği 
(Al -i im ran 3/65), Allah'ın Isa'ya Tevrat'la 
birlikte incil'i de öğrettiği (Al-i imran 3/ 
48; ei-Maide 5/11 O) bildirilmektedir. Hz. 
Isa da Allah'ın kendisine kitap verdiğini 
belirtmektedir (Meryem 19/30) . Ancak 
Kur'an-ı Kerim'de İncil'in Hz. Isa'ya ne za
man ve nasıl verildiği açıklanmamıştır. 
Kur'an'da İncil daha çok Tevrat'la birlik
te zikredilmekte, Hz. Isa'nın Tevrat'ı tas
dik ettiği, kendisine kitabın, hikmetin, 
Tevrat ve İncil'in öğretildiği bildirilmek
tedir. Şu halde Kur'an terminolojisinde 
İncil, sadece bir· müjde ve mesajı değil ay
nı zamanda o müjde ve mesajı ihtiva eden 
kutsal kitabı da ifade eder. 

Müfessirlere göre Kur'an yirmi üç yıla 
yakın bir sürede parça parça nazil olduğu 
halde Tevrat ve İncil bir defada toptan 
in dirilmişti r (Fahreddin er-Razi, VII, 157; 
ibn Keslr. ı. 50 ı) Nitekim Furkan süresin
deki (25/32). "İnkar edenler, 'Kur'an ona 
bir defada topluca indirilmeli değil miy
di?' dediler" şeklindeki açıklama da do
laylı olarak buna işaret etmektedir. Müs
ned'de (IV, ı 07) yer alan bir rivayete göre 
İbrahim'in sahlfeleri ramazanın ilk, Tev
rat altıncı, İncil ise on üçüncü gecesinde 
(diğer bir rivayete göre on sekizinci gece
sinde) indirilmiştir. Bu kitapta hidayet 
ve nur bulunmaktadır; o Tevrat'ı tasdik 
etmekte, sakınanlar için bir hi d ayet ve 
öğüt değeri taşımaktadır (el-Ma ide 5/46). 
Esasen İncil de Hz. Isa'nın Tevrat'ı tasdik 
ettiğini ve Tevrat'tan bir harfin bile eksil
meyeceğini bildirdiğini açıklamıştır (Mat
ta,5/17-18) 

Kur'an, "İncil ehli''nin onu uygulamak
la yükümlü olduğunu ifade eder (ei-Mai
de 5/47). Müfessirlere göre bu ayetten 
maksat, kendilerine İncil gönderilenlerin 
İncil'de yer alan ve Hz. Muhammed' e de
la! et eden müjdeyi kabul edip ona göre 
davranmaları. İncil'de neshedilmeyen hü
kümleri uygulamaları ve incil'i tahriften 
korumalarıdır (Taberl, X, 373-376; Fahred-

din er-Razi. XII. 8-10) Yine Kur'an'da Ehl-i 
kitap Tevrat, İncil ve rablerinden indiri
lenleri hakkıyla uygulamaya davet edil
mektedir (ei-Maide 5/66, 68) 

İncil'de yer alan konuların birçoğu Kur
'an'da da geçmektedir. Kur'an'da Zeke
riyya, Yahya, Meryem ve Isa ile havariler
den bahsedilmekte; Meryem'e Isa'nın do
ğum unun müjdelenmesi, Isa'nın muci
zeleri gibi olaylar nakledilmektedir. Ayrıca 
İncil'de inananların tohum iken filizlen
miş, gürbüzleşip dolgunlaşmış , gövdesi 
üzerine dikilmiş ekine benzetildiği bildi
rilmiştir (el-Feth 48129) Kur'an'ın bu ifa
desiyle Matta ineili (ı 3/31- 32) arasında 
benzerlik vardır. 

Diğer taraftan Hz. Isa, kendisinden son
ra gelecek Ahmed adındaki peygamberi 
müjdelediği gibi (es-Saf61!6) ümml resu
lün geleceği Tevrat ve İncil'de de yazılıdır 
( ei-A'raf 7/157) Bugünkü İnciller'de, özel
likle Yuhanna ineili'nde bu tür müjdeler 
yer almakla birlikte bunlar hıristiyanlarca 
farklı yorumlanmaktadır (bk FARAKLİT; 
Yuhanna. 14/16-26; 15/26-27; 16/7-15). 
Kur'an ile İncil arasında ortak konularda 
yer yer büyük benzerlikler yanında bazı 
farklar da bulunmaktadır. islam alimleri
ne göre hakiki İncil'i de Kur'an'ı da indiren 
Allah olduğundan iki kutsal kitap arasın
da benzerlikler bulunması tabiidir. Hıristi
yan dünyasında ise başka izah yolları aran
mış olup bunların başında doğrudan in
ciller'den taydalanma iddiası gelmekte
dir. Ancak Hz. Muhammed'in, hem incil
ler'in asli dili olan Grekçe'yi hem de o dö
nemde tercüme edildikleri Süryanlce ve 
Kıbtke'yi bilmemesi, ayrıca İnciller'in 
Arapça'ya çevrilmiş olduğuna dair kesin 
bir bilginin bulunmaması. üstelik Hz. Pey
gamber'in ümml oluşu bu ihtimali orta
dan kaldırmaktadır. Varaka b. Nevfel'in 
İncil'den bazı bölümleri Arapça'ya çevir
diği (Buhar!. "Becf'ü'l-val:ıy", 3. "Enbiya'", 
23. "Tefsir", 96/I,"Ta'blrü'r-rü'ya", I; Ebü'l
Ferec el-isfahanl. I, 114). hatta İncil'in 
Arapça el yazmalarına sahip bulunduğu 
yolundaki rivayetlere rağmen (Hamldul
lah , ı. 439) o dönemde İncil'in Arapça'sı
nın olduğu açık biçimde bilinmemektedir. 
Kanonik inciller'le bazı apokrif inciller 
sonraki dönemlerde Arapça'ya tercüme 
edilmiştir. 

inciller'in ilk zamanlarda Arapça'ya çev
rilmemiş·olması hıristiyan! telakkilerin ya
rım adada bulunmadığı anlamına gelmez. 
Yemen'deki hıristiyan cemaatiyle yarıma
danın kuzeyindeki Nestürl kilisesi ve mo
nofizit hıristiyanlar ve onların Araplar'la 
ilişkileri sebebiyle bu tür telakkiler yayı!-
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mıştı. Bundan dolayı Batılılar, Kur'an'da
ki hıristiyanlarla ilgili bilgilerin Arap yarı

madasında yaşayan hıristiyan cemaatler
den neşet ettiğini, Hz. Muhammed'in in
ciller'i okumasa bile bu hıristiyanlardan 
duyduklarını yazdığım ileri sürmektedir
ler; ancak bu iddialar müslümanlar ta
rafından reddedilmiştir (EJ2 [ Fr. ı. III. 
1236) 

İnciller'in Tahrifi. İslam tarihi boyun
ca müslümanlarla hıristiyanlar arasında
ki ilişkilerin önemli bir yönünü oluşturan 
dini tartışmaların ve karşılıklı reddiyele
rin başlıca konuları arasında hıristiyan di
ninin kutsal kitapları da yer almıştır. Müs
lümanlar, hem tahrif konusunu hem de 
tebşlrat meselesini açıklığa kavuşturmak 
için Tevrat'ın yanında inciller'i de incele
miş ve Kur'an'daki bazı işaretlerden ha
reketle İnciller'in tahrif edildiğine kani 
olmuşlardır. Hıristiyanların kendi kutsal 
kitaplarını tahrif ettiklerine dair Kur'an'
da açık bir beyan olmamakla beraber bazı 
dalaylı ifadelerden hareketle onların da 
tahrifte bulunduğu neticesine varılmıştır. 
Kur'an'da Tevrat ve İncil'in Hz. Peygam
ber'e vahyedilenle uyuştuğu na Ehl-i kitap 
şahit gösterilmiştir. Halbuki Kur'an ile 
mevcut inciller arasında ortak konularda 
esasa ilişkin farklılıklar mevcuttur. Mese
la Isa'nın ulühiyyeti, teslls inancı ve Hz. 
Isa'nın insanların günahlarına kefaret ol
mak üzere çarmıhta can vermesi gibi in
ciller'de yer alan temel hıristiyan inanç
ları İslam açısından kabul edilemez hu
suslardır. Allah'ın gönderdiği bir kitapta 
yer alması mümkün olmayan bu tür ifa
deler müslümanlarca tahrifin sonucu ola
rak değerlendirilmiştir. Hıristiyanlar, 
kendilerine verilen öğütleri veya kitabın 
önemli bir bölümünü ya unutmuşlardır 
veya gizlemektedirler ( el-Maide 5/14-15 ). 
İncil'de Hz. Peygamber'in geleceğinin ya
zılı olduğuna dair Kur'an'daki bilginin bu
günkü İnciller'de açık olarak bulunmama
sı İncil'in tahrifine bir işaret olarak göste
rilmiştir (Buhar!. "Şehadat", 29, "İ'tişam", 
25; Nesa!. "Adabü' I-lwç!at", 12) 

Müslümanlar, İncil'de Hz. Muham
med'in geleceğinin bildirildiğine dair 
Kur'an ifadesini (ei-A'raf 7/157) destek
leyen bilgilerin inciller'deki mevcudiyeti
ni tesbit için başta inciller olmak üzere Ki
tab-ı Mukaddes'le ilgili çalışmalara erken 
dönemlerden itibaren başlamış ve bu 
alanda çok sayıda eser kaleme almışlar
d ır (bk BEŞAiRÜ'n-NÜBÜWE). Diğer ta
raftan Kur'an'da Allah Teala'nın, hıristi 

yan olduklarını ifade edenlerden söz al
dığı halde onların sözlerinde durmayıp 
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kendilerine öğretilen hakikatierin bir kıs
mını unuttukları, bu sebeple de araların
da sonu gelmez bir düşmanlık ve kin doğ
duğu ifade edildikten sonra kendilerine, 
gizlemekte oldukları kitabın (inci!) büyük 
bir kısmını açıklayacak olan Hz. Muham
med'in peygamber olarak gönderildiği. 
onlara Allah tarafından bir ışık. apaçık bir 
kitap (Kur"an) geldiği bildirilmiştir (ei
Maide 5/14-15). İslam alimleri, bu ayetler
de söz konusu olan kutsal metinlerin ori
jinal şekilleriyle muhafaza edilmediğine 
dair ifadelerini açıklamak için İnciller'i 
tetkik etmişler, böylece İnciller'in tahri
fiyle ilgili literatür ortaya çıkmıştır. 

İslam tarihinde hıristiyan kutsal kitabı 
üzerinde tahrifin mutlak olarak vukuunu 
ilk belirten reddiye yazarı Cahiz olmuş
tur. İbnHazmda Kitabü'l-Faş]fi'l-milel 
ve'l-ehva' ve'n-niJ:ıal adlı eserinde İncil
ler'in tahrifine geniş yer ayırmış. onlar
daki tezatları belirterek tahrif hadisesini 
ortaya koymaya çalışmıştır (Pulcini, s. 97-
129) . Cüveynl. Şita'ü'l-galil'de İnciller'in 
tahrif edilmişliğini delilleriyle ortaya koy
maktadır. Ebü'I-Beka Salih b. Hüseyin ei
Ca'feri'nin Tal].cil men J:ıarrafe'l-İncil'i. 
Şehabeddin ei-Karafi'nin el-Ecvibetü'l
fal].ire 'ani'l-es'ileti'l-facire'si , İbn Kay
yim 'in Hidayetü'l-]Jayara'sı, Abdullah 
et-Tercüman'ın TuJ:ıfetü '1-erib'i, Rahme
tuilah ei-Hindi'nin İ?harü'l-J:ıa~~·ı. Ab
durrahman Baçecizade'nin sırf İnciller'i 
ele alan el-Fô.n~ beyne'l-ma]JJCı~ ve'l
]Jô.lWı. Muhammed Ebü Zehre'nin Mu
J:ı{ıcj.arô.t fi'n-Naşraniyye'si. İbrahim Mü
teferrika'nın Risô.le-i İslô.miyye'si, Ab
dülahad Davüd'un İncil ve Şalib'i, hıris
tiyan kutsal kitabını ve onun tahrifini ele 
alan temel eserlerdendir (Rahmetullah el
Hi ndi, ll, 425-541; Aydın, Müslümanların 
Hristiyanlığa Yazdığı Reddiyeler ve Tar
tışma Konuları, s. 145-184; Yıldırım, s. 
159-162;genişbilgii çin bk.DiA, XVII, 364-
365; bk. TAHRİF ) . öte yandan İnciller'
deki bazı olaylar ve onların yorumları, or
tak konuların açıklanması için çeşitli kişi
ler kanalıyla tefsir. kısas-ı enbiya ve tarih 
kitaplarına geçmiş, tasawufi eserlerde 
Hz. ISa'ya nisbet edilen sözler rivayet edil
miştir (Ahmed Emin, 1. 339-346; E/2 [ Fr. J, 
III, 1237). 
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İNciL ve sALiB 

Abdülahad Davud'un 
(ö. ı 930 [?]) 

Hıristiyanlığa reddiye olarak 
kaleme aldığı eser. 

_j 

Aslen bir Katalik rahibi iken müslüman 
olan Abdülahad Davüd'un Hıristiyanlığı 
tenkit ve reddetmek üzere yazdığı eser
lerin ilkidir. Hıristiyan ilahiyatı tahsil eden 
ve uzun yıllar rahiplikyapan müellif 1900'
lü yılların başından itibaren. Hz. Isa'nın 
çarmıha geriterek idam edilmesiyle ilgili 
hıristiyan doktrininin gerçekliğinden şüp
he etmiş ve bunun batı! bir tasawur oldu
ğuna kanaat getirmiştir. Bu fikrini delil
lerle ortaya koyup İncil ve haçın muam
masını aydınlatmak için bu eserini kale
me almıştır. 

Kitabın mukaddimesinde teslis inancını 
eleştiren müellif Hz. Isa'nın çarmıha ge
rilmediğini belirtir. Ahd-i Cedid hakkında 
bilgi vererek Ahd-i Cedid külliyatını oluş
turan yirmi yedi kitabın ancak İznik Kon
sili'nde (325) tesbit edilebildiğini, böyle
ce Hıristiyanlığın 325 yı l boyunca resmen 
kutsal sayılan kitaplar külliyatından mah
rum kaldığını söyler. Bu arada İznik Kon
sili'nin iç yüzünü de irdeler ve Ahd-i Ce
did'deki risale yazarlarının hem dört İn
cil'in mevcudiyetinden hem de birbirleri-

in cU ve Sa/ib'in ilk baskısının kapak sayfası (istanbul 13291 
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