
nanmak değerlerle gerçekleşir. Bunun da temelinde Allah’a, gayb alemine, pey-
gamberliğe, vahiy gerçeği ve ahiret ahvali gibi temel prensiplere inanma vardır.
Burada ele aldığımız her iki din de semâvî olma vasfıyla ilahi prensip olarak be-

lirlenen hususlara inanma esasına dayanır.

Aralarında temel sorun lafızlara yüklenen farklı anlamlarla ilgilidir. Müslü-
manlar Allah’ın kemal sıfatlarla muttasıf ve noksanlıklardan münezzeh olduğuna
inanmayı ve peygamberlerin şanlarına uygun olan ifadeler kullanmayı ana ilke ola-
rak kabul etmişlerdir. Kutsal değerler hakkında söylenen sözlerde de hassastırlar.

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin
İnanç Boyutu

ÖÖZZEETT  Müslümanların Hıristiyanlarla ilişkisi İslam’ın gelişi ile birlikte başlayan köklü bir geçmişe
dayanmaktadır. Bu ilişki temelde yoğun inanç yönü olan bir görünüm arz etmektedir. İslam onları
Ehl-i kitap olarak vasıflandırmış, mensuplarını özel bir statüde tutmuş ve ilişkilere dinin metinleri
bağlamında netlik kazandırmıştır. Müslümanlar buradan aldıkları ruh ve elde ettikleri yaklaşım
tarzıyla Hıristiyanları diğer din mensuplarından ayrı olarak kendilerine yakın görmüşlerdir.
Özellikle ayetlerde getirilen netlik ilişkilerin inanç boyutuna açılım kazandırmıştır. Geriye ayetlerde
sunulan değerlere yüklenen anlamı doğru anlamak kalmaktadır. Burada dinin kullandığı bir lafza
her iki kesimin hangi anlamı yüklediği, onun içini nasıl doldurduğu, farklı asırlarda bu anlamı nasıl
sürdürdüğü ve hangi açılımları getirdiği önem ifade etmektedir. Bunlar her iki dinin inanç dünyasını
yansıtması nedeniyle ilişkilere etki etmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Din, inanç, yorum, İslam, Hıristiyanlık

AABBSSTTRRAACCTT  The relationship between Moslems and Christians is based on a long standing history,
started with the arrival of Islam. This relationship has an appearance, fundamentally based on in-
tensified belief. Islam has classified them “People of the Book” and given a special status to its fol-
lowers and clarified the relationships in the context of religious texts. Moslems has separated
Christians from followers of other religions as a result of the spirit and approach that they have de-
veloped from this clarification and considered them close. Particularly the clarification in the verses
of Koran caused an expansion to the belief aspect of these relationships. What is left now is to un-
derstand the meaning ascribed to the values through these verses. Here the important thing is the
meaning given by both sides to a statement, used by the religion, how they have interpreted it,
how they have maintained this interpretation through centuries, and what kind of an expansion
they applied. These are influencing the relationships since they are reflecting the world of belief of
both regions.

KKeeyy  WWoorrddss::  Religion, belief, interpretation, Islam, Christianity
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MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİNİN İNANÇ BOYUTU İsa YÜCEER

Hı ris ti yan la rın Al lah Te a la ve Hz. İsa baş ta ol mak üze re,
di ğer kut sal de ğer le re kul lan dık la rı bir çok ifa de Müs lü -
man lar açı sın dan uy gun ol ma yan söz ler dir.

Din sa mi mi yet le ka bul edil me si ge re ken bir ger çek-
tir. Al lah için dir. Baş ta inan cın doğ ru ol ma sı, iba det le rin
mak bul oluş şart la rı na uy gun ola rak ya pıl ma sı ve iki ci -
han sa a de ti ni sağ la ma yı he def le me si bek le nir. Mu ka ye -
se li yak la şım la ba kıl dı ğın da İslam tüm be şe ri ken di si ni
ka bul et me ye ça ğır mış ve Ehl-i Ki ta ba bu nu açık ola rak
sun muş tur. Mu ha tap la rın dan da bu çağ rı ya olum lu ce -
vap ver me le ri ni bek le mek te dir.

I-İSLAM VE HI RİS Tİ YAN LI ĞIN
OR TAK İNANÇ DE ĞER LE Rİ

İnan cın di nin te mel de ğe ri ol ma sı ta bi i dir. Bu çer çe ve de
bel li baş lı şu inanç lar bu lun mak ta dır.

1-AL LAH İNAN CI

İslam ken di inanç sis te mi ni or ta ya koy du ğu gi bi Al lah
inan cı ile il gi li yan lış inanç la ra da ce vap ver miş tir. Bu
inan cın te me li tev hit esa sı na da yan mak ta dır. Pey gam -
ber le rin hep si de ay nı inan cı ge tir miş ler dir. Bun lar dan
Nuh,1 Hud,2 İbra him,3 Şuayb,4 Sa lih,5 Mu sa ve İsa6 pey-
gam ber be lir gin ör nek ler dir. Hep si de tev hi di tak dim et-
miş ler ve bi ri nin ge tir di ği inanç di ğe rin den fark lı
ol ma mış tır. Tev hit te me li ne da ya lı bir inanç fark lı asır,
or tam ve coğ raf ya lar da teb liğ edil miş tir. Bun lar Al lah ’ın
bir li ği ni ha ber ver miş ler (En bi ya 21/25) ve kul lu ğun O’ -
na ya pıl ma sı ge rek ti ği ni bil dir miş ler dir (Nahl 16/36).
On lar O’ nun dı şın da baş ka hiç bir ila hın bu lun ma dı ğı nı
özel lik le be lirt miş ler dir.7 Al lah ’ın var lı ğı, bir li ği ve kul-
lu ğun sa de ce O’ na ya pıl ma sı te mel dü şün ce dir. İslam,
Al lah inan cı nı fıt rat la iliş ki len dir miş tir (Rum 30/30). Bu
dü şün ce ye gö re ço cuk fıt rat (İslam) üze re doğ mak ta ve
son ra onun inanç dün ya sın da de ği şim ol mak ta dır.8

a)Al lah ’ın Var lı ğı ve Bir li ği: Din en fusî ve afâkî de-
lil ler üze rin de te fek kü re çağ rı yap mış v bu in ce le me nin
ki şi yi inan ma nok ta sı na ge ti re ce ği be lir til miş tir (Yu nus
10/101). Ya ra tı lan var lık lar O’ nun var lı ğı na de lil teş kil et-
mek te dir (An ke but 29/44). Bu de lil ler, in sa nın Al lah ’ın
bir li ği ni ka bul için ye ter li dir.9 Dü şü nü le cek iş ler ge nel de
in sa nın gün lük ha yat ta için de bu lun du ğu hu sus lar dır. Ge -
ce ve gün düz (Fus si let 41/37), ka i na tın sis te mi (Ba ka ra
2/165; Rad 13/3), in sa nın var lı ğı,10 bit ki tür le ri nin her bi-
ri nin var lı ğı on la rı var ede nin bar lı ğı nın de li li dir (Zü mer
39/21). İnsan bun la rı te fek kür le tev hit inan cı na ula şa cak -
tır. Ka i na tın mev cut sis te mi onu var ede nin var lı ğı na de-
lil dir. Kur’ân Al lah ’ın bir ol du ğu ko nu su nu tek rar la ya rak
çe şit li mü na se bet ler le ha tır lat mış tır (Ba ka ra 2/163). Ayet-

ler de O’n dan baş ka ila hın ol ma dı ğı,11 O’ nun tek ve ih ti -
yaç tan mü nez zeh ol du ğu be lir til miş tir.12 Kur’ân Al lah ’ın
isim ve sı fat la rı nı ha ber ver miş,13 O’ nun nok san lık lar dan
mü nez zeh ol du ğu nu be lirt miş (Ba ka ra 2/235) ve yü ce li -
ği ni vur gu lan mış tır (Haşr 59/22-4; Ni sa 4/48).

b)İnan cın Ana li zi: İslam’ da Al lah ’ın yü ce li ği, tek
ol ma sı, bü yük lü ğü, aza me ti ve kib ri ya sı an la mı na ge len,
ayet ler de O’ nun la il gi li va sıf lar ara sın da yer alan la fız -
lar la ifa de edil miş tir. Ta ma mın da O’ nun şanı nın bü yük -
lü ğü ve nok san lık an la mı na ge len va sıf lar dan uzak
ol du ğu vur gu lan mış tır. 

Bu ra da Müs lü man lar la Hı ris ti yan lar ara sın da şu te -
mel so run ya şan mak ta dır. Hı ris ti yan lar Al lah hak kın da
“ba ba ” ifa de si ni kul lan mak ta dır lar. Bil di ği miz ka da rıy la
hiç bir Müs lü man Al lah hak kın da bu sö zü kul lan maz,
kul la nan lar da Hı ris ti yan la rın te si rin de ka la rak on lar dan
alın tı ola rak kul lan mak ta dır. Şüp he siz Hı ris ti yan lar in-
san lar hak kın da kul la nıl dı ğı an la mıy la Al lah hak kın da
“ba ba ” söz cü ğü nü kul lan ma mak ta dır lar. Fa kat say gı ve
ta zim ifa de si ola rak da ol sa bu sö zün Al lah hak kın da kul-
la nı mı Müs lü man la rın ka bul et me ye ce ği bir an la yış tır.
Te mel de ise İslam ’ın ayet ve ha dis me tin le rin de bu la fız
Al lah hak kın da kul la nıl ma mış, kul la nan ke sim olan Hı-
ris ti yan lar da bu inanç la rı ne de niy le eleş ti ril miş tir. Bun-
dan son ra ki sü reç te de Müs lü man lar “Al lah Ba ba ”
şek lin de ki bir ifa de nin Al lah hak kın da kul la nıl ma sı nı
hiç bir za man uy gun bul ma ya cak ve sü rek li bu ko nu da
eleş ti ri ge ti re cek ler dir. Bu ra da Hı ris ti yan lar dan bek le -
nen yet ki li mer ci le ri nin ka rar çı kar ma sı ve “ba ba ” söz cü-
ğü nün Al lah hak kın da kul la nıl ma ma sı na ka rar
ver me si dir. Be lir li bir za man son ra da bu ka ra ra uyu la -
cak tır. Di nin me tin le rin de ge çen ler ise “bü yü ten, bes le -
yen, ter bi ye eden, söz sa hi bi, hâki mi ye tiy le tek
hü küm ran gi bi an lam lar da yo rum la na bi lir.14

Tüm bun la ra ila ve ola rak ken di le ri ne dün ya da ce -
za gel me yip dün ya ya şan tı la rın da ra hat ediş le rin den
ken di le ri ne gö re ken di leh le ri ne an lam lar çı kar mış lar -
dır. Bu asıl sız yo rum lar dan bi ri si de ken di le ri nin Al lah -
’ın sev gi li ve has kul la rı ol duk la rı dü şün ce le ri dir.15 Te mel
dü şün ce Al la hın tek li ği (İhlas 112/1), nok san lık lar dan
mü nez zeh ol du ğu, ek sik lik an la mı nı ifa de eden söz le rin
ona is nat edi le me ye ce ği dir (Ba ka ra 2/235, 255). O’ nun
var lık lar la iliş ki si bağ la mın da her var lı ğın ih ti ya cı nı ve -
ren ve rı zık lan dı ran ol du ğu, mut lak bil gi nin O’ na mah-
sus ol du ğu hak kın da bir dü şün ce mev cut tur.16 O
ben zer le ri nin bu lun ma sın dan mü nez zeh tir.17 İnsa nın sa -
hip ol du ğu ni met le ri ve ren O’ dur (Ta-ha 20/11; Mü min
65). Bu te mel an la yış la rın bir leş ti ri ci un sur ola bi le ce ği -
ni dü şün mek te yiz. 



2-PEY GAM BER İNAN CI VE HZ. İSA HAK KIN DA İNANÇ

İslam, Al lah ’ın gön der di ği pey gam ber le rin ta ma mı na
inan ma esa sı nı ge tir miş tir. Bu inan ca tüm pey gam ber ler
da hil dir. Bu na hiç bir is tis na ya pı la maz. Pey gam ber le rin
hep si ne inan ma yan kim se Müs lü man ol maz. Müs lü -
man lar dan hiç bir kim se Hz. İsa’ nın Al lah ’ın gön der di ği
bir pey gam ber ol du ğu nu in kar ede mez, O’ nu in kar eden
İslam’ dan çı kar. O Kur’ân’da öv gü va sıf la rıy la anıl mış -
tır. Müs lü man lar onu ayet ve ha dis le rin ha ber ver di ği
va sıf la rıy la ka bul et mek zo run da dır lar. Bu inanç İslam’ -
da iman esas la rı için de pey gam ber le re iman bün ye sin de
yer al mak ta dır. Hz. Mu ham med ’e ina nıp Hz. İsa’ ya inan-
ma mak müm kün de ğil dir.

Hı ris ti yan la rın Hz. İsa’ ya yük le di ği va sıf lar ise Müs-
lü man la rın kin den ol duk ça fark lı dır. On lar onun hak kın -
da oğul ifa de si ni kul lan mak ta ve “Al lah ’ın oğ lu ” şek lin de
söy le nen bir vas fa yer ver mek te dir ler.18 Kur’ân ise onun
Mer yem ’in oğ lu ol du ğu na özel lik le vur gu yap mak ta dır.
Bel ki Hı ris ti yan lar oğul sö zü nü onun hak kın da kul lan -
mak la dil de söz lük an la mıy la bi li nen ba ba ve oğ lu kas tet-
me dik le ri ni tek rar la ya cak lar ve onun hak kın da alı şıl mış
ifa de le ri söy le ye cek ler dir.

Müs lü man lar ise di nin me tin le ri ışı ğın da, onun
hak kın da ba ba sız dün ya ya gel miş, Mer yem isim li ba ki -
re kız dan do ğan, an ne si te miz ve ma sum olan, hiç bir kö -
tü fi i li ol ma yan kı zın oğ lu, Al lah ’ın ku lu ve pey gam be ri
ol du ğu şek lin de ki inanç la rı nı sür dü re cek ler dir. Müs lü -
man la rın bu inanç la rın dan her han gi bir şek li de ta viz
ver me le ri ve bu nu de ğiş tir me le ri söz ko nu su de ğil dir.
Çün kü bun lar ayet le rin açık hü küm le ri ile bil di ril miş -
tir. Bu ih ti la fın ta raf la rın dan Müs lü man lar ken di le ri ni
bu inan cı din den al dık la rı nı ifa de eder ken, Hı ris ti yan -
la ra da sü rek li İsa’ nın va sıf la rı hak kın da Müs lü man la rın
inan cın dan fark lı inanç tel kin edil miş tir. 

Bu ra da or tak inanç ola rak Hz. İsa’ nın bir pey gam -
ber ol du ğu üze rin de bir lik sağ la na bi lir. Fa kat bu nun pe-
şin den önem li bir so run ola rak İsa’ nın Müs lü man lar
açı sın dan Al lah ’ın ku lu ol du ğu özel li ği dir. O bir in san -
dır. Kul ol mak onun te mel vas fı dır. Kul lar için den di ğer
pey gam ber le rin se çi min de ol du ğu gi bi se çil mek su re tiy -
le pey gam ber ola rak gön de ril miş tir. Müs lü man lar Hz.
İsa hak kın da Al lah ’ın ku lu ol ma vas fı nı ifa de eder ler ken
onun de ğe ri ni dü şür müş, kıy me ti ne nok san lık ge ti re cek
bir va sıf be lir le miş de ğil ler dir. 

Şu var ki ya ra tı lış sü re cin de Al lah kul la rı nı de ne -
mek için Hz. Adem ’i yok tan var et ti ği gi bi, onu da ba ba -
sız var et miş tir. Onu özel bir ya rat ma şek liy le vü cu da
ge tir me söz ko nu su dur. Ma bet te iba det le meş gul olan hiç

ev len me miş, bir er kek le de te ma sı bu lun ma yan ba ki re
kı zın ona ha mi le ka lıp dün ya ya ge tir me si inan cı var dır.
Böy le de ol sa bu ay rı ca lık onun do ğu mu ile il gi li dir. On -
dan son ra Al lah ta ra fın dan ken di si ne pey gam ber lik ve-
ril miş ve ila hi ki tap in di ril miş tir. Müs lü man lar açı sın dan
bun lar onun hak kın da ki te mel inanç lar dır. 

Bu ara da onun çok sa yı da mu ci ze le ri nin var lı ğı be-
lir til miş ve ola ğan dı şı iş le rin onun elin de ger çek leş ti ği
bil di ril miş tir. Bun lar Müs lü man lar açı sın dan onun pey-
gam ber lik id di a sın da doğ ru lu ğu nu/sa dık ol du ğu nu is pat
için Al lah ’ın onun elin de ger çek leş tir di ği mu ci ze ler dir.
İnsan la rın bu mu ci ze le ri gö re rek onun hak pey gam ber
olu ğu nu ka bul et me si bek len miş tir. Bir pey gam be rin
ken di nin pey gam ber ol du ğu nu is pat ede bil me si nin yo lu
mu ci ze gös ter me si dir. O gü cün mut lak sa hi bi Al lah Te -
a la’ dır. O, kud re tiy le ola ğan dı şı iş le ri mey da na ge ti ren -
dir. Bu nu in san la ra bir in san olan pey gam be ri eliy le
gös ter mek te dir. Böy le ce in san lar onun di ğer be şer fert-
le rin den far kı nı gö re cek ve iman ede cek ler dir. Zi ra Hz.
İsa, be şer ol ma ya nın da se çil miş bir pey gam ber dir.

Tüm bun lar bir Hı ris ti yan açı sın dan ka bul edil me -
si ko lay ol ma yan inanç lar dır. On lar Müs lü man la rın Hz.
İsa hak kın da kul lan dık la rı ifa de le ri doğ ru ka bul et mez -
ken, ken di le ri nin düş tü ğü aşı rı lık la rı ve söy len me me si
ge re ken ifa de le ri kul lan dık la rı nın far kın da de ğil ler dir.
Onu öv mek ve şanı nı yü celt mek için ona ge re ği nin üs-
tün de aşı rı ifa de ler kul la nıl ma sı, bu çer çe ve de ona ilah-
lık is nat edil me si Müs lü man la rın ka bul et me si müm kün
ol ma yan bir inanç tır.

Müs lü man lar, ilah lık is na dı ko nu sun da has sas ol -
mak du ru mun da dır lar. İnanç açı sın dan en has sas ol duk -
la rı ko nu bu dur. Çün kü in san lık ta ri hin de sap ma lar
ge nel de Al lah ’ın dı şın da ki le re ilah lık tan bir kıs mı nı is -
nat et mek su re tiy le ya şan mış tır. Geç mi şin acı tec rü be -
le ri de göz önün de bu lun du ru la rak Müs lü man la rı Al lah
inan cı ve bu inanç çer çe ve sin de ki tev hit an la yış la rı Al-
lah ’ın dı şın da hiç bir var lı ğa ilah lı ğın is nat edil me me si -
dir. Pey gam ber ler, me lek ler, ve li ler hü la sa kim ve han gi
kut sal de ğer olur sa ol sun Al lah ’ın dı şın da hiç bir var lı ğa
ilah lık is na dı ya pı la maz ve ilah lık tan bir cü zün ve ril di -
ği id di a edi le mez. İlah, ma but, Rab, mut lak ma na da Al -
lah hak kın da kul la nı lır. Bir pey gam be rin ve ya bir di ğer
var lı ğın de ğe ri ni yük selt mek kas tıy la da ol sa ona ilah lık
is na dı söz ko nu su ol maz. Bu ko nu Müs lü man la rın tev hit
inan cı nın te me li ni oluş tu rur.

Müs lü man la rın çok has sas ol du ğu Al lah’ tan baş ka -
sı na kul la nı la ma ya cak olan ifa de yi, Hı ris ti yan lar Hz. İsa
hak kın da kul lan mış ve ona ilah lık is nat et miş, Rab kav-
ra mı nı onun hak kın da kul lan mış lar dır. Bu ko nu da ara-
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la rın da bü yük ay rı lık söz ko nu su dur. Hı ris ti yan lar açı-
sın dan bir öv gü ifa de si olan Rab vas fı nın Hz. İsa hak kın -
da kul la nı mı Müs lü man lar açı sın dan ka bul edil me si
müm kün ol ma yan bir an la yış tır. Çün kü in san la rı kü-
çüm se me, kö tü le me, de ğer le ri ni dü şür me kö tü ol du ğu
gi bi on la rı mev cut dü zey le rin den çok da ha üst te ka bul
edip in san ol ma vas fı nın pey gam ber ol ma dü ze yi nin öte-
sin de ilah ol ma özel li ği nin ona ve ril me si de yan lış bir
öv gü dür. Al lah ’a mah sus olan ilah ve Rab ol ma sı fa tı nı
in san hak kın da kul lan ma olup, ka bul edi le mez bir an la -
yış tır. Bu ne den le bu ko nu da ay rı lık de vam et mek te dir.
Müs lü man la rın ko nuy la il gi li inanç la rı ayet ler le açık
ola rak be lir len di ği için bu nu yo rum la ya rak baş ka an lam
yük le me gi bi bir de ği şik lik yap ma la rı da söz ko nu su de-
ğil dir. Hı ris ti yan la rın da Hz. İsa hak kın da Rab ol du ğu ve
ilah lık tan bir cü ze sa hip ol du ğu inanç la rın dan vaz geç -
me le ri ko lay gö rül me mek te dir.19 Fa kat ki li se, is ter se baş -
ka ko nu lar da yap tı ğı gi bi bu ko nu da da de ği şim
ge ti re bi lir. Zi ra on la rın Hz. İsa hak kın da ki ka bul edil-
me si müm kün ol ma yan söz le ri ve inanç la rı Hz. İsa’ dan
son ra or ta ya atıl mış fi kir ler dir.

3-İLA Hİ Kİ TAP İNAN CI

Semâvî din ler de Al lah ’ın va hiy yo luy la ve me lek ara cı -
lı ğı ile pey gam be ri ne ki tap in dir me si inan cı te mel iman
esas la rın dan dır. Pey gam ber Al lah’ tan va hiy ola rak al dı -
ğı nı in san la ra ilet mek te ve me sa jı ay nen al dı ğı gi bi ulaş-
tır mak ta dır. Onun ken di si ne ve ri len de her han gi bir
de ği şim yap ma sı, ila ve ve ya nok san lık yap ma gi bi mü-
da ha le hak kı bu lun ma mak ta dır. O sa de ce ken di si ne in-
di ri le ni in san la ra ilet me gö re vi ni yap mış tır. Bu nun
ya nın da onun vah yin uy gu la ma sı, an la şıl ma sın da zor luk
çe ki len hu sus la rın açık lı ğa ka vuş tu rul ma sı ve in san la ra
ör nek ol ma gi bi önem li gö rev le ri var dır. 

Va hiy al mak sa de ce pey gam ber le re mah sus tur.
Onun dı şın da ki in san la ra va hiy gel mez. Bu nun ya nın da
kal be do ğan an lam lar, il ham gi bi hu sus lar var sa da, bun-
lar pey gam be re ge len va hiy dü ze yiy le kı yas lan maz.
İslam bu nu be lir ler ken Hı ris ti yan lık la bü yük oran da ay-
rıl mak ta dır. Zi ra İsa’ dan son ra ki sü reç te bu ki ta ba mü da-
ha le ya pıl dı ğı bi lin mek te dir.20 Hz. İsa ken di si ne
vah ye di le ni teb liğ et miş ve ona iman et me ye ça ğır mış -
tır.21 Ne var ki, İncil ler Hz. İsa’ dan son ra ki yıl lar da ya zıl-
mış tır. “İn cil le ri Hz. İsa’ nın ref ’in den on lar ca se ne son ra
ka le me alan lar onu gör me miş ler ve yaz dık la rı nı da on -
dan duy ma mış lar dır.”22 So nuç ta bir den faz la İncil or ta ya
çık mış ve bun la rın muh te va sı bir bi ri ni onay la ma yan ha-
ber ler içer miş tir. Bu da tah ri fin be lir gin gös ter ge si dir. Te -
mel so run da çe liş ki li bil gi ler ak tar ma la rın da dır. İla hi
ke lam üze rin de in san eli nin mü da ha le si ve ta sar ruf ta bu-

lun ma sı söz ko nu su dur. Sa de ce res mi dört İncil Mat ta,
Lu ka, Mar kos ve Yu han na İncil le ri nin ka bu lü sü re cin de
di ğer kim se le rin yaz dı ğı İncil le rin dev re dı şı bı ra kıl ma -
sı söz ko nu su dur. Bu ki tap lar ya zan şahıs la rın is mi ni al -
mış ve on la rın adıy la anıl mış tır. Ki li se nin sa de ce bu
dör dü ne sa hip çık ma sı bir ta kım so ru işa ret le ri ni de be-
ra be rin de ge tir mek te dir. 

Kur’ân ise tah ri fi ya pan la rı kı na mış ve on la rın yap-
tı ğı de ği şik li ği ha ber ver miş tir (Al-i İmran 3/187). Biz
Hz. İsa’ ya vah ye di len söz ler le bu me tin le ri kar şı laş tır ma
im ka nı na sa hip de ği liz. An cak bu dört ay rı met ni ken di
için de mu ka ye se ede bi li riz. Bu ya pı lın ca ara la rın da ki yo -
ğun ih ti laf gö rül mek te dir. Söz lü ola rak ya pı lan teb liğ
ara dan ge çen uzun za man son ra ya zı lı me tin ha li ne ge-
ti ri lir ken fark lı şahıs lar fark lı me tin ler yaz mış lar dır. Hı-
ris ti yan la rın elin de ki bu ki tap ta tev hit inan cıy la
bağ daş ma yan hu sus lar bu lun mak ta dır. Bu ki tap ta Al lah -
’a me kan is nat edil di ği ni Kur’ân ha ber ver mek te dir.

II- AS LIN KO RUN MA SI SO RU NU VE
MU HA Lİ FE ELEŞ Tİ REL YAK LA ŞIM

1-YÖ NE TİM LE İLİŞ Kİ SO RU NU

Hı ris ti yan la rın geç mi şi ne ba kıl dı ğın da Hz. İsa’ nın bı rak-
tı ğı me sa jın mu ha fa za edil me si ve di nin asıl şek liy le ko-
run ma sı ko lay ol ma mış tır. Mü min le rin mu ha lif le ri güç lü
ve ken di sa yı la rı da az dı. Bu du rum da bun lar hem di ni
in san la ra ilet me hem de mu ha lif le re ce vap ver me du ru -
mun da ka lı yor lar dı. Ro ma Dev le ti Hı ris ti yan lı ğa mu ha -
lif ti. Za man la onu ken di si için teh li ke oluş tur ma ya cak
şek le sok muş ve Hı ris ti yan la rı ken di iç ih ti laf la rın dan
do la yı bir bir le riy le uğ ra şır du ru ma ge tir miş tir. Bu mer-
ha le den son ra Hı ris ti yan lı ğı din ola rak al ma da da bir sa-
kın ca gör me miş tir. Bu di nin men sup la rı içi ne o ka dar
çok ve bir bi rin den ay rı dü şün ce ler ek len dik ten son ra,
on la rın Ro ma lı la ra kar şı bir leş me ve mü ca de le ver me
gü cü kal ma mış tır. Te mel de di nin ilk şek li ve Hz. İsa’ nın
ge tir di ği ile son ra dan ge li nen du rum kar şı laş tı rıl dı ğın da
mu ka ye se ka bul et mez fark lı lık var dır.

İncil ’in as lı el de bu lun ma mak ta dır. Ya zı lı me tin de -
ki le rin İsa’ nın ge tir di ği nin ay nı sı ol du ğu nu id di a et mek
ko lay de ğil dir. Çün kü ay nı ki tap için de bir bi ri ne zıt bil-
gi le rin in di ril me si Al lah ’ın şanıy la bağ daş maz. Hz. İsa
tev hit inan cı nı sun muş ve bu nun mü ca de le si ni ver miş -
tir. Ge li nen nok ta yı tev hit inan cıy la kar şı laş tır dı ğı mız -
da tev hit ten uzak laş ma ya şan dı ğı gö rül müş tür. Şüp he siz
sı ra dan halk ken di le ri ne ile ti len inanç la rı doğ ru ka bul
et mek te ve inan mak ta dır. Fa kat üst dü zey din bil gin le ri
ise olup bi ten le rin far kın da dır lar.
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Müs lü man lar, bu din hak kın da “as len ne idi?” so-
ru su nu so rup as lı nı ka bul et mek du rum da dır. Çün kü as -
lı iti ba riy le Al lah ’ın bir in sa na pey gam ber lik ve ki tap
ver me si söz ko nu su dur. Bu nu Kur’ân de fa lar ca vur gu la -
mış tır. Bu ra da prob lem Hz. İsa’ nın ge tir di ği asıl İncil ’in
el de mev cut ol ma ma sı ile il gi li dir. İncil ola rak ka bul edi-
len ler söz lü bil gi ola rak an la tı lan la rın ya zı ya ge çi ril miş
şekil le rin den bir kıs mı dır. Bu da yıl lar son ra ger çek leş -
miş tir. 

Bu dört şah si ye tin yap tı ğı da din sel bir fa a li yet ve
önem li bir ça ba dır. Fa kat bun la rın yaz dık la rı nın İncil ’in
ken di si ol du ğu nu id di a et mek, Hz. İsa’ ya ine nin bun lar
ol du ğu nu sa vun mak, sağ lık lı ve inan dı rı cı bir id di a ol-
ma ya cak tır. Hz. İsa yer yü zün den ay rı lır ken ina nan la rın
elin de ya zı lı bir met nin var lı ğı id di a edil me mek te dir. O
dö ne min şart la rı ve imkânla rı göz önün de bu lun du ru la -
rak bir pey gam be rin öğüt le rin den akıl da ka lan lar in san -
la ra ile til miş ve bu di ne men sup olan lar ara sın da
uy gu lan mış tır.

Hz. İsa’ ya vah ye di len İncil tek ti. O söz lü ola rak bu -
nu teb liğ et miş tir.23 Fa kat ona ina nan lar dev let ten çok
faz la bas kı gör müş ve za man la dev let bu di ni res mi din
ha li ne ge tir miş tir. Bu ra da ar tık bu din Hz. İsa’ nın teb liğ
et ti ği asıl şekil de ki din de ğil dir. Ro ma Dev le ti yö ne ti ci -
le ri nin ka bul et ti ği ve on la rın ic ra at la rı na mü da ha le et-
me yen bir din ha li ne gel dik ten son ra din bu dev let ten
hi ma ye gör müş tür. Ar tık Me sih ’in İncil ’i ola rak bah se -
di len24 ve geç miş te böy le ifa de edi len İncil ta nım la ma sı -
nın ye ri ni dört İncil al mış tır. El de tek İncil de ğil zıt lık lar
içe ren İncil ler bu lun mak ta dır. Ya zar la rı fark lı dır. Asıl
ise or ta da bu lun ma mak ta ve on dan söz edil me mek te dir. 

Ay rı ca Ro ma Dev le ti gi bi o za ma nın bü yük gü cü de
on la ra ha sım dı. Hz. İsa’ nın di ni ne gi ren ler bü yük bas-
kıy la kar şı kar şı ya bu lu nu yor du. Za man la bu ha sım lık
ya kın iliş ki ye dö nüş müş, Hı ris ti yan lık Ro ma Dev le ti nin
is te di ği bir din ha li ne ge lir ken, ka bul edi len din Hz. İsa’ -
nın ge tir di ği de ğil, ye ni or tam da şekil le nen din ol muş -
tur. Ro ma Dev le ti Hz. İsa’ nın za ma nın da ve di nin asıl
şek li nin el de mev cut ol du ğu asır lar da bu di ni res mi din
ola rak al ma mış tır. Mü min ler o asır lar da bü yük mü ca de -
le ver miş ler, fa kat Ro ma Dev le ti ne ga lip gel me le ri de
müm kün ol ma mış tır. Bu ara da mü min ler ara sın da iç ih-
ti laf lar baş la mış, olu şan mez hep ay rı lık la rı nı ya şa dık tan
son ra bir ara ya gel me ümit le ri de kal ma mış tır. Asır lar
bo yun ca çi le çe ken mü min le rin za man la güç le ri ni yi tir -
dik le ri, iç le rin den bir kıs mı nın dev let le uz laş ma ya git ti -
ği ve dev le tin is te di ği ta viz le ri ver di ği iz le ni mi
gö rül mek te dir. 

2-İSLAM ’IN KO NU MU VE İLİŞ Kİ LE RİN GE LİŞ ME Sİ

İslam m.610’da Hz. Pey gam be re vah yin in me si ve pey-
gam ber li ğin ve ril me siy le baş la mış tır.25 Bu di nin ge li şiy -
le bir lik te da ve ti ni ön ce kü çük son ra da bü yük öl çek te
açık la mış ve in san la rı ken di ni ka bul et me ye ça ğır mış tır.
Da ha ön ce gön de ri len ila hi ki tap lar ve pey gam ber ler le
il gi li kap sam lı bil gi ler ver miş ve on la rın kıs sa la rı nı ha ber
ver miş tir. Hz. İsa ve Hz. Mer yem üze rin de ge niş şekil de
dur muş, on la rın doğ ru ta nı tı mı nı yap mış ve İncil’ le il gi -
li hu sus la ra açık lık ge tir miş tir. Bu çer çe ve de ba kıl dı ğın -
da Her iki din de müş te rek de ğer le re inan mak ta dır.
Fa kat bu şah si yet ve de ğer le re Hı ris ti yan lı ğın ba kı şı ile
İslam ’ın ba kı şı nın fark lı ol du ğu gö rül müş tür. 

İslam ken di si ni ka bul et me yip ken di di nin de de -
vam et mek is te yen le re bu hak kı ver miş ve on lar la gü zel
iliş ki kur muş tur. İçle rin den İslam ’a gi ren ler ol muş, bu -
nu yap ma yıp ken di di ni ni sür dü ren ler le iliş ki le rin ile ri
dü zey de ol du ğu nun da bir çok ör ne ği gö rül müş tür. Özel-
lik le Bi zans ve onun la ir ti bat lı olan la rın İslam ’a kar şı
has ma ne ta vır la rı gö rül müş ve bu ne den le red di ye ler ya-
zıl dı ğı gi bi is ten me yen olay lar da ya şan mış tır. 

Hi ma ye si ge rek li de ğer le rin hi ma ye edil me si prob-
le mi geç mi şin te mel so ru nu ol muş tur. İslam gel di ği şek-
liy le ko run muş ve as lı bo zul ma mış tır. Bu özel li ğe sa hip
olan İslam ken di si nin dı şın da ki le ri ken di açı sın dan de-
ğer len dir me ye al mış ve din men sup la rı ara sın da Ehl-i
Ki tap ola rak ad lan dır dı ğı ke si mi ken di si ne ya kın bul-
muş tur.26 On la rın eleş ti ri le cek yön le ri ni be lir le miş ve
ten ki di ni yap mış tır. Böy le ol mak la be ra ber on la rın ilk
şek liy le ve asıl in di ği ha liy le kut sal olan bir ki ta ba sa hip
ol ma la rı ay rı ca lık la rı ol muş tur.27 İslam on la rı bu hal le -
rin de bı rak ma mış ve ken di le ri ne çağ rı yap mış tır (Ni sa
4/47). Hz. Pey gam ber le il gi li bil gi ler müj de ma hi ye tin -
de ken di le ri ne su nul muş ol ma sı na rağ men bu as lı ko ru -
ma dık la rı ve bu na ken di le rin ce yo rum lar ge tir dik le ri
tes pit edil miş tir (Ba ka ra 2/79). Hı ris ti yan lık tan ay rı lıp
İslam ’a ge len le re kar şı Hı ris ti yan la rın tav rı nın olum suz
ol du ğu tes pit edil miş ve iç le rin den İslam ’ı ka bul eden le -
re ağır ifa de ler kul lan dık la rı ve olum suz ko num da ol-
duk la rı gö rül müş tür (Al-i İmran 3/113).

İslam ’ın na za rın da öte ki an la yı şın da şu hu sus lar gö-
rül müş tür. İslam ken di si ni hak din ol ma vas fıy la ta nıt -
mış ve bu nu ka bul et me yen ler le mü ca de le et me yi
öğüt le miş tir.28 Kur’ân’ın Ya hu di ler, Sa bi i ler ve Hı ris ti -
yan lar dan bir ara da bah set ti ği de ol muş tur (Ma i de 5/69).
Öy le de ol sa ki tap eh li üze rin de yo ğun laş mış ve on la rın
ki ta bı na çe şit li ve si le ler le atıf ta bu lun muş tur. Kur’ân bir-
çok yer de Ehl-i ki tap ifa de si ni kul lan mış ve bun la rın Ya-
hu di ler ve Hı ris ti yan lar ol du ğu an la şıl mış tır. Bu nun
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ya nın da han gi din le rin men sup la rı nın ki tap eh li ol ma
özel li ği ne sa hip ol du ğu tar tış ma ko nu su dur. Özel ola rak
di ğer le rin den ayır mak su re tiy le sa de ce Hı ris ti yan lar dan
bah set ti ği yer ler de var dır. Di ğer le riy le kar şı laş tır ma ya-
pıl dı ğın da ken di si ne Hı ris ti yan la rı Ya hu di ler den da ha
ya kın bul muş tur (Ma i de 5/82).

Ta raf la rın bir bi ri ni ya kın dan ta nı ma sı nın bir çok
so ru na çö züm ola ca ğı nı söy le mek müm kün dür. Bir di -
nin ka bul edil me si için onun be nim sen me si, özüm sen -
me si, onu iç ten ge len duy gu lar la ka bul et mek, gön lün
ona yat ma sı, kal bin tas di ki ve ak lın onay ver me si bek le -
nir. So nun da da di lin ik ra rıy la ki şi nin o di nin men su bu
ol du ğu bi lin mek te dir. Bun lar oluş mu yor sa in san la rı ken -
di ter cih le riy le baş ba şa bı rak mak uy gun ol mak ta dır. 

II I İNANÇ LA RIN ANA Lİ Zİ VE
FARK LI LIK LA RIN BO YU TU

1-TA RAF LA RIN BİR Bİ Rİ Nİ TA NI MA GE REK Lİ Lİ Ğİ

Müs lü man-Hı ris ti yan iliş ki sin de ta nı ma zor lu ğu te mel
so run lar dan dır. İslam ge li şin den iti ba ren bek len ti le ri ni
or ta ya koy muş ve tüm din men sup la rı nı ken di ni ka bul
et me ye ça ğır mış tır. Bü yük bir ke si min di ni olan Hı ris ti -
yan lık için de du rum ay nı dır. Onun men sup la rı nın da
Müs lü man ol ma sı nı ar zu et miş tir. Bu bek len ti çok bü -
yük bo yut ta ger çek leş me miş, İslam ’ın aley hin de ta vır al -
ma ol muş, bu da Müs lü man la rı on la ra ce vap ver me ye
sevk et miş tir. Ya zı lan red di ye le rin ne de re ce et ki li ol du-
ğu nu tes pit et mek ko lay gö rül me mek te dir. Bu yol la
Müs lü man lar İslam ’ı sa vun ma yo lu na git miş ve mu ha -
lif le rin gö rüş le ri ni çü rüt me yön te mi ni iz le miş ler dir. Bu-
ra da iki tür fa a li yet söz ko nu su dur. Bi ri İslam ’ı sa vun ma
di ğe ri de ken di doğ ru la rı nı sun ma dır. 

Müs lü man la rın dü şün ce si nin mer ke zin de her dö-
nem de Kur’ân ol muş tur. Onun şah si yet le re, olay la ra ve
de ğer le re ba kı şı esas alın mış tır. Bu na Hz. Pey gam be rin
yap tı ğı izah lar, ge tir di ği be yan lar ve biz zat yap tı ğı tat-
bi kat da önem ifa de et miş tir. Kur’ân ge nel de on la rın or-
ta ya at tık la rı inanç ve dü şün ce le re ce vap ola cak
tes pit ler de bu lun muş ve hü küm ver miş tir. On la rı ba zı
inanç la rı ne de niy le inkârcı ola rak ta nıt mış tır (Ma i de
5/73). Ehl-i ki tap ka te go ri si için de Al lah hak kın da taht,
ayak bas ma vb. ifa de ler kul lan dık la rı gö rül mek te dir.29

Al lah ’ın sa ğın da otur mak fik ri, Rab İsa’ nın bu nu ger çek-
leş ti re ce ği id di a la rı bu lun mak ta dır.30 Tev rat’ ta ise Hz.
Ya kup ’un Al lah ile gü reş me si id di a edil miş tir.31 Bun lar
sa de ce bi rer ör nek tir. Kur’ân’ın bun la rı ka bul et me si
müm kün de ğil dir. Bu yö nüy le ba kıl dı ğın da ara da ih ti -
laf la rın bü yük ol du ğu gö rül mek te dir.

2-MÜS LÜ MAN LA RIN HI RİS Tİ YAN LIK İNANÇ LA RI NI
ANA Lİ Zİ VE TES LİS İNAN CI

a)Al lah İnan cı: Hı ris ti yan la rın Al lah hak kın da ken di di -
ni kay nak la rın da “ba ba ” den di ği gi bi mü kem mel nur ol-
du ğu da ka bul edil miş32 ve O’ na ta pın mak ge rek ti ği
be lir til miş tir.33 Al lah ’ın her şeyi ya rat tı ğı gi bi ken di cev-
he rin den oğul Tan rı yı ya rat tı ğı ve Ru hu’l-Ku dis ’ün Tan -
rı ol du ğu be nim sen miş tir. Üç bir dir, bir de üç tür. Üç ay rı
şahıs, bir Tan rı nın üç ay rı te za hü rü dür dü şün ce si yay-
gın lık ka zan mış tır.34

b)Hz. İsa’ nın Ko nu mu: Hı ris ti yan lı ğa gö re İsa Al-
lah ’ın oğ lu ve Rab’ dir.35 Pav los ’un mek tup la rı onun ba-
ba nın cev he rin den ol du ğu nu id di a et mek te dir.36

Yu han na Al lah ’ın oğ lu İsa’ nın in san lı ğın gü nah la rı na
kef fa ret ola rak gön de ril di ği ni bil dir miş tir.37 Bu inanç
İsa’ ya in san şek lin de ilah ol ma, Al lah ’ın on da be den leş -
me si kon sül ler de ka bul edil miş tir. M. 325 İznik Kon sü -
lün de baş la yan sü reç sü rek li teh dit ten uzak laş ma eği li mi
gös ter miş tir.

c)Ru hu’l-Ku düs: Tes li sin üçün cü un su ru dur. Onun
da ilah ol du ğu ka bul edil miş tir. 

3-KUR’ÂN’IN İNANÇ TES Pİ Tİ VE HI RİS Tİ YAN LI ĞA CE VAP LA RI

a)Al lah İnan cı: Hı ris ti yan la rın elin de ki de lil ler den ya-
rar la na rak an cak Hz. İsa’ dan son ra olu şan inanç tes pit
edi le bil mek te dir. Kur’ân ayet le ri sa ye sin de sa de ce Hz.
İsa de ğil tüm pey gam ber le rin ge tir di ği inanç la rı tes pit
et mek müm kün dür. Hz. İsa’ nın ge tir di ği inanç yö nüy le
ba kıl dı ğın da onun tev hit ol du ğu açık ve şüp he edil me -
yen bir hu sus tur. Kur’ân Hı ris ti yan la rın yan lış la rı nı dü-
zelt me ve doğ ru yu or ta ya koy ma ça ba sı ver miş tir. Te mel
so run Hz. İsa’ nın söy le me dik le ri nin ona is nat edil me -
sin de gö rül mek te dir. Kur’ân onun ver di ği bil gi le ri ve
teb liğ et ti ği hu sus la rı kap sam lı ola rak sun muş, yan lış la -
rı ip tal eder ken doğ ru la rı or ta ya koy muş tur. Tev hi din
Hz. İsa’ nın ge tir di ği inanç ol du ğu be lir ti lir ken, Al lah ’a
ço cuk is na dı, Hz. İsa ve an ne si ne ilah lık is na dı ve Ruh-
ban la rı Rab ka bul et me le ri red de di len te mel ko nu lar ol-
muş tur.

b)Al lah ’a Oğul İsnat la rı ve O’ na İfti ra la rı nın Red di:
Al lah ’a ço cuk is na dı nın ip ta li, Kur’ân’ın üze rin de dur-
du ğu te mel hu sus tur. Al lah, Hı ris ti yan la rın yan lış iş le ri -
ni or ta ya ko yar ken doğ ru ve asıl ola nı da net leş tir miş tir.
Hı ris ti yan la rın ken di ara la rın da bü yük ih ti laf lar ya şa -
dık la rı hu su sa açık lık ka zan dır mış ve bu yön tem le
Kur’ân ön ce ki ila hi ki tap la rın gö ze ti ci si ko nu mun da ol-
du ğu nu be lirt miş tir (Ma i de 5/48). Hı ris ti yan la rın asıl
ola nı unut ma, kin ve düş man lı ğı seç me le ri söz ko nu su
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ol muş  (Ma i de 5/14), ay rı ca Hz. İsa’ nın ken di le ri ne ilet-
ti ği ba zı bil gi le ri giz le miş ler dir (Ma i de 5/15). Bun lar ya-
pı lan be lir gin yan lış lar ola rak be lir len miş tir.  

On la rın Al lah ’a if ti ra la rı nın çok yön lü ol du ğu gö-
rül müş tür. Al lah hak kın da ki söz le rin de O’ na if ti ra lar
bu lun mak ta dır. Bu nun ba şın da da İsa’ nın O’ nun oğ lu ol-
du ğu nu id di a et me le ri ve Al lah ’a in sa na mah sus olan va -
sıf/ni te lik ler at fet me le ri dir. Ba ba ol ma ve oğ la sa hip
ol ma söz le ri nin yan lış lı ğı açık tır. Kur’ân ise Hz. İsa’ yı
pey gam ber ola rak ta nıt mış tır.38 Al lah ’a ço cuk is nat et-
me le ri nin yan lış lı ğı Kur’ân’da tek rar la na rak fark lı su re -
ler de ha tır la tı lan bir hu sus tur. Al lah ’ın yü ce li ği
bil di ri lir ken, ço cuk ve eş edin me di ği be lir til miş tir (Cin
72/3). Eşi nin ol ma dı ğı, ço cu ğu nun ola ma ya ca ğı ha tır la -
tıl mış (Enam 6/101) ve O’ na ço cuk edin me nin ya raş ma -
ya ca ğı vur gu lan mış tır (Mer yem 19/190-3). İsa’ nın
Al lah ’ın oğ lu ol du ğu nu id di a et me nin inkârcı la rın söz le-
riy le ben zer lik gös ter di ği ha tır la tıl mış tır (Tev be 9/30;
Ma i de 5/18). 

Tüm bu de lil le rin ışı ğın da Hı ris ti yan la rın bu tür-
den inanç la rı nın ila hi ki ta bın de lil le ri ne da yan ma dı ğı
gö rül mek te dir. Bun la rın asıl dan sap ma ve çe şit li çev re -
ler den et ki len me ola bi le ce ği an la şıl mak ta dır. Zi ra bun-
la rın Al lah ’a ya raş ma yan va sıf lar ol du ğu açık tır. Çev re de
ki tev hit dı şı inanç la rın za man için de bir şekil de Hı ris -
ti yan lı ğa geç ti ği ve bun la rın asıl gi bi gös te ril di ği tah min
edil mek te dir. Ya şa nan or tam da var olan ba zı dü şün ce -
le ri ken di inanç la rı na dö nüş tür müş ola bi le cek le ri bü yük
ola sı lık tır. Bun da böl ge de yay gın olan inanç la rın da et-
ki si ol muş ve asıl tah rif olun ca, onun ye ri ni baş ka inanç-
lar dol dur muş tur. Al lah ’a oğul is na dı bu şekil de gel miş,
Kur ’an On la rın Al lah ’ın ço cuk edin di ği ile il gi li hiç bir
de li le sa hip ol ma dık la rı nı be lirt miş tir (Yu nus 10/68). Bu
du rum da di nin as lın da bu lun ma yan bir an la yış son ra dan
ona ek len mek te dir.

Kur’ân Al lah ’ın ço cuk edin di ği ni id di a eden le ri ıs-
rar la uyar mış39 ve “Al lah ço cuk edin di ” den me si ni açık
ola rak red det miş tir (İhlas 112/3). Ger çek te her şey O’ -
nun ya ra tık la rı dır (Ba ka ra 2/116). Tüm ikaz lar yan lı şın
bı ra kıl ma sı na yö ne lik tir. Bu uya rı lar bir pey gam ber olan
Hz. Mu ham med ta ra fın dan ya pıl mış ol ma sı na rağ men
so nuç alı na ma mış tır

4-TEV HİT TEN SAP MA VE AL LAH’ TAN BAŞ KA SI NA İLAH LIK İSNA DI

a) Hz. İsa ve An ne si ne İlah lık İsnat la rı: Tev hit ten tes li se
ge çiş baş ta İznik (m.325), son ra İstan bul (m.381) kon sül -
le rin de be lir le dik le ri ka rar lar la asıl dan sap ma yı net leş -
tir miş ler dir. Bu sap ma la rın te me li ni ise tes lis inan cı
oluş tur mak ta dır. Ar tık er ken dö nem den iti ba ren Hı ris -

ti yan la rın Müs lü man lar la ir ti bat la rın da Ha. İsa’ nın kim-
li ği sü rek li gün dem de kal mış tır. Di nin me tin le rin de açık
ola rak be lir til me yen bir hu sus Ka dı köy Kon si li gi bi kon-
sül ler de ka bul edil miş tir. İsa’ da iki ta bi a tın bu lun du ğu
be nim sen miş tir. İncil nüs ha la rı nın onun in san ol du ğu nu
be lirt me si ne rağ men, bu na mu ha le fet edil miş tir.40 Kur’ân
ise Hz. İsa’ nın ken di si ve an ne si nin ilah ol du ğu nu söy le -
me di ği ni be lirt miş tir (Tev be 9/31). O sa de ce Al lah ’a kul-
lu ğa ça ğır mış tır (Ma i de 5/117). Kur’ân Hz. İsa’ ya ilah lık
is nat eden le ri ve Al lah ’ın üçün üçün cü sü ol du ğu nu söy-
le yen le rin ka fir ol du ğu nu bil dir miş tir (Ma i de 5/72-3).
İsa’ ya Al lah ’ın oğ lu de me le ri (Tev be 9/30) gi bi te mel ko-
nu lar Kur’ân’ın üze rin de dur du ğu ve yan lış lı ğı nı be lir tip
doğ ru yu sun du ğu hu sus lar dır. 

Bu muh te va da bir inan cı in san lık ta ri hin de hiç bir
pey gam ber ge tir me miş ve Al lah ’ın bun la rı em ret ti ği ni
ve va hiy yo luy la in dir di ği ni id di a et me miş tir. Pey gam -
ber ler tev hi di teb li ğe me mur dur lar. Bu nu bı ra kıp da
ken di le ri nin ilah lı ğı nı id di a et me le ri müm kün de ğil dir.41

Hı ris ti yan la rın bu be lir ti len id di a la rı Hz. İsa’ nın va hiy
ola rak alıp teb liğ et ti ği hu sus lar de ğil dir. Tes lis inan cı
Kur’ân’ın red det ti ği bir an la yış ve ya sak la dı ğı bir inanç-
tır.42

Hı ris ti yan lık Hz. Mer yem hak kın da mes net siz olan
ve ke sin de li le da yan ma yan söz ler söy le mek te dir ler.
İslam ise ona ve ri len ni met le ri ha tır lat mış43 ve Hz. Mer-
yem ’in if fet li bir ha nım ol du ğu nu ha ber ver miş tir (Ma -
i de 5/75). O se çil miş, üs tün kı lın mış ve iba det gö re vi ni
ye ri ne ge ti ren bir kim se ola rak ta nı tıl mış tır.44 Hz. Pey-
gam ber ise onu ha yır lı ol ma vas fıy la an mış tır.45 Onun
fark lı ni te lik le ri be lir til mek le be ra ber, İslam’ da hiç bir
za man ona ve ya bir baş ka be şe re ilah lık is nat edil me -
miş tir. İnsa nı ve ya me le ği ilah dü ze yin de gör me Hı ris ti -
yan lık ta tah rif ve sap ma ola rak gö rül müş tür.

İsa’ nın ya ra tı lı şı nı izah ta, Kur’ân Adem ’in ya ra tı lı -
şı ör ne ği ni sun muş (Al-i İmran 3/59), ya rat ma Al lah ’ın
tak di ri ile ger çek leş miş tir (Ni sa 4/1). Ni te kim Adem ’in
ya ra tı lı şın da ol du ğu üze re bu nun Al lah ’a ko lay ol du ğu
vur gu lan mış tır. Ni te kim İsa da mu ci ze gös ter me es na -
sın da kuş şek li ne üf le me siy le Al lah onun elin de mu ci ze
ger çek leş tir miş ve kuş can la nıp uç muş tur. Ceb ra il ’in üf-
le me siy le ken di si dün ya ya gel di ği gi bi onun üf le me siy -
le de kuş ha yat bul muş tur. Tüm bun lar ila hi kud ret le
mey da na gel miş tir.

b)Ru hu’l-Ku düs: Müs lü man lar bu ifa de ile Ceb ra -
il ’i an lar lar.46 Hı ris ti yan lar da onun ma hi ye tin den öte
ona ilah lı ğın is nat edil miş ol ma sı dik kat çe ki ci dir. Tev-
hit ten sap ma ya şa nın ca di ne bun lar ek len miş tir.
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5-DİN ADAM LA RI NIN KO NU MU

On la rı Rab edin dik le ri (Tev be 9/31), Ruh ban la rı Rab ta-
nı ma la rı, Al lah ’ı bı ra kıp Ruh ban la rı nı ve Mer yem oğ lu
Me sih ’i Rab ka bul et tik le ri bil di ril miş tir (Tev be 9/31).
Kur’ân Ruh ban la rı in san la rın mal la rı nı hak sız yol la yi -
yen kim se ler ola rak ta nıt mış tır (Ha did 57/27). Kur’ân’a
gö re on lar Hz. İsa’ nın yo lun dan uzak du ran kim se ler dir
(Tev be 9/34).

6-HI RİS Tİ YAN LA RIN PEY GAM BER İNAN CI NA KUR’ÂN’IN CE VA -
BI

a)Pey gam ber İnan cı nın Ana li zi: Pey gam ber lik in san lık
ta ri hi bo yun ca var olan bir inanç tır. Al lah ’a iman dan
son ra din de ikin ci sı ra da pey gam ber inan cı gel mek te dir.
İslam’ da şeha det ve tev hit ke li me le rin de Al lah ’ın var lı -
ğı, bir li ği ve O’n dan baş ka ila hın bu lun ma dı ğı, O’ nun eş
ve or ta ğı nın bu lun ma dı ğı nı ka bul et me nin ar dın dan
pey gam ber inan cı gel mek te dir. 

İnsan lar yü ce ya ra tı cı yı pey gam ber ler ara cı lı ğı ile
ta nı mak ta dır. On lar ön ce ken di le ri inan mış ve ina nan
in san ör ne ği ol muş lar dır. Din le il gi li bil gi ler in sa na on-
la rın öğ ret me si ile ulaş tı rıl mış tır. On lar al dık la rı gö re vi
ku sur suz ola rak ye ri ne ge tir miş ler ve ahit le ri ne ve fa gös-
ter miş ler dir (Araf 7/172-3). Pey gam ber lik gö re vi ile il gi -
li bil gi ler Kur’ân’ın üze rin de özel lik le dur du ğu bir
hu sus tur. On la rın ha yat la rı ve tev hit inan cı nı sun ma
mü ca de le le rin den ör nek ler su nul muş, in san la rın geç miş -
te ya şa nan lar dan ib ret al ma sı ve ge le ce ği sağ lık lı gör me -
si te min edil miş tir.47 Bun la rın ta ma mı bi ri di ğe ri nin
de va mı şek lin de ay nı inanç la rı, tev hi di ve ila hi me sa jı
ile ten şah si yet ler dir.

Hz. İsa’ ya ve ri len pey gam ber lik de di ğer pey gam -
ber lik ler gi bi dir. O Ben-i İsra il ’e gön de ril miş48 ve ken-
di si ne İncil in di ril miş tir. Za man la bu inanç bo zul muş,
di nin ye ri ni din de as lı ol ma yan yan lış an la yış lar al mış tır.
Çün kü o, bir pey gam ber ken ona pey gam ber lik ve in san -
lı ğın üs tün de ilah lık is nat edil miş tir. Ta rih te ise pey gam-
ber le rin sı fat la rı bel li dir. Hiç bi ri si ne ne bi ve re sul
ol ma nın üs tün de bir va sıf is nat edi le mez. 

Kur’ân, Hı ris ti yan lı ğın bu hu sus ta düş tü ğü yan lış -
la rı or ta ya koy muş ve doğ ru la ra açık lık ge tir miş tir.49

Onun pey gam ber ol du ğu na İncil ler de de yer ve ril miş -
tir.50 Onun kul ol du ğu ile il gi li bil gi ler de bu lun mak ta -
dır.51 O Al lah ’a du a et miş tir.52 Kur’ân’ın ise İsa ile il gi li
ola rak sun du ğu bil gi ler, onun en ib ret li yön le ri dir. Bun-
lar se çi le rek su nul muş tur. En be lir gin yö nü he nüz do-
ğu mu ile baş la mış, bun lar in san la rın ib ret al ma sı ve
Al lah ’ın kud re ti ne de lil teş kil et me si için su nul muş tur.

Za man la olu şan yan lış dü şün ce le re ce vap ve ril miş, do-
ğu mu, pey gam ber olu şu ve Hz. Pey gam be ri ha ber ve ri -
şi ko nu la rı na net lik ka zan dı rıl mış tır.

b)Hz. İsa’ nın Pey gam ber li ği

1-HZ. İSA’ NIN DÜN YA YA GE Lİ Şİ

O ba ba sız ola rak dün ya ya gel miş, Mer yem ’e bu ko nu ile
il gi li bil gi ler ön ce den ve ril di ğin de o ken di si ne er kek do-
kun ma dı ğı nı ifa de et miş tir (Al-i İmran 3/45-6). Ona bu
do ğu mun Al lah ’ın di le me si ve kud re tiy le ola ca ğı ha tır -
la tıl mış tır.53 “Al lah ’ın ol em riy le mey da na ge liş söz ko-
nu su dur.”54 Yan lış an la ma la ra mey dan ver me mek için
Kur’ân Mer yem ’in if fet li ol du ğu be lir til miş55 ve bu hu sus
kap sam lı ola rak an la tıl mış tır (Mer yem 19/17-25).

2-ONUN KUL VE PEY GAM BER OLU ŞU
O ken di si nin kul ol du ğu nu iti raf et miş tir. O iba det le ri,
ör ne ğin na maz ve ze ka tı ye ri ne ge tir mek le yü küm lü tu-
tul muş tur (Mer yem 19/30-1). Kul lu ğu ge re ği üze re yap-
mış (Zuh ruf 43/63-4) ve ör nek kı lın mış bir kul ol muş tur
(Zuh ruf 43/49). An ne si de o da ye mek ye me gi bi be şe rin
özel lik le ri ni ta şı yan in san lar dı (Ma i de 5/75, 46, 113-4).
Bu ve di ğer ko nu lar da yap tık la rı taş kın lık lar ne de niy le
Ehl-i ki tap ge nel ola rak uya rıl mış tır. İsa’ nın Pey gam -
ber li ği, “Mer yem ’e ulaş tır dı ğı ke li me si ve on dan bir ru -
h” (Ni sa 4/171) ol du ğu be lir til miş tir. Kur’ân onun bu
yön le ri ni or ta ya çı ka rır ken, yan lış inanç la ra ve asıl sız id-
di a la ra da ce vap ver miş tir.

Pey gam ber le rin en be lir gin ve bi li nen vas fı in san
oluş la rı dır. Al lah Te a la gön der di ği pey gam ber le ri in san -
lar dan seç miş tir. Bu gö re vin be şe re ve ril me si nin bir çok
hik me ti bu lun mak ta dır. Be şer oluş ta di ğer in san lar la bir-
leş me ya nın da, on lar dan ay rıl dık la rı yön le ri de var dır.
Va hiy al ma la rı, bu yol la ken di le ri ne pey gam ber ol duk -
la rı nın bil di ril me si ve ila hi ki ta bın bu yol la in di ril me si
önem li fark lı lık la rı dır. İnsan ola rak in sa nın ya şan tı sın da
ki sü reç on lar için de ge çer li dir. Ha yat ve ölüm, ha ya tın
bi li nen za ru ri ih ti yaç la rı on lar için de ka çı nıl maz ge rek -
sin me ler dir. Şu var ki, o al dı ğı me sa jı in san la ra ulaş tır -
mış tır. Bu nun ba şın da da Al lah ’ın tek ilah ol du ğu ve
on dan baş ka ila hın bu lun ma dı ğı dır.56 On la rın her bi ri
ken di si nin Al lah ’ın el çi si ol du ğu nu ifa de et miş tir. “Mu-
ham med sa de ce bir re sul dü r” (Al-i İmran 3/144) aye ti
bu na be lir gin bir ör nek tir. Di ğer le ri de ben zer me saj lar
ilet miş ler dir. Ha ya tın so nun da öl mek on lar için de bir
re a li te dir. Hz. Pey gam ber ve fat et ti ğin de bu ger çe ği Ebu
Be kir açık ola rak ifa de et miş tir: “Kim Mu ham med ’e ta-
pı yor sa bil sin ki o öl müş tür. Kim de Al lah ’a kul luk edi-
yor sa O ebe di dir.”57
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İnsan lar geç miş te pey gam ber le re inan mak la be ra -
ber, Hı ris ti yan lar da ol du ğu gi bi ona pey gam be rin üs tün -
de üs tün özel lik ler yük le miş ler dir. Bu nun önü ne geç mek
ve Müs lü man lar da pey gam be re iman ko nu sun da sap ma
ol ma ma sı için ken di si nin in san/be şer ol du ğu nu bir çok
de fa di le ge tir miş tir. Bu yön tem le in sa nın ya şa dı ğı, unut -
ma, se vin me, ke der len me, gay bı bil me me gi bi hal le ri nin
ola bi le ce ği ni be lirt miş tir.58 Bu hal le ri on lar için bir nok-
san lık de ğil dir. On lar in san lar için den se çil miş ör nek
şah si yet ler dir.59 Al lah ’ın ver di ği hi da yet le yo lun doğ ru -
su na er di ril miş kim se ler dir (Enam 6/90). Bir pey gam be -
rin ya la na te ves sül et me si as la müm kün de ğil dir. On la rın
ta ma mı sa da kat gös te ren kim se ler dir. Yan lış iş le rin için -
de ol ma mış lar dır (Hak ka 69/44-8; Enam 6/33). On lar gü-
ve ni lir kim se ler dir. Baş ta Al lah on la ra gü ven miş; di ni,
vah yi ve tev hit inan cı nı ema net et miş, on lar da bu ema-
ne ti ye ri ne ge tir miş ler dir. Ken di lik le rin den bir şeyi ifa -
de et me miş ler, vah ye di le ni du yur muş, bun la rı ay nen
ak tar mış ve bu nu te mel yü küm lü lük ola rak ye ri ne ge-
tir miş ler dir (Necm 53/3-4).60 On lar teb liğ et mek le mü-
kel lef tu tul muş lar ve Al lah’ tan al dık la rı nı kul la ra
ak tar mış lar dır. Teb liğ de yan lış lık yap mak, gö re vi ye ri -
ne ge tir me mek an la mı na ge le ce ğin den teb liğ ko nu sun -
da has sa si yet gös ter miş ler dir (Ma i de 5/67).
Hı ris ti yan lık ta ki so run ise ke sin ola rak Hz. İsa’ nın teb-
liğ et ti ği bir me se le ol du ğu bi lin me yen bir çok ko nu, din -
de ana me se le ola rak dur mak ta dır. Bu bil gi le rin Hz. İsa
ile iliş ki si ise ke sin lik ifa de et me mek te dir.

Pey gam be rin yü küm lü lü ğü ken di si ne bil di ri len ve
kul la ra du yu rul ma sı is te nen hu su su teb liğ et mek tir (Nur
24/54). Hı ris ti yan lık ta ke sin de li le da ya lı ola rak bir çok
hu sus Hz. İsa’ ya ka dar ula şa ma mak ta, kon sül ka ra rı vb.
şek lin de be lir len mek te dir. Bu nun ise as lı nın tes pi ti müm-
kün ol ma mak ta dır. İlmi ge çer li li ği ol ma, de li le da yan ma
hak kın da di nin ke sin bir hük mü nün ol ma sı te mel so run -
lar dan dır. Pey gam ber ler ze ki, akıl lı, ak la uy gun ha re ket
eden, ak la hi tap eden ve ak li izah lar ge ti re rek in san la rı
ir şat eden kim se ler dir. On la rın hiç bi rin den ak lın ala ma -
ya ca ğı se lim akıl sa hi bi nin red de de ce ği bir hu sus nak le -
dil me miş tir. Ne var ki ara dan ge çen za man için de,
Hı ris ti yan lık ta akıl la bağ daş ma yan iş ler din adı al tın da
di ne ek len miş ve bun lar üze rin de akıl yü rü tü le me ye ce ği
ve sa de ce ina nı la ca ğı ile ri sü rül müş tür. Bu ise di nin özü
ile bağ daş ma mak ta dır. Mu ci ze ko nu su ise ay rı bir hu sus
olup onun din de özel ye ri var dır. Onu ola ğan dı şı iş ler
ka te go ri sin de gör mek ge rek mek te dir. Bir pey gam ber
pey gam ber li ği ni onun la is pat et mek te dir.

Pey gam ber ol mak için in san ol mak Al lah ta ra fın -
dan ye ter li bu lun muş sa, kim se nin pey gam be re bu nun

üs tün de bir özel lik yük le me yet ki si bu lun ma mak ta dır.
İnsan lık sı fa tı na sa hip ol mak la be ra ber va hiy al mak ta ve
pey gam ber lik gö re vi ni ye ri ne ge tir mek te dir. On la rın is-
tis na sız hep si de Al lah’ tan emir ve gö rev al mış lar (En bi -
ya 21/7) ve ve ri len emir le ri ye ri ne ge tir miş ler dir. Bu nun
ger çek leş me si için on la rı ve ya iç le rin den ba zı la rı nı ulu-
hi yet dü ze yin de gör mek di nin özü ve ru huy la bağ daş -
ma yan bir an la yış tır. Pey gam ber ler hu su si ola rak
Al lah ’ın ye tiş tir me si, bil gi yük le me si ve hi ma ye et me -
siy le gö rev yap mış lar dır.61

3-MÜJ DE LE Yİ Cİ OLU ŞU VE HZ. MU HAM MED ’İN GE LE CE Ğİ Nİ
HA BER VE Rİ Şİ:

Hz. İsa ken di sin den alı nan öğüt ge re ğin ce va sıf la rı nı da
bil di re rek Ah med ad lı pey gam be ri müj de le miş tir (Saff
61/6). Kur’ân, Hı ris ti yan la rın unut tu ğu bu ger çek le ri ka -
bul et me ye ça ğır mış tır. İsa’ nın ya ra tı lı şı nı izah ta Kur’ân
Adem ’in ya ra tı lı şı ör ne ği ni sun muş tur (Al-i İmran 3/59).
Ya rat ma Al lah ’ın tak di ri ile ger çek leş mek te dir (Ni sa
4/1). Ni te kim Hz. Adem ’in ya ra tı lı şın da ol du ğu üze re
bu nun Al lah ’a ko lay ol du ğu vur gu lan mış tır. Ni te kim Hz.
İsa’ da mu ci ze gös ter me es na sın da, kuş şek li ne üf le me -
siy le Al lah onun elin de mu ci ze ger çek leş miş ve kuş can-
la nıp uç muş tur. Ceb ra il ’in üf le me siy le ken di si dün ya ya
gel di ği gi bi onun üf le me siy le de kuş ha yat bul muş tur.
Tüm bun lar ila hi kud ret le ger çek leş miş tir. 

Kur’ân, Adem’ le baş la yan pey gam ber li ğin so nun -
cu su nun Hz. Mu ham med ol du ğu nu ha ber ver miş tir (Ah -
zap 33/40). Onun la pey gam ber lik bit miş tir. Onun
üs tün lü ğü ya nın da ona ina nan lar la il gi li öv gü ler su nul -
muş, on la rın gü zel va sıf la rı na yer ve ril miş tir (Al-i İmran
3/110). Önem li bir hu sus da Hz. Mu ham med’ le il gi li bil-
gi ler sa de ce Kur’ân’da ve ril me miş, da ha ön ce de onun la
il gi li ge rek li ha ber ile til miş tir. Ve ri len bil gi le ri ve gön-
de ri len umu mi ri sa le ti teb liğ le yü küm lü tu tul muş tur.
Bir çok ayet onun ri sa le ti nin kap sam lı ol du ğu nu, uya rı -
cı lı ğı nı, me sa jı in san la ra ilet mek le yü küm lü tu tul muş ve
bu nu ile til miş ol du ğu nu be lirt miş tir. Ne var ki Hz. İsa’ -
nın bir pey gam ber ola rak ha ber ver di ği hu sus lar ay nen
ko ru na ma mış ve di nin is te me di ği şek le dö nüş müş tür.
Ve ri len müj de nin Hz. Pey gam be rin ge le ce ği ni bil dir di -
ği şek lin de an la şıl ma ma sı bü yük ya nıl gı ol muş tur. İti ka -
di ko nu da ya nıl dık la rı hu sus ta dü zelt me yap mak da
ko lay ol ma mış ve iti kad da ki bo zul ma dü zel ti le me miş -
tir.

Hz. İsa ken di sin den son ra ki pey gam be ri müj de le -
yin ce,62 O’ nu hem isim, hem de va sıf la rı ve ya pa ca ğı iş-
ler le an mış tır (Saff 61/6). İncil ise “O si ze baş ka bir
te sel li ci, ha ki kat ru hu nu ve re cek ti r”63 açık la ma sı nı yap-
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mış tır. Ya pı lan yo rum lar ve tah lil ler di nin me tin le ri nin
ver di ği isim ve sı fat la rın Hz. Mu ham med ’in va sıf la rı na
uy gun ol du ğu an la şıl mak ta dır. Önem li bir bil gi de sa de -
ce Hz. Pey gam ber de ğil onun as ha bı ile il gi li kap sam lı
bil gi ve ril miş ol ma sıy la il gi li dir. Bu sı fat lar onun as ha -
bı na uy gun düş mek te ve bun la rın dı şın da bir baş ka ne-
sil de gö rül me mek te dir. Kur’ân ko nu yu tüm net li ği ile
or ta ya koy muş, bu özel lik le rin da ha ön ce Tev rat ve İn-
cil’ de su nul du ğu nu be lirt miş tir (Araf 7/157; Feth 48/29).
Bun lar inan mak is te yen ler için önem li bil gi ler içer miş -
tir.64

Ay rı ca Arap Ya rı ma da sın da ya şa yan Ehl-i Ki ta bın
çev re le rin de ki müş rik le re ko nuş ma es na sın da bir pey-
gam be rin ge le ce ği ve ken di le ri nin onun la bir lik te ola-
cak la rı ile il gi li söz söy le me le ri ak ta rıl mış tır. Kur’ân
on la rın ifa de le ri ne yer ver miş tir (Enam 6/20). Ne var ki
Hz Mu ham met, pey gam ber ola rak gön de ril di ğin de de,
tüm bil dik le ri va sıf la rın O’n da bu lun du ğu nu gör me le ri -
ne rağ men İslam ’a gir me miş ler ve bu di ni ka bul eden le -
rin sa yı sı az ol muş tur. Bu du rum da on lar ken di
pey gam ber le ri ta ra fın dan ve ri len em re de uy ma mış lar -
dır. Kur’ân’ın ver di ği bil gi ler açık tır.65 Bu bil gi ler le di -
ğer bil gi ler ör tü şün ce, Ehl-i Ki tab ’ın bi li nen hu sus la rı
giz li tut ma la rı bir ya rar sağ la ma mak ta dır.66

c)Hz. Mu ham med ’in Pey gam ber li ği: Kur’ân Hz.
Mu ham med ’in pey gam ber le rin so nun cu su ol du ğu nu ha -
ber ver miş tir. O bü tün in san lı ğa gön de ril miş ve umu mi
ri sa let le yü küm lü tu tu luş tur. Bir çok ayet onun ri sa le ti -
nin kap sam lı ol du ğu nu, uya rı cı ve müj de le yi ci lik va sıf -
la rı nın bu lun du ğu nu ha ber ver miş tir.67 O tüm alem le re
rah met tir (En bi ya 21/107). Bü tün in san lı ğın pey gam be -
ri dir. Ayet ler bu nu ha ber ver mek te dir. Bu çer çe ve de her
han gi bir ay rım söz ko nu su ol mak sı zın in san la rın ona
iman et me le ri bek len mek te dir.68 O pey gam ber li ği ni ve
gö re vi nin şümul lü ol du ğu nu ha ber ver miş tir. Bu net lik -
ten son ra in san lar dan pey gam ber gel me di ği ni id di a et-
me le ri ve ya pey gam be ri in kar et me le ri ye ter li ma ze ret
sa yıl ma mak ta dır. Ve ri len bil gi ler ışı ğın da onu ta nı mak
müm kün dür (Ma i de 5/19). Onun va sıf la rı ve ri sa le ti nin
ev ren sel li ği or ta ya kon muş tur (Al-i İmran 3/3-2). Pey-
gam ber li ği hak kın da şahit ler su nul muş, Al lah ’ın ve me-
lek le rin ona şahit ol du ğu be lir til miş tir (Ni sa 4/166). Tüm
de lil le re rağ men Ehl-i ki tap Hz. Mu ham med ’in pey gam-
ber li ği ni ka bul et me miş ve Müs lü man lar la ara la rın da bu
ko nu da bü yük ay rı lık oluş muş tur. Ay rı ca ayet (Ah zap
33/40) ve ha dis69 Hz. Pey gam ber le pey gam ber li ğin bit ti -
ği ni ar tık ye ni bir pey gam be rin gel me ye ce ği ni ha ber
ver miş tir. İnsan lar dan bir kıs mı bu de lil le ri iti ba ra al ma-
mak ta ve bek le yiş le ri ni sür dür mek te dir. İslam’ la dı şın -

da ki ler ara sın da ki en bü yük ay rı lık da bu dur. İslam’ da
bek le mek ve bir kur ta rı cı bek le yi şi için de ol mak şek lin -
de bir yü küm lü lük bu lun ma mak ta dır. Her fert ken di
gre vi ni ye ri ne ge ti re cek ve bir baş ka sın dan bek len ti si ol-
ma ya cak tır. Ha liy le ye ni bir pey gam ber bek len ti si ol ma-
yın ca ye ni ila hi ki tap, va hiy ve mev cut di nin
de ğiş ti ril me si şek lin de bir bek len ti de bu lun ma mak ta -
dır.

7-HI RİS Tİ YAN LA RIN Kİ TAP İNAN CI NA KUR’ÂN’IN CE VA BI

Kur’ân’ın ana he def le rin den bi ri si ih ti laf la rı gi der mek tir.
Onun ge tir di ği esas lar et ra fın da bir leş me sağ la nır sa ay rı-
lık lar bü yük oran da ön le ne cek tir (Nahl 16/64). Kur’ân’ın
on la rın inanç la rı ko nu sun da eleş ti ri ge tir di ği hu sus lar
on la rın tah rif yap tı ğı ve asıl dan uzak laş tık la rı ko nu lar -
dır.

a)Söz le rin de Dur ma ma la rı So ru nu: Ken di le ri nin
ver dik le ri söz le rin de dur ma mış lar dır (Ma i de 5/14).

b)İncil Sa hip le ri nin Ona Uy ma yı şı: On da in di ri len
ila hi hü küm le re uy ma mış lar dır (Ma i de 5/47).

c)Hz. Pey gam ber ve Kur’ân’ı İnkar la rı: Kur’ân’ı tat-
bik et me dik çe on la rın her han gi bir esas üze re ol ma dık -
la rı be lir til miş tir (Ma i de 5/68). Hz. İsa on la ra bir
pey gam ber ola rak Tev rat ’ı tas dik eden ve İsa’ dan son ra
ge len Ah med ad lı pey gam be rin ge le ce ği nin müj de si ni
ver miş, ken di si de bu ha be ri ver mek için gel miş tir (Saff
61/6). Fa kat ayet le rin ver di ği bil gi ler den an la şıl dı ğı na
gö re on lar ger çek le ri sap tır mış lar dır Al-i İmran 3/71-2).

d)İnci li Tah rif

1-Asıl İncil’ den ba zı şey le ri unut muş lar dır (Ma i de
5/14).

2-Giz len me ye cek Bil gi le ri Giz le miş ler dir (Ma i de
5/15). Giz le nen en be lir gin hu sus lar şun lar dır.

a)Hz. Pey gam be rin Pey gam ber li ği ni (Araf 7/157,
Saff 61/6).

b)Sa ha be nin sı fat la rı (Feth 48/29).

c)Ha ber ler; Kur’ân’ın Al lah ka tın dan gön de ril di ği
ko nu su nu giz li tut muş lar dır. 

3-Ya lan Söy le yiş le ri; bu nu ayet ha ber ver miş tir (Ni -
sa 4/71).

4-İfti ra la rı; Al lah ’ın ki ta bın da bu lun ma yan bir şeyi
Al lah ’ın aye ti ola rak gös ter miş ler dir (Al-i İmran 3/78).

5-İla ve ve Yan lış İzah Ge tir me le ri

a)İla ve ola rak Çar mı ha ge ril me inan cı nı or ta ya at-
mış lar dır. Kur’ân ise İsa’ nın çar mı ha ge ril di ği ni red det -
miş tir (Ni sa 4/157-8). 
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b)Ruh ban lık; di nin as lın da ol ma yan ek le me yap mış
ve ruh ban lı ğı icat et miş ler dir (Ha did 57/27). Asıl İncil’ -
le ala ka sı bu lun ma yan pek çok hu sus ya pı lan tah ri fin
gös ter ge si dir. 

6-Re a li te nin Tes pi ti: Kur’ân, tüm ila hi ki tap la ra
iman et me esa sı nı ge tir miş, bun la rın isim le ri ni de ver-
miş ve on la rın asıl la rı nın tas dik et miş tir. Bu du rum ay -
nı za man da ila hi ki tap la rın ilk ge liş şek li ni te yit tir.
On la rın da su nul ma sı ge rek ti ği şekil de ifa de et miş tir.
Kur’ân ma hi yet iti ba riy le ken din den ön ce ki le rin özü nü
oluş tur muş tur. O ki tap la ra iman et me ye ça ğır dı ğı gi bi
di ğer iman esas la rı ile bir lik te iman da so run ya şa yan ina-
nıl ma sı ge re ken esas lar dan bi ri ni inkâr ede nin küf re düş-
tü ğü nü be lirt miş tir (Ni sa 4/136). İna nıl ma sı ge re ken
hu sus lar mad de ler ha lin de sa yıl mış, pey gam be rin ve mü-
min le rin bun la ra inan dık la rı be lir til miş tir “Pey gam ber -
ler ve ina nan lar Rab bin den ken di le ri ne in di ri le ne
inan dı lar Hep si Al lah ’a, me lek le ri ne, ki tap la rı na ve pey-
gam ber le ri ne inan dı. O’ nun el çi le rin den hiç bi ri ni di ğe -
rin den ayır ma yız (de di ler)” (Ba ka ra 2/285). “On lar sa na
in di ri le ne de sen den ön ce in di ri le ne de ina nır la r” (Ba-
ka ra 2/4). Bu ayet ler inanç esas la rı na inan ma ya ça ğır mış,
baş ka ayet ler de han gi pey gam be re han gi ki ta bın in di -
ği ni bil dir miş tir. Bun la rın bir bü tün lük için de ka bul
edil me si is ten miş tir. 

8-Hı ris ti yan la rın Ahi ret İnan cı na Kur’ân’dan Ce-
vap lar

Pey gam ber ve di ğer inanç esas la rı na ima nın ol du -
ğu din de ahi ret inan cı nın ol ma sı ta bi i dir. Te me lin de ise
iyi le rin mü ka fat kö tü le rin ce za gö re ce ği ne inan mak bu-
lun mak ta dır.70

a)Cen ne te Sa de ce Hı ris ti yan la rın Gi re ce ği Fik ri:
Kur’ân on la rın din bil gin le ri nin sa vun du ğu cen ne te sa-
de ce Hı ris ti yan olan la rın gi re ce ği id di a la rı na ce vap ver-
mek te ve ge tir dik le ri esas la ra on lar dan de lil
is te mek te dir. (Ba ka ra 2/111; Ma i de 5/18). Ay rı ca her gü -
nah ba ğış la na bi le cek ken Ru hu’l-Ku düs ’e kar şı iş le nen -
le rin ba ğış lan ma dı şın da tu tu la ca ğı inan cı
bu lun mak ta dır.71

b)Asıl Suç Prob le mi: Kur’ân’ın ten kit et ti ği hu sus -
lar dan bi ri si de bu dur. Pav los bu inan cı or ta ya at mış, her
in sa nın Adem ’ın su çun dan bir kıs mı nı ta şı dı ğı su çun ne-
sil den nes le in ti kal et ti ği, İsa’ nın in san lı ğı bu suç tan kur-
tar dı ğı ve kef fa ret ola rak çar mı ha ge ril di ği ni72

sa vun muş tur. Ona gö re; in san lar da vaf tiz ola rak gü nah -
lar dan kur tul mak ta dır lar. Kur’ân bu an la yı şı red det miş -
tir (Al-i İmran 3/55; Ni sa 4/157-8). Kef fa ret pren si bi;
M.325 İznik kon sü lün de ka bul edil miş, M.451 Ka dı köy

kon si lin de vur gu lan mış ve bu te yit yer leş miş tir. İslam
bu na kar şı her fer din ken di yap tık la rın dan so rum lu ol-
du ğu fik ri ni ge tir miş tir. İyi lik ve kö tü lük ola rak ki şi yap-
tı ğı nın kar şı lı ğı nı gö rür (Zil zal 99/7-8). Bir kim se bir
baş ka sı nın ve ba li ni üst len mez (Enam 6/164), pren sip le -
ri ge ti ril miş tir.

c) Tek rar Ge liş; Hı ris ti yan la ra gö re İsa dün ya ya tek-
rar ge le cek tir.

d)İsa’ nın Yet ki si; Hı ris ti yan lık ta Hz. İsa’ nın yet ki -
si ge niş le til miş tir. On la ra gö re İsa’ nın in san la rı yar gı la -
ma yet ki si var dır. İyi le ri cen ne te, kö tü le ri ce hen ne me
ko ya cak tır.73 Kur’ân ise hü küm ver me nin Al lah ’a mah-
sus ol du ğu nu be lirt miş tir. Bu hu sus iki din ara sın da
önem li bir fark lı lık tır. Ay rı ca Hı ris ti yan lar ken di le ri ni
im ti yaz lı gör mek te ve as li suç ko nu su na inan mak ta, İsa’ -
nın hü küm ver me yet ki si ni ka bul et mek te dir ler.

e)İslam’ da Ahi ret İnan cı: Kur’ân ahi ret inan cı nı
gay be inan mak ko nu su ola rak di ğer inanç esas la rı ile bir-
lik te an mış tır (Ba ka ra 2/4). Bu inanç ölüm son ra sı ha ya -
tı içer mek te dir. Di ri liş ve son ra sın da ya şa na cak olan ce za
ve ya mü ka fat gi bi ahi ret ah va li ile il gi li hu sus la ra inan-
ma yı içer mek te dir. O alem le il gi li bil gi ler di nin me tin -
le ri nin ışı ğın da inan ma yı ge rek tir mek te dir. Tüm
pey gam ber ler bu inan cı ge tir miş ve mü min ler den bu
alem le il gi li hu sus la ra inan ma la rı nı is te miş ler dir (Ba ka -
ra 2/62). Dün ya da ya şa nan im ti han ve ku lun de nen me -
sin den son ra mut lak ada le tin ahi ret te ger çek le şe ce ği,
ger çek ma na da hak ve hu ku kun ta hak ku ku nun ora da
ola ca ğı be lir til miş tir (Ne be 78/40). 

Ahi ret inan cı, di nin me tin le rin de di ğer esas lar la
bir lik te anıl mış ve o ale min var lı ğı na vur gu ya pıl mış tır.
Bu inanç Al lah, me lek ler, ki tap lar ve pey gam ber le re
inan mak la bir lik te olup bü tün lük için de dir (Ba ka ra
2/177). Ba zı ayet ler de inanç la bir lik te ame lin ge rek li li ği
be lir til miş tir (Ba ka ra 2/62; Ma i de 5/69; Hac 22/17). Ahi-
ret inan cı na sa hip ol ma yan la rın sa pık lık için de ol duk la -
rı ha tır la tıl mış tır (Se be 34/8). Ko nu Al lah ’a ka vuş ma ve
O’ nun hu zu ru na var ma ola rak ifa de edil miş tir (Rum
30/6; İsra 17/10). Bu inanç din de bir za ru ret tir. İyi lik le -
rin gü zel kar şı lık gö re ce ği gi bi inkâr sa hip le ri nin ve suç-
lu la rın ce za gö re ce ği vur gu lan mış tır. 

Ahi ret inan cı nın ka bul edil me si hu su sun da ak li
izah lar ge ti ril miş, yok tan ya ra ta nın ye ni den di rilt me ye
de ka dir ol du ğu hu su sun da dü şün me le ri için çağ rı ya pıl-
mış tır.74 Ahi ret te sor gu la ma da dün ya da ya pı lan yan lış -
lık la rın or ta ya çı ka ca ğı ve ba tıl ta pın ma la rın fay da sız
ol du ğu bil di ril miş tir (Enam 6/22-40). Dün ya ha ya tı nın
son bu la ca ğı (Rah man 55/26-7), im ti han la ge çen dün ya
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ya şan tı sı nın fa ni ol du ğu (En bi ya 21/34-5), ahi re tin mer-
ha le ler için de ger çek le şe ce ği bun lar dan her bi ri nin vak -
ti ge lin ce vu ku bu la ca ğı be lir til miş tir.

Ön ce ka bir ha ya tı ya şan mak ta dır (Ka mer 54/27).
Sur ’a üfü rül me si ve her şeyin yok ol ma sıy la baş la yan bir
saf ha ya şa na cak tır (Neml 27/87). Di ri liş, mah şer de top-
lan ma ve ki şi le rin ame li ne gö re mu a me le ye ta bi tu tul -
ma sı ger çek le şe cek tir (Mü mi nun 23/46). Di ri liş (ba’s)
özel lik le vur gu lan mış tır.75 Key fi ye ti nin na sıl ola ca ğı nı
tar tış mak sı zın vu ku bu la ca ğı na inan mak esas alın mış tır
(Ni sa 4/56). Dün ya da ya şa nan la rın he sa bı nın ve ril me si
için bir ara ya gel mek müt hiş bir ha ber ola rak di le ge ti -
ril miş (Ne be 78/1) ve in san la rın deh şet ya şa ya ca ğı ha tır -
la tıl mış tır.76 Hz. Pey gam ber ha dis le rin de ko nu ya kap sam
ka zan dır mış ve muh te va sı hak kın da bil gi sun muş tur.77

Amel def ter le ri nin ve ril me si ve bun dan son ra ger çek le -
şe cek olan ge liş me ler ha ber ve ril miş tir.78 Tü müy le gayb
ale mi ni il gi len di ren bil gi ler ve ril miş, ki şi nin uzuv la rı -
nın ona şahit lik ede ce ği, so nun da amel le rin ger çek yö-
nüy le or ta ya çı ka ca ğı ve he sa bın gö rü le ce ği
bil di ril miş tir.79

Her kes ken di amel le ri nin kar şı lı ğı nı gö re cek, bir
kim se bir baş ka sı nın işin den so rum lu ol ma ya cak ve hiç-
bir kim se zu lüm gör me ye cek tir.80 Bu inanç gö re ahi ret
ah va li cen net ve ya ce hen nem le so nuç la na cak, ina nan ve
iyi iş ler iş le yen ler cen net le mükâfat lan dı rı la cak tır.81

Kur’ân ayet le ri ahi ret ha ya tı nı ebe di ol ma vas fıy la di le
ge tir miş tir. Mut lu lu ğun ger çek ola ca ğı ve ke de rin ol ma -
dı ğı bir mükâfa tın müj de si ve ril miş tir (Ba ka ra 2/277).
Kur’ân Ehl-i ki ta bın gö rü şü ne de yer ver miş (Ba ka ra
2/111-2), in san la rı Al lah ’a iç ten yö nel me ye, tak va lı ol-
ma ya,82 iman, gü zel amel ve ih san sa hi bi ol ma ya ça ğır -
mış tır.83 Kur’ân ce hen ne min in kar cı lar için
ha zır lan dı ğı nı bil dir miş ve aza bın şid de ti ile il gi li bil gi -
ler ver miş tir.84 Kur’ân cen net ve ce hen ne mi bir lik te an -
mış, dün ya-ahi ret den ge si ni kur muş ve dün ya nın
unu tul ma sın dan sa kın dır mış tır (Ka sas 28/77). Bu ve ben-
ze ri bir çok ko nu da İslam ’ın yak la şı mı ile Hı ris ti yan la rın
izah tar zın da fark lı lık lar gö rül müş tür.   

SO NUÇ

Hı ris ti yan la rın elin de mev cut olan di ni me tin le rin, ak lın
ka bul et me ye ce ği dü şün ce ler ve çe liş ki ler içer me si Hı ris-
ti yan lar da in san dav ra nış la rı na da yan sı mak ta, in san la rın

çe liş ki li söz söy le me si ve dav ra nış or ta ya koy ma sı sı ra -
dan bir tu tum ha li ne gel mek te dir. Bu dav ra nış bir çok
iliş ki ye de yan sı mak ta dır. Bel ki de in san lar çe liş ki ler
kut sal me tin le rin sa hip le ri ta ra fın dan ya pı lı yor ve bun-
lar ka bul gö rü yor sa, çe liş ki li ta vır al ma nın ta bi i ol du ğu
so nu cu na va rı yor ola bi lir ler!

Hı ris ti yan la rın mev cut inanç la rı nı sür dür me le ri
Müs lü man lar la ih ti la fın de vam ede ce ği nin gös ter ge si dir.
Müs lü man lar din ve inanç la rıy la mut lu dur lar, doğ ru yo -
lun tem sil ci si ol duk la rı ka na a tin de dir ler. Hı ris ti yan lar
ise Müs lü man la rın pey gam be ri ne, ki ta bı na ve ge nel an-
lam da da bu di ne mu ha lif tir ler. İslam ’a kar şı olum suz ta-
vır la rı açık tır. Bu re a li te yi yok say mak ve gör mez den
gel mek müm kün de ğil dir, ta rih sel tec rü be ler de bu nu is -
pat et mek te dir. Bu ne den le Müs lü man lar, on la rın sarf
et ti ği aleyh te söy le nen söz le rin den ra hat sız dır lar.

İnanç ta de ği şik li ğin ya pıl ma sı in sa nın ka rar ver me -
de zor la na ca ğı bir hu sus tur. Bir Hı ris ti yan ’ın mev cut
inanç la rın dan vaz geç me si ve on la rın tar tış ma ko nu su
edil me si ni ve yan lış ol du ğu nu ka bul et me si ko lay ol ma -
ya cak tır. Müs lü man lar, ken di kut sal de ğer le ri ni sa vun -
ma ve ko ru ma adı na, eleş ti ri yap mak ta dır lar. Bu yol la
doğ ru la rın yay gın ha le gel me si ni ümit et mek te dir ler. Hı-
ris ti yan lar ise Müs lü man la rın inanç la rı nı ve kut sal de-
ğer le ri ni ha kir gör me ve aley hin de ol mak la bir ka za nım
el de ede me ye cek ler dir. Çün kü inan cı za yıf bir Müs lü -
man da hi, inan cı nın doğ ru ol du ğu ve de ğer le re say gı
gös ter mek ge rek ti ği ka na a tin de dir. İnanç ta esas olan ha-
sım lık de ğil, de ğer le re say gı dır. İnsan lar Al lah ’ın var lı -
ğı na ve bir li ği ne inan ma ya nın da tüm pey gam ber le re ve
tüm ila hi ki tap la ra inan mak la yü küm lü dür ler. Bun da da
Al lah ’ın ken di ka tın dan gön der di ği ni al mak esas tır. İn-
san la rın iç ti hat la rı nın ve te fer ru at ta gö rüş le ri nin ay rı ol-
ma sı ise dü şün ce zen gin li ği ile izah edi le bi lir.

İslam ’ın Hı ris ti yan lı ğı inanç bo yu tuy la tah li li so nu-
cun da şun lar be lir gin dir. Hz. İsa’ nın ge tir di ği tev hit bı-
ra kıl mış, bu nun ye ri ni tes lis al mış tır. Tes lis ise
Pey gam be rin ge tir di ği inanç de ğil dir. İsa’ nın ge tir di ği
tek İncil ko ru na ma mış, da ha son ra “dört İnci l” ve “re-
sul le rin amel le ri ” gi bi ila ve ler gel miş tir. Hz İsa, ilah lık
se vi ye si ne yük sel til miş ve iti kat la rın da bo zul ma ol muş -
tur. El le rin de ki mev cut İncil ler de, asıl İncil’ den kı sım lar
bu lu na bi lir,  bun la ra rağ men on lar Ehl-i ki tap ola rak ka -
bul edil miş ler dir.
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