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B

u makalenin amac , Kur’ân’da bulunan H ristiyanl A n eleCtirilerine veya
görünen eleCtirilerine yeni bir bak C aç s kazand rmak ve bunlar n Ortodoks H ristiyanl Aa yönelik sald r lar olup olmad A n ve yine Ortodoks H ristiyanlar n bizzat kendilerinin, H ristiyanl Aa ters düCünceler olarak bunlara itibar edip etmemesi gerektiAini düCünmektir. Bu makale, daha önceden Geoffrey Parrinder’in “Jesus in the
Qur’an” (London, 1965) adl bilimsel ve uzlaC mc çal Cmas n n bir yönünü aç klamakta ve burada ortaya konulan birçok konu da onun taraf ndan kabul görmektedir.
Parrinder’in bu çal Cmas Cu spesifik soruya dikkat çekmesinden ötürü önemli görünmektedir: Kur’ân taraf ndan eleCtirilen H ristiyanl k, Ortodoks H ristiyanl k m d r,
yoksa Ortodoks H ristiyanl Aa ayk r inançlar m d r?1
Kur’ân’ n, H ristiyanl A eleCtirdiAi düCüncesiyle Kur’ân’a yaklaCmak bat l bir
bilim adam için oldukça doAald r. Çünkü Hz. Muhammed’in hayat n n ilk y llar nda
onunla H ristiyanlar aras nda bir çekiCme vard . Önceleri, Hz. Muhammed H ristiyanlara dostça davranm Ct r. Hz. Muhammed vahiy almaya baClad A zaman Hz. Hatice’nin H ristiyan akrabas Varaka bin Nevfel’in ona cesaret verdiAi söylenmektedir.
Bir süre sonra Mekke’den göç edenlere HabeC Kral güvenli bir ortam saAlam Ct .
Gerçekte Müslümanlar ondan daha fazlas n bekledikleri için hayal k r kl A na uArad lar, ancak diAer taraftan HabeC Kral , putperest Mekkelilere, Müslümanlar aleyhine
yard m etmeyi reddetti. Medine’ye hicretten sonra, Yahudi düCmanl A Müslümanlar n tecrübesinde önemli bir faktör oldu. H ristiyan dostluAu ile Yahudi düCmanl A
aras ndaki z tl k ayette Cöyle ifade edilmektedir:

*

Bu makale, The Muslim World Cilt: LVII, No:3 (Julay, 1967) 197-201 sayfalar aras ndaki W. Montgomery Watt’ n
“The Christianity Criticized in the Qur’an” adl makalesinin tercümesidir.
**
Dr. , Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi. timamoglu@hotmail. com / cbuyuk@atauni. edu. tr
1
Bu sorudaki Ortodoks kelimesi spesifik olarak kutsal DoAu Ortodoks Kilisesini gösteren bir Cey olarak deAil,
genel anlamda al nmal d r. Hatta geçici olarak Monofizitleri ve Nasturileri de içine alacak Cekilde, geniCçe ele
al nmal d r. Çünkü slam n, H ristiyanl A n diAer doktrinlerinden ziyade NasturiliAe daha yak n olup olmad A
sorusuna bir aç k kap b rak lmal d r.
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“ nsanlar içerisinde iman edenlere düCmanl k bak m ndan en Ciddetli olarak
Yahudiler ile Cirk koCanlar bulacaks n. Onlar içerisinde iman edenlere sevgi bak m ndan en yak n olarak da ‘biz H ristiyanlar z’ diyenleri bulacaks n. Çünkü, onlar n içinde
keCiCler ve rahipler vard r ve onlar büyüklük taslamazlar. ”(Maide, 82)
Muhtemelen Mekke’nin fethinden (Ocak 630) özellikle de Tebük Seferinden(Ekim 630’dan Aral k 630’a) sonra Hz. Muhammed, slam devletinin geniClemesi
için Suriye s n r ndaki H ristiyan kabileleri ile askeri mücadele yapmak zorunda kald .
Tevbe Suresi 29. ayetinde kendilerine karC mücadele edilmesi gerekenler aras nda
bundan sonra muhtemelen H ristiyanlar da vard r.
EAer Kur’ân’ n yeniden gözden geçirildiAi farz edilirse –yeniden gözden geçirme, nasihin bir formu olarak ortaya ç kmas ndan dolay bu faraziye Müslümanlar n
vahiy anlay C na ayk r olmayacakt r- o zaman ilk önce Yahudileri tenkit eden birçok
ayetin Cimdi hem Yahudileri hem de H ristiyanlar hedef almas muhtemeldir.
Kur’ân’ n kendisine bak l rsa o, H ristiyan ve Yahudi kutsal kitaplar n n genel bir tahrifini iddia eder görünmemektedir.2 Bununla birlikte Irak, Suriye ve M s r’ n fethinden
sonra Müslüman Araplara, art k birarada yaCad klar iyi eAitimli H ristiyanlara karC bir
savunma arac olarak verilmesi için tahrif doktrini çeCitli Cekillerde ayr nt land r ld .
Bu zamandan itibaren slam ve H ristiyanl A n birbirlerine rakip olduklar sonraki
dönemlerde bu iddiayla Kur’ân’daki H ristiyan doktrinlerinin eleCtirisinin düCmanca
bir niyet taC d A n farz etmek doAal hale gelmiCtir. Muhtemelen hatal bir faraziye
olan böyle bir düCünceyle, bu eleCtirilerin detay na bir göz atal m.
H ristiyanl A n teslis inanc na bir eleCtiri ayette aç kça Cu Cekilde ifade edilmektedir:
“And olsun ‘Allah, üçün üçüncüsüdür’ diyenler kafir olmuClard r. Halbuki bir
tek Allah’tan baCka hiçbir Tanr yoktur. ”(Maide, 73)
“Ey Ehl-i Kitap! Dininizde aC r gitmeyin ve Allah hakk nda gerçek olandan
baCkas n söylemeyin. Meryem oAlu sa Mesih, ancak Allah’ n resulüdür. O, Allah’ n
Meryem’e ‘ol’ kelimesidir. O’ndan bir ruhtur. .u halde Allah’a ve Peygamberlerine
iman edin. Üçtür demeyin, sizin için hay rl olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek ilaht r. O, oAlu olmaktan münezzehtir. ”(Nisa, 171)
Bu ayetler bütüncül bir Cekilde gözden geçirilirse, onlar n Ortodoks H ristiyanl A n teslis inanc n eleCtirmediAi aç kça görülür,3 fakat bu doktrinin bazen yanl C
2

3

KrC. , Watt, “The Early Development of the Muslim Attitude to the Bible”, Transactions of the Glasgow University
Oriental Society, XII (1957) s. 50-62, özellikle de sayfa 50-53. W. Montgomery Watt, kutsal kitaplar n tahrifiyle
ilgili olan Kur’an ayetlerini farkl bir Cekilde yorumlayarak Cöyle demektedir: “ Kuran, Medine devrinin baClar nda kendisinin Hz. brahim’in dininin mirasç s olduAu iddias ndayd ki Yahudi ve H ristiyanlar, bu dinden sapm Clard . Bu, Kitab- Mukaddeste Hz. Muhammed’i önceden bildiren bölümlerin gizlenmesine, Kitab- Mukaddesteki bölümlerin tahrif edilmesine ve birçok isyan etme durumlar na iCaret eder. Kuran’ n gösterdiAi kadar yla
tahrif, slamla ve Müslümanlarla alay etmek için Yahudilerin çeCitli kelime oyunlar yapmas ndan baCka bir anlam taC maz. ”(Bkz. W. M. Watt, $slam Nedir, Çev. Elif R za, stanbul, BirleCik Yay. 1993, s. 258 ) Görülüyor ki Watt
tahrifi, sadece Yahudilerin, Müslümanlarla yapt A alay anlam nda yorumlamaktad r. Halbuki Kuran’da gerek
Yahudilerin gerekse H ristiyanlar n ellerindeki kutsal metinleri tahrif ettikleri, onlar orijinalliklerinden ç kard klar çokça ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili Bakara Suresi 73, 86, 101; Al-i mran 72; Nisa Suresi 46, 161;
Maide Suresi 13, 15, 44, 57 ayetlerine ve geniC izahlar için M. Hamdi Yaz r’ n Hak Dini Kuran Dili adl eserinde
ilgili ayetlerin tefsirine bak labilir. (Çev. )
Halbuki Kuran, teslisin her çeCidine karC ç kmakta ve tevhidi ön plana ç karmaktad r. Bu konu hakk nda geniC
bilgi için bkz. Mehmet Ayd n, Müslümanlar n H ristiyanlara Kar% Yazd Reddiyeler ve Tart %ma Konular , T. D. V. Yay.
, Ankara, 1998, s. 107 vd. ( Çev. )
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yorumu üçlü teizm / tritheism (teslisin üç unsurunun ayr ayr Tanr olduAu Ceklindeki
inanç) olarak adland r lmaktad r. H ristiyan otoritelerinin büyük çoAunluAu üç tanr ya
inand klar n kabul etmemekte ve bir olan Tanr ya inand klar n itiraf etmektedirler.
Onlar monoteist olduklar n iddia etmekte ve üçlü tanr inanc na (tritheism) sahip
olduklar anlay C n Ciddetle reddetmektedirler. Gerçekte üçlü teizmin hatas gibi
görünen yanl C inanca sahip, s radan H ristiyanlar bulunabilir, ancak onlar tritheist
olduklar kadar, genel kabul görmüC, H ristiyan doktrinlerine de karC d rlar. Bu makalenin amac , tart C lan eleCtirilerin kaynaklar n araCt rmak deAildir. Ancak onlar n en
iyi Cekilde geçmiCteki H ristiyan kaynaklar ndan ç kar labileceAi göz önünde bulundurulmal d r.
Tritheizme yap lan bu eleCtiri aç kça, sa’n n ilahl A na yap lan eleCtiriyle iliCkilidir. Burada birbirinden ay rt edilmesi gereken iki yön vard r: lahl A n inkar , nsanl k
ve yarat c l k iddias . Bu konuda Ortodoks H ristiyan doktrinine vurgu yapan ayetlerin
olduAu kabul edilmelidir. .u ayette olduAu gibi: “H ristiyanlar, Mesih’in, Allah’ n oAlu
olduAunu söylerler. ”( Tevbe, 9/30) Bununla birlikte diAer ayetlerin özüne bak ld A nda bunun Ortodoks H ristiyan düCüncesindeki sa’n n oAulluAu hakk nda deAil, baCka
bir konuya eleCtiri olduAu kabul edilebilir.4 Böylece, her zaman tart C lan tritheistik
kavram doArultusunda, sa’ya üçün biri olarak itibar edilmesi gerektiAi konusunda
aç k bir inkar vard r:
“Allah; Ey Meryem oAlu sa! nsanlara ‘beni ve anam , Allah’tan baCka iki tanr
bilin’ diye sen mi dedin, dediAi zaman O; HaCa! Hem ben söyleseydim, sen onu
Cüphesiz bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, halbuki ben senin zat nda olan bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yaln zca sensin. ”(Maide, 116)
Burada eAitimsiz H ristiyanlar taraf ndan kabul gören, Meryem’e teslisin üçüncü Cahs olarak itibar edildiAi hususunu görmezlikten gelelim. sa’n n tanr dan
ayr bir ilah olduAu iddias Ortodoks H ristiyanl Aa tamamen ayk r bir düCüncedir.
Kurân’ n tritheizme eleCtirisi C A nda konuya bak ld A nda aç kça görülecektir ki,
Mesih’in Tanr n n oAlu olduAunun inkar , onun Tanr dan ayr bir ilah olduAunun inkar d r. 5 Ve bu daha sonra, önceki inanmayanlar yani paganlar n inkar ettikleri Ceyleri
gösteren (9/30) ayet taraf ndan da teyit edilmektedir.
Ancak, Hz. sa’n n ilahl A konusunda H ristiyan inanc n n baCka bir formu iki
ayette (5/17-19; 72/6) Cu Cekilde inkar edilmektedir:
“ nanmayanlar, Allah’ n Meryem oAlu Mesih olduAunu söyleyenlerdir. ”
(Maide, 17)
Bu ayetlerin ilki, H ristiyan kaynaklar yla temas n bir sonucu olarak, onu iCitenlere orijinal gelecek bir tart Cmayla devam eder:
“De ki: Öyleyse Allah Meryem oAlu Mesih’i, anas n ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek isterse kim Allah’ n hükmüne karC gelebilecektir? Göklerde, yerde
ve ikisi aras nda ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir. ”
Burada reddedilen Cey, bazen H ristiyanlar taraf ndan yap lan Tanr ile Hz. sa
aras nda tam bir benzerlik olduAu iddias d r. Ancak genellikle buna, dinin temel iddialar n n kar Ct r lmas n n bir sonucu olarak itibar edilebilir. lk önce Kur’ân, H ristiyan
4

Kuran, Hz. sa’n n Tanr l A na ve onun Tanr n n oAlu olduAuna her halükarda karC ç kmaktad r. Bkz. Maide 72-73
(Çev. )
5
Kur’an, ister Tanr ile birlikte isterse Tanr ’dan ayr Cekilde kabul edilmiC olsun, Hz. sa’n n tanr l A görüCünün
her çeCidine karC ç kmaktad r. (Çev. )
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OrtodoksluAuna deAil, H ristiyanl Aa ayk r düCünceleri eleCtirmektedir. 6 Ayr ca, Kurân’ n farkl H ristiyan görüCleri hakk nda bu tarz bir bilgiyi almas kayda deAerdir.
sa’n n ilahl A ile ilgili bu eleCtirileri, onun, insan ve yarat lm C olduAu iddialar
tamamlar:
“Allah kat nda sa’n n durumu, Adem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan
yaratt . Sonra ona ‘ol’ dedi ve o da oldu”(Al-i mran, 59; KrC: 47/2)
sa’n n yarat l C onun annesinin rahminde yarat lmas olarak anlaC lmal d r.
Onun kiCisel varl A n n baClang c , insani bir baba faktörü olmadan, Tanr n n ‘ol’
sözünün bir sonucudur. Ancak, modern terimlerle ifade edecek olursak, hiçbir fikir
yoktur ki, doAal sürecinden farkl bir anlama bürünmesin. Burada iddia edilen, ya da
vurgulanan çoAu Cey, H ristiyan OrtodoksluAuna z t deAildir. Çünkü Athanasius7
inanc nda da ifade edildiAi gibi “O, dünyada doAmuC, annesinin özünden olan bir
insand r. ” Bu ifadelerin Kur’ân’da, sa’n n aAz yla ortaya konan ifadelerle hiçbir ayk r l A yoktur: “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz. ”(Maide, 72)8 Gerçekte
Cu ayette de Yeni Ahit’tekine benzer bir ifade vard r:
“Ne Mesih ve ne de Allah’a yak n melekler, Allah’ n kulu olmaktan geri dururlar. ” (Nisa, 172)
‘Allah’ n kulu’ Eski Ahit’te önemli bir baCl kt ve Paul, sa’n n kendi nefsini k r p, bir kul Cekline büründüAünü söyleyinceye kadar bu devam etmiCtir. 9 DiAerlerinde
olduAu gibi bu hususta da Kur’ân, H ristiyan OrtodoksluAunun bir k sm hakk nda
iddiada bulunmaktad r.
Babas z doAuma (virgin birth) yönelik baz referanslar, buraya uygun gitmektedir. BilindiAi gibi Kur’ân, babas z doAumu haber vermektedir. Fakat o, onu vaftizci
Yahya’n n( Hz. Yahya’n n) mucizevi doAumuyla ayn seviyede basit bir mucize olarak
yorumlamaktad r. Belki, Kur’ân’ n bu spesifik aç klamay yapt A n söylemek doAru
olmasa da, o bir anlamda, bu spesifik aç klamay kabul eden daha sonraki Müslüman
alimlerin benimsediAi tarzda materyaller saAlam Ct r. Bu, tart C lmas zor bir konudur.
Çünkü konu hakk nda son dönem H ristiyan düCüncesinde çok kar C kl k vard r. H ristiyan düCüncesine muhalefetin bir sonucu olarak, eAer onlar bilimsel olarak bakireden doAman n (birth from virgin) imkans z olduAunu gösterselerdi, bu sa’n n tanr l A n çürütecekti. Bu tarzda birçok H ristiyan, H ristiyanl A n savunulmas nda merkezi
bir yer iCgal eden bakire doAumun gerçekliAe harfi harfine uygun olduAunu düCünmeyi sürdüreceklerdir.
.uras aç kt r ki bakire doAum olay , ilk H ristiyan öAretisinde herhangi bir rol
oynamad A gibi, sa’n n ilahl A n n delili konusunda da herhangi bir rol oynamamaktad r. Kabul edilmesi gereken Cey, baCka durumlarda sa’n n ilahl A na inan ld A nda,
6

Kuran, H ristiyanl A Hz. sa’n n getirdiAi Cekliyle kabul etmektedir. Kuran, heretik H ristiyanl A eleCtirdiAi gibi
bugünkü Cekliyle Ortodoks H ristiyanl Aa da karC gelmektedir. Çünkü teslis, Hz. sa’n n ilahl A ve oAulluAu gibi
konular, bugünkü Ortodoks H ristiyanl A n temel özellikleridir. GeniC bilgi için bkz. Mehmet Ayd n, age., s. 95
vd. ( Çev. )
7
296-373 y llar aras nda yaCayan, skenderiye Piskoposu ve Yunan Kilisesi ulular ndand r. Onun öAretisi Arles
Piskoposu Caesarius taraf ndan sistemleCtirilmiCtir. Hz. sa’n n uluhiyet fikrine karC ç kan Arius’a karC , Hz.
sa’n n tam bir uluhiyet taC d A n , ezelden beri varl A n n Tanr yla ayn olduAu görüCünü savunmuCtur. 325 znik
Konsilinde onun görüCleri doArultusunda karar al nm Ct r. .inasi Gündüz, Din ve $nanç Sözlü ü, Vadi Yay. , Ankara, 1998, s. 47 (Çev. ).
8
KrC. 3. 51/44; 5. 117.
9
Philippians, 2. 7; KrC. Parrinder, 34-37.
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bakire doAum düCüncesinin uygun olduAudur. Müslümanlar n, sa’n n bakire bir
anadan doAduAuna inanmalar , fakat onun ilahl A n reddetmeleri, -birçok
H ristiyan n görüCünün aksine- bakire doAumla, ilahl k aras nda zorunlu bir baA n
olmad A n bilinir hale getirmiCtir.
Baz okuyucular için, Kur’ân’ n H ristiyanl Aa en önemli eleCtiri konusu, onun
çarm h hadisesini inkar etmesidir. Ancak, Kur’ân’ n bu kesin ifadesi dikkatli bir tarzda incelendiAinde bunun doArudan bir eleCtiri olmad A görülür.10 .u ayet, Tanr n n
Yahudileri çeCitli hatalar ndan dolay cezaland rmas n ifade etmektedir:
“Ve ‘Allah’ n elçisi Meryem oAlu sa Mesih’i öldürdük’ demeleri yüzündendir. ”
Halbuki onu öldürmediler ve asmad lar da, fakat onlara benzeri gösterildi...“Ve onlar
kesinlikle onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi kat na yükseltti. ” (Nisa, 157158)
Burada, Kur’ân’ n karC ç kt A Cey, yaln zca Yahudilerin temel akidelerden
sapmalar na ve çarm h kendileri için bir zafer olarak görmelerine yöneliktir.11 Ayn
karC ç k C H ristiyan OrtodoksluAu taraf ndan da yap lmaktad r. Ne yaz k ki, daha
ziyade “onlara benzeri gösterildi” (Cubbiha lehum) olarak çevrilen belirsiz ifadenin
içerdiAi anlam, Ortodoks H ristiyanlar için kabul edilemez pozitif bir iddia ile iliCkilendirilmiCtir. Bu baAlamda pozitif düCüncenin mümkün olan bilgi kaynaA hakk nda
spekülasyon yapmaya gerek yoktur. Burada üzerinde durulmas gereken nokta,
Kur’ân’ n H ristiyanl A eleCtirmediAi, aksine Yahudi sald r lar na karC onu savunduAu
tezidir.
Ayn zamanda bu ayet, Kur’ân’ n olumsuz tenkitte bulunduAu birçok H ristiyan doktrininin de nas l var olduAunu ortaya koymaktad r. Çünkü Kur’ân, gerçekte
Eski Ahit’in (Hz. sa’n n) kendini feda etmesi (sacrifice) hakk nda ileri sürdüAü fikirlerin yerini tutan hiçbir iddiada bulunmaz ve sonuç olarak bu fikirlerle çarm ha germe
aras nda bir baA n olduAunu da göstermez. Bundan dolay , birçok ayette (5. 75/9; 3.
49/3) onun yaln zca bir elçi olduAu ve H ristiyanlar taraf ndan iddia edildiAi gibi Tanr n n sözü deAil, Tanr dan bir söz (3. 45/40; 4. 171/69) olduAu söylenir.
Sonuç olarak denilebilir ki, bu makalenin temel amac kabul görürse, yani
Kur’ân’da H ristiyanl Aa yönelik belli baCl hiçbir eleCtiri olmad A ortaya konulursa, o
zaman bu noktan n geniCletilmesi slam ve H ristiyanl A n Cimdiki ve gelecekteki
iliCkilerine büyük katk lar saAlayacakt r.

10

Kur’an’ n çarm h reddi konusunda bkz. Nisa Süresi, 157. Ayr ca ayr nt l bilgi için bkz. Mehmet Ayd n, age., s.
136 vd. ( Çev. )
11
Kur’an, Ortodoks H ristiyanl Aa yönelik eleCtirilerde bulunmas na raAmen Watt, srarla Kur’an’ n böyle bir
eleCtiride bulunmad A n ileri sürmektedir. Bu eleCtirinin olmad A n n kabul edilmesi halinde Müslüman- H ristiyan iliCkilerinin daha da düzelebileceAini belirtmektedir. Ancak Abdurrahman Küçük’ün de ifade ettiAi gibi diyalog olsun diye, dini dogmalarda herhangi bir tevile ve zorlamaya gidilmemeli, her din olduAu gibi kabul edilmelidir. Bkz. Günay Tümer- Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ocak Yay. , Ankara, 1993, s. 416 vd. ( Çev. )

