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ÖNSÖZ 

Biz bu çalışmamızla yeni dönem çağdaş müfessirlerimizden olan 

Süleyman Ateş Bey’in Hıristiyanlık hakkındaki yorumlarına yer vermek ve genel 

İslam âlimlerinden ayrılıp ayrılmadığı noktaları tespit etmek istedik. 

Öncelikle Süleyman Ateş Bey’in 12 ciltlik “Yüce Kur’an’ın Çağdaş 

Tefsiri” adlı eserini okumakla işe başladım. Bunun yanında Kutsal Kitap ve 

Hıristiyanlığa dair yazılmış eserleri okudum. Zaman içerisinde Hıristiyanlığa dair 

verilmesi gereken konular şekillendi. Amacımız Hıristiyanlığa dair soru işareti 

uyandıran yahut bilinmeyen konuları aydınlatmak ve buna da çağdaş bir 

müfessirin perspektifinden bakmaktı. Danışman Hocam Mehmet Aydın Bey’in 

yardımıyla oluşturulan plan üzerinde çalıştım. 

Beş bölüm ve sonuç bölümünden oluşan tezimizin birinci bölümünde 

Süleyman Ateş’in hayatını, eserlerinden bazılarının ve makalelerinin isimlerini, 

Süleyman Ateş’in Tefsirinin özelliklerini vermeye çalıştık.  

İkinci bölümde Hz. Meryem’in doğumu ve hayatını, ailesini, Hz. 

Zekeriyya’nın Hz. Meryem’in bakımını üstlenmesini, seçilmiş olmasını, Hz. 

Meryem’e Hz. İsa’nın müjdelenmesini, Cebrail (as) ile Diyaloğunu, kavminin 

Hz. Meryem’e karşı tutumunu vs. işledik. Çalışmamızda öncelikle konu ile ilgili 

ayetler sunuldu, varsa dikkat çekilmiş kelimeler üzerinde duruldu. Konular 

Süleyman Ateş’in farklı yorumlarıyla zenginleştirildi. İslam âlimlerine uyum 

süreci kısaca değerlendirilerek konular kapatıldı. 

Üçüncü bölümde Hz. İsa’nın doğumu, mesajı, peygamberliği, Mesihliği, 

Havarileri, mucizeleri, çarmıhı ve kefareti meselesi, ref’i ve nüzulü işlendi. 

Dördüncü bölümde Hıristiyanların kendilerine atfettiği bazı özelliklere 

değinildi. Hıristiyan rahiplerini Tanrı edinmeleri, “Cennet Bizimdir” demeleri, 

Hıristiyanların nasıl bir dostluk ve düşmanlık sergilediği, Hıristiyanların 

kurtuluşu meselesi, peygamberimiz devrinde geçen Mübahale olayı 

derinlemesine araştırıldı. 
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Beşinci bölümde ise diğer bölümlerden farklı olarak Süleyman Ateş’in 

Hıristiyanlığa yaklaşımının Kitab-ı Mukaddes’e göre değerlendirilmesi yapıldı. 

Diğer bölümlerde dikkat çeken bazı konulara yeniden değinildi. Farklı olarak 

Hıristiyan ilahiyatının temelini oluşturan Teslis, Tahrif, Tebşirat Problemi, 

İsa’nın (as) çarmıhı ve kefareti meselesi, Logos meselesi vs. konular da ele 

alındı. 

Süleyman Ateş’in Hıristiyanlıkla ilgili görüşlerini tezimizin ana konusu 

yapmam sebebiyle bu görüşleri Hıristiyanlık açısından da ele aldım. Süleyman 

Ateş’in Hıristiyanlıkla ilgili verdiği bilgilerin Hıristiyanlarca kabul edilip 

edilmediği hususunu tezimin beşinci bölümünde ortaya koymaya çalıştım. 

Bu çalışmamda çağdaş bir Türk müfessirinin Hıristiyanlıkla ilgili 

görüşlerini tartışarak araştırma konusu yapmam, bu konudaki tartışmalara yeni 

bir boyut getirme ümidini taşımaktadır. Bu açıdan Süleyman Ateş Bey’in kabul 

edilebilir veya kabul edilemez görüşlerini bu tezde ortaya koyarak, Müslüman-

Hıristiyan anlayışının açık bir örneğini vermeye çalıştım. Bu vesileyle konu 

seçiminden itibaren her aşamada eleştirilerinden ve fikirlerinden istifade ettiğim 

danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mehmet Aydın Bey’e, manevi desteğini benden 

esirgemeyen Prof. Dr. Süleyman Ateş Bey’e en samimi teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

İsmihan Kayhan KOÇAK 

         Konya – 2006 
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KISALTMALAR 

a.g.e. : Adı geçen eser 

a.g.m. : Adı geçen makale 
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I. BÖLÜM 

1.1. Süleyman Ateş’in Hayatı∗

Prof. Dr. Süleyman Ateş Bey’in hayatını ve eserlerini şu internet 

sitelerinden özetleyerek vereceğiz: 

www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php2id=2885

www.sitemedya.com/suleymanates.asp

www.kuandakidin.net/bolumler/21kuranindinde.htm

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. 

Süleyman Ateş, 31 Ocak 1933 tarihinde Elazığ ili merkez Tadım Köyünde 

doğdu. Babası, İbrahim Ağa, Annesi de Behiye Hanım’dır. Ümmi, fakat son 

derece dindar olan babası, oğlunu dini tahsil için köy hocasına verdi. On yaşında 

hıfzını tamamlayan Dr. Süleyman Ateş, Elazığ âlimlerinden, Tabur 

İmamlığından emekli Hacı Muharrem Kösetürkmen Efendi’den Arapça dersleri 

aldı. 

1951 yılında Erzurum’a gitti. Erzurum âlimlerinden Hacı Faruk Bey’de 

kâfiye, Molla Cami ve mantık okudu. Erzurum Müftüsü Solokzade Sadık 

Efendi’nin derslerine devam etti. 1952 yılında Erzurum’da evlendi. 1953 yılında 

Mısır’a gidip Ezher Üniversitesi’nde okumak için çaba gösterdi. Bu amaçla 

İstanbul’a kadar gitti ise de, Mısır’a gitmeyi başaramadı ve yeni açılmış bulunan 

İmam Hatip Okulu’na gitmeye karar verdi. Bunun için Erzurum’da İlkokul 

sınavına girip İlkokul diploması aldı ve aynı yıl Elazığ’da açılan İmam-Hatip 

okuluna kaydoldu. Bir yandan okula devam ederken, öte yandan da Hacı 

Muharrem Kösetürkmen Efendi’den özel dersler alıyordu. Bu okulun her sınıfını 

iftihar ve birincilikle bitiren Ateş, 1960 yılı Haziran döneminde İmam-Hatip 

Okulu’nu ve aynı yılın Eylül döneminde de Elazığ Lisesi’ni bitirip Ankara 

                                                 
∗ Maalesef Süleyman Ateş’in hayatına dair yazılı hiçbir esere rastlamadık. Kendisiyle yaptığımız 
görüşmeden edindiğimiz bilgiye göre çok yakında kendisinin kaleme alacağı bir eserde, hayatını 
sevenleriyle paylaşacak. Bu eserin ismi, belirttiğine göre, “Bir Ömür Böyle Geçti” olacak.  
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Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Talebeliği sırasında Ankara İkişerefeli ve 

İbadullah Camilerinde dört yıl imam ve hatiplik yaptı. 

1964 yılında İlahiyat Fakültesini birincilikle bitiren Süleyman Ateş, birkaç 

ay Elazığ İmam-Hatip Okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde açılan sınavı kazanarak 7 Temmuz 1965 

tarihinde Tefsir Kürsüsü’ne asistan oldu. Gerek talebeliği, gerek asistanlığı 

sırasında hocası merhum M. Tayyib Okiç’in büyük teveccühlerine mazhar oldu. 

1 Mart 1968 tarihinde doktorasını “Pekiyi” derece ile verdi. 

1969 yılının Ekim ayında vatan borcunu ödemek üzere Polatlı Topçu 

Okulu’nda yedek subaylık eğitimi gördükten sonra, o zaman Adana’nın bir 

kazası iken şimdi il olan Osmaniye’de (232’nci Topçu Taburunda) askerlik 

görevini tamamladı. 1 Nisan 1971 tarihinde tekrar İlahiyat Fakültesi’ne dönen 

Ateş, Ankara Devlet Lisan Okulu’nun İngilizce bölümünü de bitirdi. Şubat 1973 

tarihinde araştırmalarda bulunmak üzere Irak’a gitti. 9 ay süren Irak ve 

Mısır’daki araştırmalarının ardından yurda geldi ve 24 Kasım 1973 tarihinde 

doçent olup, fakültede bu kadroya alındı. 

Süleyman Ateş, 16 Nisan 1976 tarihinde 7/11724 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararıyla Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 1,5 yıl bu görevde kalan Ateş, 

1978 yılında tekrar fakültesine döndü. Ankara Üniversitesi senatosunun 9 Ocak 

1979 tarihli kararıyla Profesör oldu. Ardından Fakülte Kurulu kararıyla 27 Nisan 

1979 tarihinde Batı Almanya’ya gönderildi. 

Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi’nde sahasıyla ilgili incelemeler 

yapan ve üniversitenin Almanca dil kurslarına devam eden Ateş, Suudi Arabistan 

İmam Muhammed Üniversitesi’nin daveti üzerine Riyad’a gitti. Adı geçen 

üniversitenin Usuli’d-Din Fakültesinde Tefsir dersleri okutmaya başladı. İlahiyat 

Fakültesi’nin kendisine verdiği izni uzatmaması üzerine istifa etmek zorunda 

kaldı ve 18 Kasım 1982’de Ankara’ya döndü. Daha sonra İlahiyat Fakültesi 

Dekan Vekilliği görevinde bulundu. Ertesi öğretim yılında yeniden İmam 

Muhammed Üniversitesi’ne geçen Ateş, 1987’ye kadar bu görevini sürdürdü. 
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Takriben 1987-1988 öğretim yılında da Cezayir Emir Abdulkadir İslam İlimleri 

Üniversitesi’nde Tefsir ve Tasavvuf derslerini okuttu. Bunun ardından yurda 

dönen Süleyman Ateş, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslam 

İlimleri Bölüm Başkanlığı’na getirildi. 1996 yılının ikinci yarısında Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde de öğretim üyeliği yaptı. 

İstanbul Üniversitesi’nden emekli olan Süleyman Ateş, doksana yakın 

eser verdi. Bunlar arasında kamuoyunda en çok tanınanları “Kuran-ı Kerim ve 

Yüce Meali”, “Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri” isimli 12 ciltten oluşan eseridir. 

Zaman zaman şiirle de meşgul olan Ateş, az da olsa yazdığı şiirlerinde “Sırrı” 

mahlasını kullanır. Bu mahlası kendisine 1964 yılında vefat eden ve kendisinin 

yetişmesinde büyük emeği geçmiş olan hocası Hacı Muharrem Sırrı Efendi 

vermiştir. Aslında hocası, kendisine ait mahlası, üstün teveccühünün eseri olarak 

Süleyman Ateş’e lütfetmiştir. Çünkü Kösetürkmen soyadını taşıyan Hacı 

Muharrem Efendi, kitaplarında Hilmi, şiirlerinde Sırrı mahlasını kullanırdı. 

1.2. Süleyman Ateş’in Eserlerinden Bazıları 

1. Türkçe Eserleri 

Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuk Neşriyat, İst., 1998 (XII cilt) 

Kur’an-ı Kerim Meali, Evrensel Mesaj, Milliyet Gazetesi Armağanı, 

1999. 

İnsan Hakları, Bilgi Vakfı, Ankara, 1994. 

Doksan Dokuz Soruda Kur’an’ı Kerim, Radikal Gazetesi, İstanbul, 1997. 

Muhabbetullah (Allah Sevgisi), Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 1997. 

Din ve Vicdan Özgürlüğü, Yeni Ufuklar, İstanbul, 1997. 

Kur’an’ı Kerim Meleğin Vahyidir, Yeni Ufuklar, İstanbul,1997. 

Kuran Ansiklopedisi, 1-3. Ciltler Yayınlandı, Yeni Ufuklar, İstanbul, 

1998. 

2. Arapça Eserleri 
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Tefsir-i Sureti’r Ra’d ve’l Haşr, İmam Muhammed Üniversitesi Usuliddin 

Fakültesi Tefsir Ders Notları. 

Tefsir-i Suret-i İsra ve’l Kehf, İmam Muhammed Üniversitesi Usuliddin 

Fakültesi Tefsir Ders Notları. 

Ve’l Canibi’r Ruhi min Ahlakı’r Rasuli (SAV) min Hilali İbadatihi ve 

Ed’iyetihi, Katar 3. Uluslararası Siret Konferansı, Davha, Katar, Buhus ve 

Dirasat, 4. Cilt, s. 167-213. 

Ahkamu’z Zevac ve’t Talak fi Dav’il Kitab ve’s Sünne, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 1987, s. 41-82. 

3. Makaleleri 

Zikir, A.Ü.İ.F. Dergisi, 14, 1966, s. 235-244. 

Zeyd ibn Sabit, İslam Medeniyeti, I (4), II (67, 22-23), 1968. 

Sülemi’nin Uyubu’n Nefsi ve Mudavatuha Adlı Eseri, Tahkik ve 

Terceme, A.Ü.İ.F. Dergisi, 1968, s. 219-231. 

Üç Müfessir Bir Tefsir, A.Ü.İ.F. Dergisi, 18, s. 85-104. 

İmamiyye Şiası’nın Tefsir Anlayışı, A.Ü.İ.F. Dergisi, 20, 1975, s. 147-

172. 

Kur’an-ı Kerim’e Göre Evrim Teorisi, A.Ü.İ.F. Dergisi, 20, 1975, s. 127-

146. 

Hz Muhammed’in Getirdiği Ekonomik Düzen, A.Ü.İ.F. İslam İlimleri 

Enstitüsü Dergisi, 1980, s. 79-95. 

Müslüman Türkler Hiçbir Kavme Zulmetmemişlerdir, A.Ü.İ.F. Dergisi, 

1983, s. 765-778. 

Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir, İslami Araştırmalar Dergisi, c. 3, 

sayı: 1, Ocak 1989, 7-24. 

Kur’an ve Sünnet Işığında Abdestte Ayakları Meshetme veya Yıkamanın 

Hükmü, İslami Araştırmalar Dergisi, c. 3, sayı: 1, Ocak 1990, s. 29-37. 
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İslamın Kadına Getirdiği Haklar, İ.A. Dergisi, c. 5, sayı: 4, Ekim 1991, s. 

320-327. 

İslam Araştırmalarında Yerleşik Bazı Terimlerin Sağlık Derecesi, 

Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, 1989, s. 207-228. 

İslami Araştırmalarda Terceme Eserlere Güven Sorunu, Günümüz Din 

Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Samsun, 1989, s. 13. 

Bazı Ayetleri Mûteşabih Olan Kitab Kur’an mıdır? Tefsirin Dünü ve 

Bugünü Sempozyumu, 22-23 Ekim 1992. 

El-Kur’anu Kelamullah Yuvafiku’l Akl ve’l İlm ve Yueyyiduhuma, 

Riyad, Ed-Da’vah Dergisi, sayı: 671, 1398, s. 20-22. 

1.3. Süleyman Ateş’in Tefsirinin Özellikleri 

Telif, terceme, edisyon kritik olmak üzere eserler vermiş olan Süleyman 

Ateş’in “Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri” adlı 12 ciltlik eseri yirmi yıllık bir 

çalışmanın ürünüdür. 

Sayın Ateş’in bu tefsiri yazmaktaki amacını şu sözlerinden çıkarmaktayız: 

“Bu eserimizle, İslâmı, zaman içinde dinî kitaplara sokulan ve Kur’ân’ın 

nurunu gölgeleyen basit, gecekondu düşüncelerden soyutlayarak günümüz 

insanına Kur’ân’ı, Hz. Peygamber’in ve sahâbilerinin anlayışıyla sunmak; 

uyanmakta olan İslâm gençliğine aydın bir mesaj vermek istedik. Yetişmekte 

olan aydın müslüman gençliğine diyorum ki: 

“Ey Türkçe konuşan müslüman çocuğu, işte bu, senin Kitabındır. Bu 

Kitabını kendi dilinle her gün oku, okuduklarının üzerinde düşün, onun getirdiği 

genel prensipleri, yüksek ahlâkî değerleri, insanlığı öğren, İslâmı, dar 

düşünceleriyle Kur’ân’ın insanlığa sunduğu ışığı karartan, Kur’ân’ın açtığı geniş 

İslâm yolunu daraltan insanların kitaplarından değil, Kur’ân’ın kendisinden ve 

onunla kaynaşan sağlam Peygamber sözlerinden öğren! Her sabah Tanrı 

Buyruğundan bir parça okuyarak işine başla. Sen şunun bunun sözüne bakma, 

Allah'ın Kitabında söylenenleri uygula, fazlasına dalma, aşırılıktan sakın. Daima 
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ölçülü ol, ölçülü davran. Kur’ân sana tutumlu, ölçülü davranmanı emrediyor” 

diyen Ateş, müslüman gençliğe faydalı olma gayesini gütmüştür. 

Süleyman Ateş’in tefsirinde şu özelliklere rastlamaktayız: Ayetlerin 

mealinden sonra “Tefsir” başlığı ile tefsir kısmına geçilmiş, önce ayetlerin içeriği 

özetlenmiş, sonra izaha muhtaç kelimeler ve âyetlerin işaret ettiği olaylar tefsir 

edilmiştir. 

Tefsirde resmi tertipten ziyade, sûrelerin iniş sırası göz önünde 

tutulduğundan, kelimelerin açıklamaları, iniş sırasına göre ilk geçtiği yerlerde 

daha ayrıntılı verilmiş, fakat okuyucuda tereddüdün kalmaması için tertipteki 

sıraya göre de yine gerekli, fakat özel açıklamalar yapılmıştır. 

Eserde özellikle hüküm ayetleri üzerinde durulmuş ve fıkıh mezheplerinin 

görüşleri özetlenmiş, sonunda da yazar kendi kanaatini belirtmiştir. Âyetlerin 

izahına yardımcı olan hadislerin kaynağı gösterilmiş, zayıf hadisler ve Kur’ân’ın 

ruhuna ters düşen rivayetler delil olarak kullanılmaktan kaçınılmıştır. İnsan ve 

kâinatın yaratılışından söz eden âyetler, modern ilmin ışığı altında izah 

edilmiştir. Dinler Tarihi açısından bizim dikkatimizi çeken nokta ise: Peygamber 

kıssalarını anlatan âyetlerin tefsirinde de, elde mevcut Kitab-ı Mukaddes’e de 

müracaat edilip karşılaştırma yapılması, varsa mevcut tarihi bilgilere yer 

verilmesidir. 

Mânâları açık olan âyetleri uzun uzadıya tefsîre gerek görmeyen Ateş, 

sadece belli bir dalda yoğunlaşmaktan ziyade herkesin yararlanabileceği bir tefsir 

kazandırmak istemiştir. Bu sebepten dolayı Dinler Tarihine de yoğun bir 

katkısından ziyade yüzeysel bir katkısı sözkonusudur.1

                                                 
1 www.kurandakidin.net/bolumler/21kuranindininde.htm
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II. BÖLÜM 

HZ. MERYEM’İN DOĞUMU VE HAYATI 

2.1.İmran Ailesi 

Süleyman Ateş, İmran Ailesi konusunda Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki 

ayetlerine dayanarak yorum yapmaktadır. Hz. Meryem’in ailesi olan İmran 

Ailesiyle ilgili ayetler şöyledir:  

 “Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim Ailesini ve İmran Ailesini seçip âlemlere 

üstün kıldı.(Bunlar) birbirinden türeyen nesillerdir. Allah işitendir bilendir.”1

Ayetlerin tefsirinde Süleyman Ateş aşağıdaki açıklamaları yapmıştır: 

33’ncü ayetteki ıstıfa (seçme) kelimesi; bir şeyi yabancı maddelerden 

arındırmak ve temiz yapmak demektir. Müfessirler onları yarattıklarının en safı 

kıldı veya “Onları kötü sıfatlardan temizledi, güzel huylarla bezedi” şeklinde iki 

türlü tefsir etmişlerdir. Bunların ikisi de birbirine bağlıdır. Zürriyeh kelimesi ise 

çocuklar anlamındadır. Nesil anlamında babalara ve çocuklara da zürriyet 

denilirse de, asıl anlamı çocuklar içindir. Allah Âdem’in zürriyetinden 

peygamberleri süzerek meydana getirmiştir. Peygamberler umum insanların özü, 

süzülmüşüdür. Peygamberler maddi ve ruhi olgunluğun doruğunda bulunan 

kimselerdir. Nuh soyu İbrahim ve İmran soyları hep birbirinden süzülerek 

gelmiştir. Bütün peygamberler önce Âdem’den sonra Nuh’tan türemiştir.”2

“33’ncü ayetteki İmran Hz. Musa (as)’ın babası, ikinci İmran Hz. 

Meryem’in babasıdır. İkisi arasında takriben bin sekizyüz yıl vardır. Ancak 

Hristiyanlar Meryem’in babasının İmran adını taşıdığını kabul etmezler, fakat 

herhalde ayetler indiği sırada Meryem’in babasının adının İmran olduğunu 

söyleyen Hristiyanlar da vardır. Çünkü Matta ve Luka İncillerinde İsa’nın 

nesebinde fark vardır. Matta da Meryem’in nişanlısı olan, Yusuf, Mattan oğlu 

Yakub’un oğlu olarak gösterilirken Luka da Yusuf, Helin’in oğlu, o da Mattat’ın 

                                                 
1 Al-i İmran, 3/33-34. 
2 Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuk Neşriyat, İstanbul, 1997, II, s. 38-39. 
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oğlu gösterilmektedir. Bu da İsa’nın nesebi konusunda Hristiyanlar arasında 

görüş ayrılığı bulunduğunu kanıtlar.”3

Süleyman Ateş yukarıdaki ayetin tefsirinde iki nokta üzerinde 

durmaktadır. Birincisi, İmran ailesinin Allah’ın seçkin ailelerinden birisi olduğu 

hususudur. İkincisi de İmran’ın Hz. Meryem’in babası olduğu hususudur. Ancak 

Ateş burada İmran’ın kim olduğu konusunda kesin kanaat belirtmemektedir. 

2.2. Hz. Meryem’in Doğumu ve Büyümesi  

“İmran’ın karısı demişti ki: “Rabbim, karnımda olanı tam hür olarak sana 

adadım, benden kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.”4

Yukarıdaki ayetin tefsirinde Süleyman Ateş, İbn-i İshak’tan aldığı 

rivayetle açıklamalarına başlamaktadır. Buna göre Hanna’nın uzun zaman 

çocuğu olmamış. Bir gün bir kuşun, yavrularını beslediğini görünce içinde çocuk 

sahibi olma arzusu uyanmış. Allah’a niyaz edip kendisine bir çocuk lûtfetmesini 

dilemiş, çocuğu olduğu takdirde onu Beytü’l Makdis’e vermeyi adamış. Nihayet 

Meryem’e hamile kalmış, hamileliği esnasında kocası İmran ölmüştür.5

Süleyman Ateş İbn-i İshak’ın rivayeti üzerinde herhangi bir tartışmaya 

girmeden sadece ayetteki ‘muharrer’ kelimesi üzerinde durmakta ve Meryem’in 

annesi Hanna’nın çocuğunu her türlü dünya ilişkilerinden, dünyaya kulluktan 

çözüp Allah’a kul olmağa vakfedeceğini adamış ve ismini de Meryem koymuş ve 

çocuğunu şeytanın şerrinden korumasını Allah’tan dilediğini belirtmektedir. 

Süleyman Ateş bu ayette fazla teferruata girmemektedir. 

Meselâ isminin Meryem olmasına hiç değinmemiştir. Oysa İbn-i Kesir’de 

bu hususta bilgi vardır: Hanne’nin kızına “Meryem” ismini vermesinin sebebi, 

(açıkça ifade edilmese bile) daha önce kızını Allah’a adaması, bu ismin “Allah’a 

                                                 
3 Ateş, a.g.e., II, s. 40. 
4 Al-i İmran, 3/35. 
5 Ateş, a.g.e., II, s. 39. 
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bağlı”, “Allah’ı seven” anlamına gelme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca 

bu ayet çocuğa doğduğu gün isim verilebileceğine de delâlet eder.6

  2.3.    Hz. Meryem’in Mabetteki Hayatı ve Hz. Zekeriyya’nın Hz. 

Meryem’in Bakımını Üstlenmesi 

Bu konuya Süleyman Ateş, öncelikle şu ayetle açıklık getirmeye 

çalışmaktadır: 

Rabbi, onu güzel bir şekilde kabul buyurdu, onu güzel bir bitki gibi 

yetiştirdi ve Zekeriyya da onun bakımını üzerine aldı. Zekeriyya, onun yanına, 

mihraba her girdiğinde yanında bir rızık bulurdu. “Ey Meryem! Bu sana 

nereden?” derdi. “Bu, Allah katından” derdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık 

verir.”7

Bu âyet-i kerimenin izahında Süleyman Ateş, evliyânın kerametinin hak 

olduğunu söylemektedir. Zira bir peygamber olmayan (bizce bu konu mezhepler 

arası tartışmalı) Hz. Meryem’e Allah tarafından rızıkların gelmesi, salih kişilerin 

böyle ilâhî lûtuflara nail olacaklarına delildir. Peygamber olmayan iyi kişilerin 

nail oldukları bu olağanüstü hadiselere kerâmet denir. Peygamberlerden zuhur 

eden olağanüstü olaylar da mu’cizedir8 diyerek Hz Meryem’e Allah’ın verdiği 

nimetleri açıklamaktadır. 

Yine bu ayetlerin izahında Süleyman Ateş, Zekeriyya (as)’ın bakımı 

üstlenmesi konusunda şunları söylüyor: 

“Meryem anne karnında iken babasını kaybedip yetim doğduğu için 

(annesi onu hahamlara götürdüğünde), hadis-i şerifte Meryem’in eniştesi, bir 

rivayete göre de teyzesinin kocası olan Zekeriyya, Meryem’in bakımını üzerine 

almak istedi. Fakat hahamlar topluluğu buna itiraz ettiler. Meryem’i yanına 

almak isteyen yirmi dokuz kişi arasında kur’a çekildi: Herkes okunu nehre attı. 

Okların hepsi suyun dibine battı. Yalnız Zekeriyya’nın oku batmadı. Böylece 
                                                 
6 İbni Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, (çev. Bedrettin Çetiner, Bekir Karlığa), Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 1988, cilt: IV, s. 1242. 
7 Al-i İmran, 3/37. 
8 Ateş, a.g.e., II, s. 41. 
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Meryem’in bakımı, Zekeriyya’ya kaldı. Meryem biraz büyüyünce Hz. Zekeriyya, 

annesinin va’di yerine gelsin diye onu Beytu’l-Makdis’teki mihraba koydu. 

Mihrâb, yüksek yer demektir. Meclislerin en mu’tena yerine mihrâb denir. 

Demek ki Hz. Meryem, mabedde özel ve yüksek bir odaya konmuştur.9

Burada Süleyman Ateş kaynak belirtmese de bu ifadeler aynen İbni 

Kesir’de geçmektedir. İbni Kesir, Hz. Zekeriyya onun yalnızca hamisi değil, 

beslenmesiyle de ilgilenen kişiydi demektedir.10

Yüce Allah bir diğer ayette de şöyle buyurmaktadır: 

“Bunlar sana vahyettiğimiz, görünmez âlemin haberlerindendir. Meryem’e 

hangisi kefil olacak diye kalemlerini (oklarını) atarlarken sen onların yanında 

değildin. Çekiştikleri zaman da sen yanlarında değildin.”11

Bu ayet-i kerimeyi diğer müfessirlerden farklı yorumlayan Süleyman Ateş 

şunları söylemektedir: 

“Meryem’in doğumu, Zekeriyya’nın onun bakımını üzerine alması gibi bu 

anlatılanlar gayb haberleridir. Bunların Hz. Muhammed’e vahiy suretiyle 

bildirildiği anlatılmaktadır. Şüphesiz bu haberler, hristiyanların İncillerinde 

zikrediliyor ve halk arasında da söyleniyordu. Fakat rivayetler birbirini tutmazdı. 

Bu İncilleri okumamış olan Hz. Muhammed (sav) için bunlar gayb idi, 

bilinmeyen şeylerdi. Yüce Allah bu ayetlerle, birbirini tutmaz çelişkili rivayetler 

halinde gelen haberlerin esasını anlatmak suretiyle üzerinde çok ayrılığa düşülen 

konuları aydınlığa kavuşturmuştur. Hz. Muhammed aleyhiselamın, bunları 

Kur’an’ın beyanıyla böyle güzel anlatması, onun peygamberliğinin en büyük 

delilidir.”12

Süleyman Ateş’in burada rivayetlerin İncillerde farklı farklı olduğunu 

söylemesi İncillerin tahrifine bir işarettir. 

                                                 
9 Ateş, a.g.e., II, s. 41. 
10 İbni Kesir, a.g.e., IV, s. 1243. 
11 Al-i İmran, 3/44. 
12 Ateş, a.g.e., II, s. 44. 
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2.4. Meleklerin Hz. Meryem’e Seçildiğini Müjdelemesi 

Süleyman Ateş, Hz. Meryem’in seçilmişliği konusunda Kuran-ı 

Kerim’den üç ayeti delil alarak konuya yaklaşmaktadır: 

“Hani Melekler dedi ki: Ey Meryem! Şüphe yok ki. Allah Teâla seni 

seçkin kıldı ve seni tertemiz kıldı ve seni âlemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. 

Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et (O’nun huzurunda) eğilenlerle beraber 

eğil.”13

“Ve namusunu pek güzelce korumuş olanı da -an ki- kendisine 

ruhumuzdan üflemiştik. Ve onu ve oğlunu da âlemlere bir ayet kılmıştık.”14

“Ve İmran’ın kızı Meryem’i de bir misal olarak getiririz ki, iffetini 

korumuştu.”15

Süleyman Ateş bu âyetlerde Hz. Meryem’in o zamanki dünya kadınları 

arasından seçilip onlardan üstün kılındığı ve kendisine Rabbin huzurunda rukû ve 

secde etmesinin emredildiğinin anlatıldığını belirtmekte ve şu hadisleri 

sunmaktadır: 

“Dünya kadınlarının en iyisi İmran’ın kızı Meryem ile Hüveylit kızı 

Haticedir.”16

“Sana şu dünya kadınları kâfi: İmran kızı Meryem, Hüveylit kızı Hatice, 

Muhammed kızı  Fatıma, Firavn’ın karısı Asiye.”17

Burada Süleyman Ateş kendi kişisel yorumlarına yer vermemektedir. 

Genelde İslam Müfessirlerinin kabul ettikleri görüşü benimsediğini 

göstermektedir. 

                                                 
13 Al-i İmran, 3/42. 
14 Enbiya, 21/91. 
15 Tahrim, 66/12. 
16 Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim ibn el-Haccac el-Kuşeyrî en-Neysaburî, Fedâilu’s-Sahabe, 12/69. 
17 Tirmizi, Ebu İsa Muhammed ibn İsa ibn Savra, Menakıb, 62/3878, Kahire, 1356-1937. 

 11



2.5. Meleklerin Hz. Meryem’i Hz. İsa ile Müjdelemesi 

Süleyman Ateş Kuran-ı Kerim’in şu ayetlerine dayanarak bu konuyu 

açıklamaktadır: 

 “Hani melekler demişlerdi: “Ey Meryem şüphesiz Allah Teala sana, tarafı 

ilahisinden bir kelime ile müjde veriyor ki, adı Mesih, Meryem oğlu İsa’dır. 

Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldığı 

kimselerdendir.”18  

“Beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır.”19

“Dedi ki: “Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum 

olur? Allah, böylece dilediğini yaratır, dedi. Bir şey (in olmasını) istedi mi ona ol 

der, o da oluverir. Adı Mesih, Meryem oğlu İsa’dır. Dünyada da ahirette de 

itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldığı kimselerdendir.”20

Yukarıdaki ayetlerde belirtilmiş olan Hz. İsa’nın Hz. Meryem’e 

müjdelenmesi hadisesi açıkça belirtilmektedir. Süleyman Ateş Al-i İmran 45’nci 

ayetin tefsirinde şu açıklamalarda bulunmaktadır: “İsa (as), “Allah’tan bir 

kelime” diye tavsif edilir. Babasız, sırf Allah’ın “ol” sözüyle yaratıldığı için ona 

Allah’ın kelimesi denmiştir. Bu sözde onun mucizevî yaratılışına işaret vardır. 

Kelime, kelâmdan geneldir. Kelâm yalnız kulağa hitâbeden sözdür, kelime ise 

gerek kulak, gerek göz, gerek başka duyular aracılığı ile içte duygular, manalar 

uyandıran her şeydir. Ağızdan çıkan veya kitaba, yazılan sözler birer kelime 

olduğu gibi insanın ruhunda ibretler uyandıran tabiat olayları da birer 

kelimedirler. Fakat bunlar sözsüz kelimelerdir. Gözlerimizin önünde cereyan 

eden tabiat olayları: Doğumlar, çiçeklerin açması, ağaçların yeşilliklere 

bürünmesi, kuşların uçması, her şeyin belli kanunlara göre ve düzenle işlemesi, 

büyük bir kudret, akıl ve bilgi sahibi bir yaratıcının varlığını haykıran, ruhta 

derin duygular uyandıran birer kelimedir. Hz. İsa’nın doğumu ise olağanın 

                                                 
18 Âl-i İmran, 3/45. 
19 Âl-i İmran, 3/46. 
20 Âl-i İmran, 3/47. 
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üstünde bir hadisedir. Bu fevkalâde hadise, herkes için Allah’ın kudretini ifade 

eden sözsüz bir konuşmadır. İşte doğumunun uyandırdığı ibretten dolayı Hz. İsâ, 

Allah’ın kelimesi olarak nitelendirilmiştir. Yani zuhura gelişi, varlığı, başlı 

başına bir sözdür, insanlara ibret veren ilâhi bir konuşmadır”21 diye yorumlayan 

Ateş, Hz. İsa’nın bir vasfına da dikkat çekiyor. 

2.6. Hz. Meryem’in Cebrail’le Konuşması, Hamileliği ve İsa (as)’ın 

Doğumu Hâdisesi 

Süleyman Ateş Meryem’in hamileliğine dair ayetleri şöyle vermektedir: 

“Kitâb’da Meryem’i de an. Bir zaman o, âilesinden ayrılıp doğu yönünde 

bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendisi arasına bir perde çekmişti. Biz de 

rûhumuzu ona gönderdik; O, ona düzgün bir insan şeklinde göründü.”22

“(Meryem) dedi ki: “Ben senden, o çok esirgeyene sığınırım. Eğer 

(Allah’tan) korkuyorsan (bana dokunma)!”23

Meryem sûresinin 16-21’nci âyetlerinde Hz. Meryem’in insan şeklinde bir 

melekle karşılaşması anlatılıyor. Burada Ateş, Cebrail’in neden genç bir insan 

şeklinde gözüktüğü konusunda yorum yapıyor. Sadece tenhaya çekilmesini, 

ma’bedin doğu yönünde tenhâ bir yerde bulunuyordu diyerek açıklıyor.24

Süleyman Ateş, karşılaşma anını da şöyle anlatır:  

Hz. Meryem, Cebrail karşısında Allah’ın Rahman sıfatını hatırlatıyor. 

Fakat Ruh (melek), Allah’ın elçisi olduğunu, kendisine tertemiz bir erkek çocuğu 

hediye etmek üzere geldiğini söyleyerek ısrar eder, fakat Meryem hayretini 

sürdürmekte, kendisine insan eli değmediği ve kendisinin kötü bir kadın da 

olmadığı halde nasıl çocuk doğuracağına şaşar. Bunun Allah için kolay bir iş 

olduğunu, insanlara bir mucize olmak üzere bu çocuğu böyle babasız 

                                                 
21 Ateş, a.g.e., II, s. 46. 
22 Meryem, 19/17. 
23 Meryem, 19/18. 
24 Ateş, a.g.e., III, s. 1612. 
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yaratıldığını söylediği an iş olup bitmiştir.25 Ateş bu ayetin mahiyeti konusunda 

kesin bir görüş zikretmemektedir. 

Süleyman Ateş, Meryem’in iffeti meselesine değinmeyip, ona seslenen 

ruhun kim olduğu meselesine aşağıdaki açıklamayı getirmektedir:  

“Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’e çocuk üfleyen Ruhun adı 

belirtilmemiştir. Tefsirlere göre bu ruh Hz. Cebrâil’dir. Çünkü o, “er-rûhu’l-

emin; güvenilir ruh” olarak nitelendirilmiştir. Mamâfih, bu konuda yine de bir 

açıklık yoktur. Sûre Mekkidir. Mekke’de inen sûrelerde Kur’an’ı getiren rûh, 

güvenilir olarak nitelendirilmiş, fakat ismen zikredilmemiştir. Ancak Medine 

devrinde inen Bakara Sûresinin 97. âyetinde Kur’an’ın Cibril tarafından 

indirildiği, Tahrim Sûresinin 4. ayetinde de Cibril’in, Hz. Muhammed’in dostu 

olduğu bildirilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki Kur’an’ı getiren Rûh, Cibrîl’dir. 

Meryem’e çocuk üfleyenin de Cibril olduğu anlaşılmaktadır. Kesin olan şey, 

Meryem’e yüce bir ruhun üflediğidir. Zaten Cebrail de yüce ruhlardandır. Biz 

bunlara melek diyoruz. Ebû Müslim’e göre de Meryem’e gönderilen ruh, 

karnında şekillenip insan olan ruhtur. Fakat birinci görüş daha kuvvetli kabul 

edilir.26

Hz. Meryem’in hamileliğine dair ayetleri şöyle sıralamak istersek: 

“Ona gebe kaldı, onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu, bir 

hurma dalı (nın altı)na getirdi. Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup 

gitseydim!”27

Bu ayetlerin tefsirinde Süleyman Ateş şu yorumu yapmaktadır: 

“Ne kadar hamile kaldığı, normal bir hamilelik şeklinde mi olduğu yoksa 

hemen yavrunun oluşup oluşmadığı gibi sorular birçok görüşe sebeb olmuştur. 

Cebrail’in onun gömleğinden nasıl üfürdüğü konusunda da çeşitli yorumlar 

vardır. Çoğunluğun kanısına göre Meryem’in gebelik süresi normal süredir, yani 

                                                 
25 Ateş, a.g.e., III, s. 1612. 
26 Ateş, a.g.e., III, s. 1612. 
27 Meryem, 19/21-22. 
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dokuz aydır. Bunun sekiz ay, ya da altı ay sürdüğünü söyleyenler yanında, gebe 

kalır kalmaz doğurduğunu söyleyenler de vardır. Bunlardan İkrime (v. 64); bu 

sürenin sekiz ay olduğunu söyleyip; bu sebebledir ki sekiz aylık doğan çocuk 

yaşamaz, diye ilave etmiştir. Bu konuda İbn Abbas (v. 68) ise, hamile kalır 

kalmaz onu doğurmuştur, der. 

Meryem karnındaki çocuk büyüyüp gebeliği belirmeye başlayınca durumu 

ailesinden gizlemek için uzak bir yere gider, onlara görünmemeğe çalışır. Bu yer 

konusu da ihtilaflıdır. Süddî (v. 128), Namaz kılmakta olduğu Beyt el-Makdis 

mihrabın doğusunda bir yerdi, der. Vehb İbn Münebbih (v. 124) de şöyle 

demiştir: İnsanlardan kaçarak gitti. Şam ve Mısır ülkesi arasında bir yere 

geldiğinde doğum sancısı tuttu. Yine ondan başka bir rivayette ise; Bu (Hz. 

Meryem’in doğum sancısının tutması) Beyt el-Makdis’ten sekiz mil mesafede ve 

oradaki Beyt el-Lahm adı verilen bir köydedir.”28

Hz. İsa’nın doğumu konusunda bu farklı görüşleri ileri süren Süleyman 

Ateş, bu görüşlerin tenkidine girmemekte, bu konuda kendi kanaatini de 

belirtmemektedir. 

Yine doğum hâdisesine dair bir ayet de şöyledir: 

“Altından (ruh) ona şöyle seslendi: Üzülme, Rabbin alt tarafında bir su 

arkı var etti. Hurma dalını sana doğru silkele, üzerine olmuş, taze hurma 

dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen: Ben 

Rahmân için (susma) oruc(u) adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım 

de.”29

Süleyman Ateş, doğum sahnesini Kuran-ı Kerim’e dayanarak şöyle tasvir 

etmektedir: 

“Meryem, altından üzülmemesini, Rabbinin alt tarafından yani hemen 

yanı başında içecek bir su arkı akıttığını, kuru ağacı silkelemekle de üzerine taze 

hurma döküleceğini, yeyip içmesini ve sevinmesini, insanlardan birini görünce 
                                                 
28 Ateş, a.g.e., III, s. 1612. 
29 Meryem, 19/24-26. 
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Rahman için susma orucu adadığını, kimse ile konuşmayacağını söylemesini 

bildiren bir ses duyar.”30

Meryem sûresi 24. ayetteki “altından”  tabirini bazı âlimler, “hurma 

ağacının alt tarafından” şeklinde anlamlandırmışlardır. Ayrıca seslenenin kim 

olduğu konusunda ihtilaflar vardır. İbn Abbas bunun Cibril olduğunu söyler. İbni 

Abbas’a göre Hz. İsa, annesi onu kavmine getirene kadar konuşmamıştır. Cibril, 

Hz. Meryem’e vadinin alt tarafından seslenmiştir. Mücahid ise burada 

kastedilenin Meryem oğlu İsa olduğunu söyler.31

Süleyman Ateş, alt taraftan seslenen konusunda yukarıda zikrettiğimiz 

İbni Abbas’ın görüşüne katılmaktadır. Yalnız doğum sahnesine dair bazı konuları 

kapalı olarak geçmiştir. Okuyucuyu tam olarak tatmin edememiştir. Nitekim 

alttan seslenen konusunda verdiği bilgiler de yetersizdir. Seslenenin Cebrail 

olduğu üzerinde dururken niçin Hz. Meryem’in sükutu konusunda ziahatta 

bulunmamaktadır. 

2.7. Hz. Meryem’in Kavmiyle Yüzleşmesi 

Babasız bir çocuk meydana getiren Hz. Meryem büyük bir yükü 

omuzlayarak kavminin karşısına gelmiştir. Bu tablo ayetlerde şöyledir: 

“(Meryem) çocuğu taşıyarak kavmine getirdi: “Ey Meryem, dediler sen 

tuhaf bir iş yaptın!”.”Ey Hârun’un kızkardeşi, baban kötü bir adam değildi, 

annen de fâhişe değildi (sen ne yaptın böyle)?” (Meryem) çocuğu gösterdi. 

Dediler ki; “Beşikteki çocukla nasıl konuşuruz?” (Çocuk) Ben, Allah’ın 

kuluyum, dedi, o bana Kitâbı verdi, beni peygamber yaptı. Sağ olduğum sürece 

bana namaz kılmayı, zekât vermeyi emretti. Beni anneme iyilik eder (kıldı), baş 

kaldıran bir zorba yapmadı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak 

kaldırılacağım gün de bana selam (esenlik) verilmiştir. İşte Meryem oğlu İsâ, 

şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, hak söze göre budur. Çocuk edinmek Allah’a 

yakışmaz. O’nun şânı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece “ol” der, o da 
                                                 
30 Ateş, a.g.e., III, s. 1612. 
31 İbni Kesir, a.g.e.,  
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olur. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O’na kulluk edin. 

İşte doğru yol budur.”32 

Süleyman Ateş, doğum sonrası Hz. Meryem’in kavmiyle karşılaşması anı 

üzerinde yorum yapmamaktadır. Dolayısıyla Hz. Meryem’in hangi psikolojiyle 

kavmine mukavemet ettiği konusu da eksik kalmaktadır. 

Süleyman Ateş burada 28. ayette geçen bir  tabir üzerinde (Ey Harun’un 

kızkardeşi) gerekli açıklamayı yapmaktadır. Bu hususta yorumu şöyledir: 

“Hârun, Hz. Mûsâ’nın kardeşidir. Hârûn ile Meryem arasında çağlar 

vardır. Burada Harun’un kız kardeşi sözünden maksat, Meryem’in o aileden 

gelmiş olduğunu vurgulamaktır. Bu ifade ile şerefli bir soydan gelen Meryem’i, 

soyuna asla yakışmaz bir iş yapmakla suçlayıp iyice mahçup etmek 

istemişlerdir.”33

Süleyman Ateş bu açıklamasıyla İslam âlimlerinin görüşüne katıldığını 

göstermektedir. Burada Ateş, okuyucuya daha tatminkâr cevaplar arama yoluna 

gidebilirdi. Çünkü Hristiyan İlahiyatçıları bu âyet-i kerimede geçen “Harun’un 

kızkardeşi!” ifadesinde Kur’an-ı Kerim’in hata yaptığını, Meryem’in Harun’un 

kızardeşi olmadığını belirtmektedirler. Halbuki Luka’da “Harun’un kızları” tabiri 

geçmektedir ki: Bu, Hz. Meryem’in nesliyle alakalı bir duruma34 işaret 

etmektedir. Yani Kur’an’daki tabir Luka’daki tabirle bir paralellik arzetmektedir. 

Bu ifade de herhangi bir hata söz konusu değildir. 

 

Süleyman Ateş’in zikretmeden geçmediği bir diğer husus da 30. âyette 

geçen “el-Kitab” tabirinin “Ahd-i Atîk” denen Kutsal Kitab olduğu 

anlaşılmaktadır. Demek ki İsâ’ya verilecek olan Kitab, Yahyâ’ya da verilmiş 

olan Kutsal Kitâbtır. Gerek Yahyâ’ya, gerek İsâ’ya Kutsal Kitab’ın ruhunu 

                                                 
32 Meryem, 19/27-37. 
33 Ateş, a.g.e., III, s. 1613. 
34 Luka, I/2-5. 
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uygulamaları emredilmiş, yani bu iki peygamber Yahûdî dinini hurâfelerden 

temizleyip aslî safvetine kavuşturmakla görevlendirilmişlerdir.35

2.8. Hz. Meryem’in Sulu Bir Tepeye Yerleştirilmesi 

Kur’ân-ı Kerim’de bu husustaki ayetler şöyledir: 

“Meryem oğlunu ve annesini de bir mu’cize kıldık ve onları oturmaya 

uygun, çeşmeli bir tepeye yerleştirdik.”36

Süleyman Ateş bu âyeti aşağıdaki şekilde yorumlamaktadır: 

Hz. İsa’dan “Meryem Oğlu” diye söz edilmesi, hristiyanların ona, 

“Allah’ın Oğlu” demelerini redd içindir. Tepe anlamına gelen “rebve”, İsa’ya 

gebe kalan Meryem’in çocuğunu doğurmak üzere sığındığı yerdir. Ayette 

buranın karâr ve mâin yeri olduğu belirtiliyor. Karâr, düz yahut verimli, meyvalı 

yerdir. Ma’in de akarsudur. Meyem’in sığındığı yüksek yerde ırmak bulunduğu 

Meryem Sûresinin 24. âyetinde belirtilmiştir. Buranın Ramella veya Beyt-i 

makdis, yahut Mısır veya Dımaşk olduğu hakkında Kâ’bu’l-ahbâr’a ve bazı 

tâbiilere dayanan rivayetler vardır. Bunlar tahmine bağlı sözlerdir. Matta İnciline 

göre İsa Beytlehem’de doğmuş, oradan Mısır’a götürülmüştür. İncil’de anlatılan 

olay, Mefâtihu’l-Ğayb’da hiç Mısır adı zikredilmeden rivayet edilir. “Herhalde 

olay, hristiyanlar vasıtasıyla Hz. Peygamber’in yaşadığı çevreye aktarılmıştır. 

Ayette geçen rebve’nin, içinde Nil ırmağı bulunan Mısır olması mümkündür. 

Çünkü ortasından Nil’in aktığı Mısır toprağı, meyvalı, verimlidir.”37 Süleyman 

Ateş bu yorumunda genel İslam âlimlerinin yorumuna katıldığını göstermektedir. 

 

                                                 
35 Ateş, a.g.e., III, s. 1613. 
36 Mü’minün, 23/50. 
37 Ateş, a.g.e., IV, s. 1765. 
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III. BÖLÜM 

HZ. İSA’NIN DOĞUMU VE MESAJININ TEMELLERİ 

3.1.  Hz. İsa (A.S.)’nın Doğumu 

Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’in şu ayetlerini zikredebiliriz: 

“Ey Meryem Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor.”1

“Dedi ki: Rabbim bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum 

olur? Allah, böylece dilediğini yaratır bir şeyin olmasını istedi mi ona ‘ol’ der, o 

da oluverir.”2

“Benim nasıl oğlum olur bana bir insan dokunmadı ve ben bir zâni de 

değilim.”3

“Allah’a göre İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir; O’nu topraktan 

yarattı sonra O’na “ol” dedi, oluverdi.”4

“Meryem oğlunu ve annesini (kudretimize) bir alâmet kıldık.”5

O’na (Meryem’e) ruhumuzdan üflemiş, kendisini ve oğlunu âlemlere bir 

mucize yapmıştık.”6

Süleyman Ateş bu ayetlerin yorumunda şunları söylemektedir: 

“Bakirenin çocuk doğurması ve çocuğun babasız olması birer mu’cizedir. 

Kısır kadının çocuk doğurması olağanüstü bir şeydir. Dilediği zaman dişiyi 

doğurgan yapan Allah bakireye de ruhundan üfleyip ondan çocuk yaratabilir. Bu 

da öteki gibi bir mu’cizedir. Bir mucize olarak doğan Yahyâ nasıl, Allah’ın oğlu 

değil ise, babasız doğan İsa da Allah’ın oğlu değildir. Kendisine erkek 

                                                 
1 Al-i İmran, 3/45. 
2 Al-i İmran, 3/47. 
3 Meryem, 19/20. 
4 Al-i İmran, 3/59. 
5 Mü’minûn, 23/50. 
6 Enbiya, 21/91. 
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dokunmadan çocuk doğuran Meryem de, babasız doğan İsa da insanlar için 

Allah’ın kudretini gösteren bir mu’cizedir.”7  

Yukarıdaki ayetlerin tefsirinde Ateş, Allah’ın kelimesi olarak yaratılan İsa 

(as) için; varlığı başlı başına bir söz olan, insanlara ibret veren ilahî bir konuşma 

niteliğindeki babasız doğum, Allah’ın kudretini ifade eden sözsüz bir 

konuşmadır, der.8

Yine devamındaki ayetin tefsirinde Süleyman Ateş, Allah nasıl Âdemi 

annesiz babasız yaratmışsa elbette İsa’yı babasız olarak yaratabilir. İsa Allah’ın 

oğlu değil O’nun bir yaratığıdır. İsa hakkında gerçek söz işte Allah’tan gelen bu 

sözdür bunda asla şüphe yoktur.9

34. ayette ise İsa (as) Hristiyanların şüphe edip ayrılığa düştükleri şeyden 

bahseder. Yani Allah’ın çocuk edinmekten münezzeh olduğunu olmasını istediği 

şeyin derhal olacağını vurgular ve kendisini Tanrının oğlu kabul edenlere 

cevaben işte benim de Rabbim sizinde Rabbiniz Allah’tır, O’na kulluk ediniz, 

doğru yol budur!10 diyerek cevap verir. 

3.2. İsa(as)’nın Peygamberliği 

 “O’na kitâbı, hikmeti “Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek, onu İsrailoğullarına 

bir elçi yapacak.”11

“Onların ardından yanlarındaki Tevratı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu 

İsa’yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdi, İncil 

sahipleri Allah’ın onda indirdiğiyle hükmetsinler kim ondan hükmetmezse işte 

onlar yoldan çıkmışlardır.”12

“Ben Allah’ın kuluyum dedi. O bana Kitap verdi, beni peygamber yaptı. 

Beni bulunduğum her yerde insanlara yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana 

                                                 
7 Ateş, a.g.e., V, s. 522. 
8 Ateş, a.g.e., II, s. 46. 
9 Ateş, a.g.e., II, s. 56. 
10 Maide, 5/72.  
11 Âl-i İmran, 3/48-49. 
12 Maide, 5/46-47. 
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namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti. Beni anneme iyilik eder (kıldı), beni baş 

kaldıran bir zorba yapmadı. Doğduğum gün de, öleceğim gün de ve diri olarak 

kaldırılacağım gün de bana selam verilmiştir.”13

“Allah ona Kelam demiştir.”14

Süleyman Ateş, Maide 66. ve 67. ayetlerin yorumunda şunları 

söylemektedir: “Demek ki İsa (as) Tevrat’ın tasdikçisidir. Çünkü “Tevratı 

doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa’yı gönderdik” buyurmaktadır. Tevratı 

kaybolmayan, tahriften korunmuş kısmını doğrulayan Meryem oğlu İsa’yı 

gönderdik. O’na İncil’i verdik. İncilde nûr ve hidayet vardır. O da kendisinden 

önceki Tevrat gibi insanları doğru yola iletir, cehalet ve sapıklık karanlığı içine 

düşenleri aydınlatır. Allah’ın yasaklarından korunanlara yol gösteren, öğüt veren 

bir kitaptır. O halde İncil şahidleri, ona inanıp bağlananlar, Allah’ın o Kitâbda 

indirdiği hükümleri uygulasınlar.”15

Tevratın tastikçisi olma noktasında Ateş, genel İslam âlimlerinin görüşünü 

yansıtmaktadır, farklı görüşü yoktur. 

3.3.  Hz. İsa(as)’nın Mesihliği 

Süleyman Ateş bu konuda şu Kur’an-ı Kerim ayetlerini vermektedir: 

“Meryemoğlu Mesîh, bir elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de, 

elçiler gelip geçmiştir. Annesi de doğrudur, ikisi de (öteki insanlar gibi) yemek 

yerlerdi (yaşamak için yemeye muhtaç olan nasıl Tanrı olabilir?) Bak onlara 

ayetlerimizi açıklıyoruz, sonra nasıl (haktan) çevriliyorlar.”16

 “Melekler demişti ki “Ey Meryem Allah seni, kendisinden bir kelime ile 

müjdeliyor. Adı Meryemoğlu İsa Mesih’tir. Dünya’da da ahirette de şerefli ve 

Allah’a yakın olanlardandır.”17

                                                 
13 Meryem, 19/30-33. 
14 Al-i İmran, 3/45. 
15 Ateş, a.g.e., III, s. 6-7. 
16 Maide 5/75. 
17 Âl-i İmran 3/45. 
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“Yahûdiler: “Uzeyr, Allah’ın oğludur.” dediler. Hıristiyanlar da: “Mesih 

Allah’ın oğludur.” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. 

(Sözlerini), önceden inkâr etmiş (olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar. Allâh 

onları kahretsin, nasıl da (haktan bâtıla) çevriliyorlar!? Hahamlarını ve 

rahiplerini Allah’tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de öyle. Oysa 

kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah’a ibâdet etmeleri emredilmişti. O’ndan 

başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.”18

Tevbe 30 ve 31. ayetlerin Mesih hususundaki ilk muhatabı Yahudilere 

geçmeden önce Tevbe suresi 112. ayetteki farklı yoruma değinmek istiyoruz. 

Buradaki seyahat tabirini, Süleyman Ateş ibadet için yeryüzünde dolaşmak 

olarak almıştır. Bunun için Hz. İsa’ya Mesih denilmiştir, buyurulmaktadır.19  

Yine başka bir âyet-i kerimede Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: 

“Tevbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, seyahat edenler, rükû 

edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men’edenler ve Allâh’ın 

sınırlarını koruyanlar... İşte o mü’minleri müjdele (ne mutlu onlara)!”20

Nîsa suresinde ise şöyle buyurmaktadır: 

 “Ne Mesih, Allah’a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah’a) yaklaştırılmış 

melekler. Kim O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların 

hepsini kendi huzûruna toplayacaktır.”21

Süleyman Ateş bu ayetlerdeki Mesih kelimesini ve Mesihliği aşağıdaki 

şekilde açıklamaktadır: 

Hz. İsa, ilk defa Nisa sûresinin 172. ayetinde Mesih sıfatıyla anılmaktadır: 

Müfessirler Mesîh kelimesi üzerinde birkaç mana vermişlerdir. Ayağının altı 

dümdüz, hiç çukursuz olduğu için Hz. İsa’ya Mesîh denmiş; yahut çok seyahat 

ettiği, ya da elini sürdüğü her hastayı şifaya kavuşturduğu, yahut kendisi 

                                                 
18 Tevbe, 9/30-31. 
19 Ateş, a.g.e., VIII, s. 88. 
20 Tevbe, 9/112. 
21 Nisa, 4/172. 
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bereketle meshedildiği, yahut meshedilmek suretiyle kirlerden arıtıldığı için ya 

da annesinden yağ sürülmüş olarak doğduğu için Mesîh denmiştir. Tabii bu 

faraziyeler kelimenin Arapça kabul edilmesine göredir. Fakat kelimenin İbranice 

Mesih, yahut Mişîya kelimesinden geldiği görüşü daha doğru görünmektedir. 

Arapçada nasıl Yuhanna Yahyâ; Moşe, Mûsâ olmuş ise Misihâ da Mesîh 

olmuştur. (İbranice Mesih masiahtır. Süleyman Ateş misiha demekle yanlış 

kullanmıştır.) Peygamber Samuel, Allah’ın emriyle kral yaptığı Saul (Tâlut)’un 

başına yağ döküp meshetmiş: “Kendi mirası üzerine reis olarak Rab seni 

meshetti” demiştir. O günden sonra İsrail krallarına, krallığa geçtiklerinde yağ 

sürmek âdet olmuş ve krallara vücuduna, yağ sürülmüş anlamına mesîh ünvanı 

verilmiştir. Yahudiler, Hz. İsa’ya alay yoluyla mesîh yani “İsrailoğullarının 

geleceğini bekledikleri ebedî kral” demişlerdir. Fakat bu kelime burada, Allah 

tarafından seçilmiş, tertemiz bir insan anlamında kullanılmıştır.22  

Süleyman Ateş burada bu kelimeyi İncil’den farklı yorumlamakta ve yağ 

sürülmüş anlamında değil, seçilmiş, tertemiz anlamında almaktadır. 

Süleyman Ateş tefsirinin başka bir cildinde de Mesih konusuna açıklık 

getirmeye çalışmaktadır. (Fakat burada da kelimeyi yanlış kullanmaktadır.) 

Yorumu şöyledir: 

Yahudilikteki Mesih inancı: Mesih İbranice (Mesiha) kelimesinden gelir. 

Yahudilerde kral olacak şahsın başına bir peygamber (veya din adamı) yağ sürer. 

Öylece o kimse bu yağ sürme merasimi ile krallık makamına oturur. Önce 

Talut’a, sonra Davut’a yapılan bu yağlama işi (mesh), sonradan gelenek 

olmuştur. İşte Yahudiler son zamanda gelecek bir kralın, kendilerine dünya 

hakimiyetini kazandıracağına inanırlar. Bu inanç onlarda hâlâ vardır.23

Süleyman Ateş, Mesiha kelimesini yanlış kullanmaktadır. Bu kelimenin 

aslı, Mesih kelimesi İbranice Mashiah, Yunanca Christos (yağlanmış) olarak 

ifade edilmiştir. Hristiyanlıktaki Mesih’i bekleyen yani İsa’nın ikinci gelişi 

                                                 
22 Ateş, a.g.e., II, s. 46. 
23 Ateş, a.g.e., VIII, s. 88. 
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Yahudilikteki Tanrısal krallığın kuruluşuna ve İsrail halkının topyekün 

kurtuluşuna denk bir anlayışa değişik bir varyant olarak görülmektedir.24

Hz. İsa, Yahudi inancındaki Mesih olarak ortaya çıkmış ise de Yahudiler 

onu yalancı kabul edip, onunla alay etmişler ve İsa’nın bir şakirdini İsa sanarak 

çarmıha gerdirmişlerdir. İsa’nın ortadan kaybolması üzerine şakirtleri İsa’nın 

öldürüldüğünü ve cesediyle göğe kaldırıldığını, dünyanın sonunda tekrar gökten 

ineceğini etrafa yaymışlar veya bu inanç, sonra gelen din adamları tarafından 

İsa’nın havarilerine nispet edilmiştir. Böylece Yahudilikteki Mesih inancı, ad 

değiştirerek hristiyanlığa geçmiştir. İsa’dan sonra Yahudilik arasında birkaç 

Mesih daha çıkmış ise de hepsi yalancılıkla suçlanmıştır. İşte Yahudiler ve 

Hristiyanlar arasında bulunan bu inanç, Araplar arasında da yayılmış ve bazı 

hadislere de geçmiştir. Kanaatimize göre İsa’nın ineceğini söyleyen hadislerde 

bu hristiyan inancının etkisi vardır. Yani Hristiyan Araplar arasında yaşayan bu 

inanç, hadis rivayetlerine sızdırılmıştır. Yahut da Hz. Peygamber, hristiyanların 

bu tarz sözlerini kendisinden bir şey katmadan nakletmiştir.25

Bazı hadislerde Hz. Peygamber’in Deccâl’ın ya kendi hayatında ya da 

kendisinden bir zaman sonra çıkacağını söylediği rivayet edilir. A’ver (tek gözü 

kör) olacak, kırk gün kalacak ve Meryem oğlu İsa da onu öldürecek denilir.26

Rivayetlere göre Yahudiler, geleceğine inandıkları Mesih’i Deccal olarak 

niteler. Arapça olan Deccâl, yalancı sapık anlamına gelir. Yahudilerin, 

kendilerine dünya hâkimiyeti kuracak bir kral için Deccal (yalancı, sapık) 

demeleri makul değildir. Öyle anlaşılıyor ki, onların mesihine Hristiyan Araplar 

bu vasfı takmışlar, böylece İsa’yı Mesih olarak kabul etmeyen Yahudilere, 

İsa’dan başka Mesih olamayacağını, ondan başka Mesih’in deccal olacağını 

vurgulamak istemişlerdir.27

                                                 
24 Aydın, Mehmet, İslami Gelenekte Mesih İnancı, Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Tanrı ile İnsan 
Arasındaki İlişki Konulu Sempozyum, Yeşilköy-İstanbul, 2005, s. 69. 
25 Ateş, a.g.e., VIII, s. 89. 
26 Müslim, Fiten, Zikru İbn Sayyad, Nevevi Şerhi, 18/53-54. 
27 Ateş, a.g.e., VIII, s. 90. 
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Hadislerdeki Mesih Deccal ile çelişkili biçimlerde anlatıldığı için biz bu 

inancın, Araplar arasında yayılan Yahudi-Hristiyan inancından sızma olduğu 

kanaatindeyiz. Çünkü Peygamber’in, kendi zamanında bir sahsın Deccal Mesih 

olup olmadığında tereddüt etmesi onun da gayba ait olan bu konuyu bilmediğini 

gösterir. Nitekim ayet-i kerimede: “De ki: “Ben size, Allah’ın hazinesi benim 

yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem.”28

3.4. Hz. İsa (as)’ın Havarileri 

Hz. İsa’nın yardımcıları olarak havarilerden Kur’an-ı Kerim’de 

bahsedilmektedir. Süleyman Ateş de havarilerle ilgili ayetlere dayanarak 

birtakım yorumlar yapmaktadır. 

  İsrailoğullarının inkârcı davranışını sezen İsa (a.s.) “Allah yolunda 

kimler bana yardımcı olacak?” buyuruyor. Havârîler: “Biz, Allah (yolun)un 

yardımcılarıyız; Allah’a inandık, şahid ol, biz Müslümanlarınız. Rabbimiz senin 

indirdiğine inandık, elçiye uyduk, bizi şahidlerle beraber yaz!”29 dediler. 

Hz. İsa, İsrailoğullarının inkârı karşısında kendisine yardımcılar arar ve 

kendine inanmış olan havâriler ona yardım edeceklerini va’dederler. 

“Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa 

havârilere: Allah’a (giden yolda) benim yardımcılarım kimlerdir? demişti. 

Havâriler de: Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. İsrailoğullarından 

bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, 

düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.”30

“Havariler: Hz. İsa’ya herkesten önce inanan ve ona yardımcı olan on iki 

ihlâslı ve temiz insana verilen isimdir. Hz. İsa’ya inananlar, onun Allah’ın kulu 

ve peygamberi olduğunu tasdik ederek göğe yükseltildiğine inananlardır. Hz. 

                                                 
28 En’am, 6/80. 
29 Al-i İmran, 3/52-53. 
30 Saf, 61/14. 
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İsa’yı inkâr edenler ise, onun Allah’ın oğlu ve üçün üçüncüsü olduğunu 

söyleyenlerdir.”31

Havârilere: “Bana ve elçime inanın! diye vahyetmiştim (kalblerine bu 

düşünceyi atmıştım); “inandık, bizim Müslümanlar olduğumuza şahid ol!”32 

demişlerdi. 

Yukarıdaki ayetlerin tefsirinde, Süleyman Ateş şunları söylemektedir: 

“Nasıl ki İsa’ya inanlar, onlara inanmayanlara üstün geldiyse; Hz Muhammed’e 

inananların da O’na inanmayıp düşman olanlara üstün geleceklerine işaret 

olduğunu sonunda Müslümanların üstün geleceğinin bildirildiğini söylemektedir. 

Mekke’de çok sıkıntı çeken Hz. Peygambere Medine’ye göç edince Medineliler 

yardımcı olmuş bunlara Ensar (yardımcılar) denmiştir. Hz. Peygamber Hacc 

günlerinde, “Hangi adam Rabbimin Risaletini duyurmam için beni barındırır?” 

dediğinde Evs ve Hazrec kabilelerinden bazı kimseler O’na biat edip her türlü 

kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdir. Ne garip bir rastlantıdır ki biat 

edenler de tıpkı İsa’nın havarileri gibi on iki kişi idi.” 33

Müfessirlere göre havari kelimesi, aslen Arapça olup beyaz anlamındaki 

Haver kökündendir. Beyaz elbise giydikleri için bunlara havari denmiştir. Bezleri 

yıkayıp çırparak ağartan kasarsa havari dendiği gibi halis ve temiz yardımcıya da 

havari denmiştir. Temiz ve seçkin kimselere de mecazen havari denir. Güzel 

renklerinden ve temizliklerinden dolayı şehirli kadınlara havariyye, havariyyat 

denilir. Bazılarına göre kelimenin aslı Aramca beyaz anlamına gelen havaradır. 

Aramca ve Arapça aynı kökten gelen dillerdir kelime iki dilde de ortak olabilir. 

İncillerde anlatıldığına göre havariler on iki kişi idiler. Bunlara kah İsa’nın 

çömezleri kah da elçileri denir.”34

Havarilerin isimleri şöyledir: “Petrus denilen Simun, kardeşi Andreas, 

Zebedi’nin oğlu Yakub, kardeşi Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Tomas, 
                                                 
31 Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Ali Özek, Hayrettin Karaman, Ali Turgut vd., Hadimu’l-
Harameyni’ş-Şerifeyn Kral Fahd Mushaf-ı Şerif basımı, 1992, s. 551. 
32 Maide Suresi, 5/110. 
33 Ateş, a.g.e, IX, s. 420. 
34 Ateş, a.g.e., IX, s. 420. 
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Alfeus’un oğlu Yakub, Taddeus,  Gayyarsimun ve İsa’yı ele veren Yehuda 

İskariot.”35

“Dört İncilde de Barnaba’dan söz edilmez fakat kendisinden nispet edilen 

İncil’de Barnaba kendisinin İsa’nın elçisi olduğunu söylemektedir.”36  

 “İsa (as) İncil’i tebliğ ederken Tevratı hiç inkar etmedi. Ama bazı nasları 

değiştirdi. Yahudilere haram olan bazı şeyleri helal kıldı. Getirdiği tüm 

mucizelere rağmen insanlar ona inanmadı. Bunun üzerine kendisine sayıca az, 

birkaç öğrenci seçerek insanlardan uzaklaştı.”37

“Öğrencileri dört İncilden öğrenmeye kalkışırsak görürüz ki; hiçbir 

öğrencisi İsa (as)’nın istediği seviyede insanlar değildir. Yani imanları hakkında 

şüphe edilecek insanlardır. Çünkü şüpheci ve zayıf imanlıdırlar.”38

3.5. Hz. İsa (as)’nın Mucizeleri 

İsa (as)’nın çocukluktan gençliğe gösterdiği bir takım mucizelerden 

Kur’an-ı Kerim de bahsetmektedir. 

“Meryem oğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Rûhu’l-Kudüs (Cebrail) ile 

destekledik (ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi 

geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız (size gelen) peygamberlerden bir kısmını 

yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz.”39

“O Peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan 

bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece, derece yükseltmiştir. Meryem oğlu 

İsa’ya açık mucizeler verdik ve onu Rûhu’l-Kudüs ile güçlendirdik. Allah 

dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller 

getirdikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler de 

                                                 
35 Matta X, 2-4. 
36 Fazlullah, Ayetullah, es-Seyyid Hüseyin, el-Mesihu’l beyne’l-Kur’an ve’l-İncil, Daru’l-Hak, Beyrut,  s. 
42-43. 
37 Fazlullah, a.g.e., s. 52. 
38 Fazlullah, a.g.e., s. 52. 
39 Bakara, 2/87. 
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içlerinden kimi iman etti, kimi de inkâr etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı, 

lâkin Allah dileğini yapar.”40

Süleyman Ateş bu ayetteki Ruhu’l-Kudüs kelimesini şöyle açıklamaktadır: 

“Ruhü’l-Kudüs, temiz ruh demektir. Peygamberlere vahiy götüren onları 

manen destekleyen Cebrail’in adıdır. İsa’yı destekleyen, Ruhü’l-Kudüs hakkında 

çeşitli rivayetler var. Kimi bunun Allah’ın ruhu olduğunu, kimi Allah’ın ism-i 

a’zamı olduğunu, kimi İncil olduğunu söylemiştir. En kuvvetli görüş: Ruhu’l-

Kudüs, Cebrail (as)’dır. Ruhu’l-Kudüs Cebrail (as)’ın sıfatıdır. Diğer 

peygamberlere nazaran İsa (as)’nın Cebrail’le ilişkisi daha fazladır. Cebrail 

tarafından teyid edilmiştir.41

Diğer bir ayette şöyle buyurulmaktadır: “De ki: inananları 

sağlamlaştırmak, Müslümanlara yol gösterici ve müjde olmak üzere (Kur’an-ı) 

Ruhü’l-Kudüs Rabbinden hak ile indirdi.”42

Süleyman Ateş bu konuyu İbni Kesir’den alıntı yaparak açıklamaktadır: 

De ki: Uyarıcılardan olman için onu senin kalbine er-Ruhü’l-emin indirdi 

demek ki er-Ruhü’l-Emin de Cebrail (as)’ın sıfatıdır. Hz. Aişe’den gelen bir 

rivayete göre Hz. Peygamber (sav)’in mescidinde, Allah elçisinin şairi Hassan b. 

Sabit için minber kurulmuştu. Hassan o minber üzerine çıkıp Allah’ın elçisini 

savunurdu. Peygamberimiz onun için Allah’ım peygamberini savunun Hassan’ı 

Ruhü’l-Kudüs’le destekle diye dua etmişti. Hassan da bir şiirinde “Cibril bize 

Allah’ın elçisidir. Ruhu’l-Kudüs bizimle beraberdir onun dengi yoktur,” 

demiştir.43

Süleyman Ateş, Ruhu’l-Kudüs konusunda klasik İslam görüşünü 

nakletmektedir, fazla detaya girmemektedir. 

                                                 
40 Bakara, 2/253. 
41 Ateş, a.g.e., I, s. 195. 
42 Bakara, 2/97. 
43 İbn Kesîr, a.g.e., I, s. 122; Müslim, Fedâilu’s-Sahabe, 157. 
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a) İsa (as)’nın Çamurdan Kuş Biçiminde Heykel Yapması, Üfleyince 

Kuş Olup Uçması 

Hz. İsa’nın çamurdan kuş biçiminde bir heykel yapıp onun kuş olup 

uçması konusunda S.Ateş şu âyeti delil göstermektedir: 

 “Ben size Rabbinizden bir mu’cize getirdim: Ben çamurdan kuş şeklinde 

bir şey yaratır, ona üflerim. Allah’ın  izniyle hemen kuş oluverir.44  

Burada ilginç olan bir husus ben sizin için yaratırım demiş olmasıdır. 

“Halk”: (yaratmak), aslında yoktan var etmek değil, takdir etmek, ölçü ve biçim 

vermek demektir. Hz. İsâ’nın bu fi’li kullanmış olması, bu sözü kullanmakta bir 

sakınca olmadığını göster. Hz. İsa İsrailoğullarına Allah’ın emirlerini tebliğ 

etmiş, peygamberliğinin delili olarak mu’cizeler göstermiştir. Fakat ona inanan 

pek az olmuş, İsrailoğulları onu inkâr etmişlerdir”.45

S.Ateş burada fazla izaha girmemektedir. 

b) Körü ve Alacalıyı İyileştirmesi 

S.Ateş bu konuda şu âyeti vermektedir: 

“Körü ve alacalıyı iyileştiririm.”46

“Allah (c.c.) şöyle demişti: Ey Meryem oğlu İsâ, sana ve annene olan 

nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin 

iken insanlarla konuşuyordun; sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim. 

Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun. Benim 

iznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacalıyı benim iznimle 

yetiştiriyordun; benim iznimle ölüleri (diriltip kabirlerinden) çıkarıyordun; 

İsrailoğullarını da senden savmıştım; beni sen onlara açık deliller getirdiğin 

zaman, içlerinden inkâr edenler: bu, açık bir büyüden başka bir şey değil! 

demişti.”47

                                                 
44 Âl-i İmran, 3/49-50. 
45 Ateş, a.g.e., II, s. 46-47. 
46 Âl-i İmran, 3/49-50. 
47 Maide, 5/110. 
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Bu mu’cize âyetlerinin iniş sebebi hakkında bir olay zikredilmiştir. Ama 

herhalde Peygamber (sav)’in huzurunda, Hz. İsâ hakkında bir soru sorulmuş ve 

onunla ilgili bir konu geçmiş olacak ki, İsa (a.s.)’nın bazı mucizeleri ve 

öğütlediği tevhid prensipleri hakkında bu âyetler inmiştir. Maide Sûresi’nin bu 

âyeti, İncillerde çeşitli biçimlerde anlatılır. Demek ki Hz. İsa’nın bu tür 

mucizeler yaptığı, Hıristiyanlar arasında yaygındı. Kur’ân-ı Kerîm, onların 

bildiği, aralarında anlatageldiği şeyleri kendilerine hatırlatmaktadır.48

S. Ateş’in verdiği bu bilgiler, Hz. İsa’nın mucizeleri konusunda yeterli 

açıklamalara girmediğini göstermektedir. Onun dediklerinin yanında Kur’ân-ı 

Kerîm’in bahsettiği mucizeler İncil’deki bahsedilen mucizeleri teyid vazifesi 

görmektedir. 

Meryem Sûresi 33. ve 34. âyetler, Maide 115. âyet İsa (a.s.)’nın 

nüzulünden ve diri olarak kaldırılmasından bahseder. Bunlar da onun birer 

mucizesidir. Fakat Hz. İsa’nın nüzulü meselesi daha sonraki konuda 

zikredilecektir. 

S. Ateş âyette geçen ölüleri diriltme konusunda bir açıklama 

yapmamaktadır. 

c) İsa (as)’ya “Sofra” İndirilmesi 

Kur’ân-ı Kerîm’de İsa’nın sofra indirmesi hâdisesi şu âyetle 

belirtilmektedir: 

“Havariler İsa (a.s.)’dan tıpkı İbrahim (a.s.) gibi kalpleri tatmin olsun 

imanları iyice kökleşsin diye bir mucize göstermesini istediler. Dedi ki: 

Ey Meryemoğlu İsâ, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? (Îsâ): 

inanıyorsanız Allah’tan korkun dedi. İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz 

iyice yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve buna bizzat tanık olalım 

dediler. Meryemoğlu İsa da: “Allah’ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir 

sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için (o, gün) bir bayram 
                                                 
48 Ateş, a.g.e., III, s. 85. 
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olsun ve (o olay), senden bize bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık 

verenlerin en hayırlısısın! dedi. Allah buyurdu ki: “Ben onu sizin üzerinize 

indireceğim, ama ondan sonra sizden kim inkâr ederse ben ona, dünyalarda hiç 

kimseye yapmayacağım azâbı yaparım!” 

Hz. İsa’nın çevresinde toplanan havarilerin, kendilerine gökten bir sofra 

indirilmesini, Hz. İsa’dan istemeleri; imanlarının iyice kökleşmesi ve Allah’ın 

kudretini açıkça görmeleri için bu istekte bulundukları; Hz. İsa’nın da yüce 

Allah’tan bir sofra indirilmesini niyaz ettiği; Allah’ın da bu sofra indiği halde 

yine inanmayan olursa ona, dünyada kimseye etmediği azabı edeceğini 

buyurduğu anlatılmaktadır. 

Abdullah İbn Abbas’a dayanan bir rivayete göre  İsa Aleyhisselam 

İsrailoğullarına va’z ederken: “Eğer Allah için otuz gün oruç tutar, sonunda 

dilekte bulunursanız, Allah size dilediğinizi verir” demiş. Onlar da öyle 

yapmışlar, Allah’tan gökten bir sofra indirilmesini dilemişler. Melekler gökten 

bir sofra getirmiş.  

Müfessirler, muhakkak ki Hıristiyan kaynaklara dayanarak sofranın içeriği 

hakkında çeşitli şeyler söylemişler. Bir rivayete göre sofrada kızarmış, kabuksuz 

ve dikensiz balık, tuz, bakla, sirke, yağlı ekmek, bal, peynir, zeytin ve kadid 

(pastırma) varmış. Bir rivayete göre yedi balık, yedi yufka ekmek varmış. Orada 

bulunanların hepsi o sofradan yemişler. Razi’nin kaydettiği rivayete göre İsa 

Aleyhisselam, gökten inen çıkını “Bismillah-ı Hayri’r-razikin: Rızık verenlerin 

en hayırlısı Allah’ın adıyla” diyerek açmış. İçinde kılçıksız kabuksuz balık 

varmış, balıktan yağ damlıyormuş. Balığın başında tuz, kuyruğunda sirke, 

çevresinde çeşitli sebzeler, beş tanede yufka ekmek varmış. Yufkalardan birinin 

üstünde zeytin, ikincisinin üstünde bal, üçüncüsünün üstünde yağ, 

dördüncüsünün üstünde peynir, beşincisini üstünde pastırma varmış. Havari 

Şem’ün: “Ey Allah’ın ruhu, bu dünya yiyeceğinden mi ahiret yiyeceğinden 

midir?” demiş. İsa: “Hiçbirinden değil. Allah’ın yüce kudretiyle seçtiği yemektir. 

İstediğinizi yeyin, şükredin. Allah size daha fazlasını verir.”demiş. Havariler: 
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“Ey Allah’ın ruhu, demişler, bu mu’cizeden ayrı olarak bize bir mu’cize 

daha göstersen (iyi olmaz mı)?” demişler. İsa: “Ey balık, Allah’ın izniyle diril,” 

demiş. Balık canlanmış, deprenmiş. Sonra İsa (as) ona: “Eski  haline dön!” 

demiş. 

Balık yine kızarmış eski haline dönmüş. Sonra sofra uçmuş. Bundan sonra 

Bu rivayetlerin hepsi uydurma şeylerdir. Ana konusu İsa’yı mucizelerle 

yükseltmek, ona karşı çıkan Yahudileri de domuzlara, maymunlara çevirmektir. 

Bunlar, Hıristiyanların, İsa’yı çarmıha gerdiklerine inandıkları Yahudiler 

hakkında anlatageldikleri öykülerdir. Gerçi Kur’ân, Yahudilerden bir cemaatin 

meshedildiğini söylüyor ama meshedilenler, cumartesi yasağını çiğneyen bir 

topluluktur. Hz.İsa’ya karşı çıkan Yahudilerin meshedildiğine dair hiçbir kanıt 

yoktur.49

Bu konuda da S.Ateş, farklı herhangi bir görüş ortaya koymamakta, 

kendisinden önce M. Hamdi Yazır’ın belirtmiş olduğu görüşe mutabık 

davranmaktadır. 

3.6. İsa (as)’nın Çarmıhı ve Kefareti Meselesi 

“Hz. İsa’nın beşeriyetin günahlarına “kefâret” olarak gelmiş olması ve 

bunun için “çarmıh”a gerilmesi inancı, Hıristiyan ilahiyatının çok önemli inanç 

ilkelerinden birisidir. Hz. İsa’nın kefâret oluşu problemi her şeyden önce 

İncillerden kaynaklanmaktadır: İnciller, İsa’nın Baba’nın nezdinde yegâne 

şefaatçi olduğunu ve O’nun bütün beşeriyetin günahlarına kefâret olarak 

geldiğini haber verir.”50

Çarmıh meselesine dair Kur’ân-ı Kerîm’den öncelikle şu âyeti verebiliriz: 

“Biz Allah’ın elçisi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük!” demelerinden 

ötürü (kendilerini yıldırım çarptı). Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat 

(öldürdükleri), kendilerine (İsa’ya) benzer gösterildi. Onun hakkında ayrılığa 

                                                 
49 Ateş, a.g.e., III, s. 87. 
50 Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, DİA, 
Ankara, 1998, s. 136. 
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düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur, 

sadece zanna uyuyorlar. Onu yakînen öldürmediler (onu öldürdüklerini kesinlikle 

bilemediler). Hayır, Allah, onu (İsa’yı) kendine yükseltti. Allah üstündür, hüküm 

ve hikmet sahibidir.”51

Süleyman Ateş bu âyetlerin tefsirinde şöyle söylemektedir: “Yahudiler, 

Hz. İsa’yı öldürdüklerini iddia ediyorlardı. Hıristiyanlar da Hz. İsa’nın çarmıha 

gerilerek yani haç şeklinde birbirine bağlanan tahtalara, ellerinden ve 

ayaklarından çivilenerek öldürüldüğüne, fakat defnedildikten sonra bedeniyle 

kalktığına ve göğe çıkarıldığına inanıyorlardı.” Biz Allah’ın elçisi İsa Mesih’i 

öldürdük demelerinden…” âyetinde Yahudilerin, Hz. İsa’ya, “Allah’ın elçisi” 

demeleri onların Hz. İsa ile bu tarzda alay ettiklerine işaret olduğu gibi; Hz. 

İsa’nın, insanlara, kendisinin yalnız resul olduğunu söylediğine, hristiyanların 

sandıkları gibi tanrılık iddia etmediğine de işaret vardır.”52

Yine Süleyman Ateş: “İsa zannettikleri birini, İsa diye öldürdüler veya 

astılar. İsa hakkında ayrılığa düşenler, onun gerçek hayatını, olayın niteliğini 

bilmediklerinden bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarından dolayı onun 

hakkında çeşit çeşit sözler söylemektedirler. Kimi İsa asıldı diyor; kimi hayır, 

asılan İsa değil, başkasıdır diyor. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Tahmine 

dayanıyorlar,” demektedir.53

Nisa Sûresinde O’na benzer birinin asıldığı zikredilmişti. Süleyman Ateş 

bu konuda Muhammed Reşid Rıza’nın görüşüne katılmaktadır. O, bu konuyu 

şöyle özetler: 

“İsa’ya çok benzetilen Yehuda, önce İsa’nın saklandığı yeri para 

karşılığında askerlere haber verdi. Sonra bu yaptığından pişman oldu. Vicdan 

azabından kurtulmak için kendisini İsa diye tanıtıp asıldı. Hıristiyan kaynaklarda 

da İsa’yı haber veren Yahuda, İsa’nın asılmasından sonra bir daha görülmeyip 

intihar ettiği rivayet edilir. Kendini İsa diye tanıtıp askerlere teslim olması da bir 
                                                 
51 Nisa, 4/157-158. 
52 Ateş, a.g.e., II, s. 396. 
53 Ateş, a.g.e., II, s. 396. 

 33



çeşit intihardır. Demek Allah (cc) (ayette de dediği gibi) İsa’ya ikram edip onu 

kurtarmış ve İsa gizlice başka bir ülkeye gidip normal hayatını yaşadıktan sonra 

vefat etmiş, vefatından sonra da ruhu Allah katına yükselmiştir.”54

Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetleri de İsa (as)’nın çarmıha gerilmediğine delil 

olarak gösterilebilir: 

“Mekr ettik (tuzak kurdular), Allah da tuzak kurdu. Çünkü Allah mekr 

edenlerin en iyisidir (en iyi tuzak kurandır).”55

“Kendi aralarında çıkan hizipler ayrılığa düştüler, büyük bir günün 

meşhedinden (duruşmasından) vay kafirlerin haline!”56

Yukarıdaki âyetin yorumunda Süleyman Ateş, mekr, tuzak kurma, kötü iş 

düzenleme anlamındadır. Ama mutlaka mekr, kötü tedbir düşünmek demek 

değildir, iyi tedbir düşünmeye de ‘el-mekru’l-hasen’ denir. Allah mekredenlerin 

en iyisidir diye vasıflandırılmaktadır, der. 

Süleyman Ateş, Meryem Sûresi’nin 37. âyetinin yorumunda da şöyle der: 

“Hıristiyan mezhepleri İsa hakkında ihtilafa düşmüşler, çeşit çeşit kanaatler 

benimsemişlerdir. Kimi onun üç unsurdan biri, kimi Allah, kimi Allah’ın oğlu 

olduğunu, kimi asıldığını, kimi asılmadığını O’na benzer birinin asıldığını 

söylemişlerdir. İşte gerçeği inkâr etmiş olanlar çok kalabalık bir günde herkesin 

gözü önünde azaba uğrayacaklardır.”57

Süleyman Ateş, çarmıh meselesine dair şu sözlerle noktayı koymaktadır: 

“Özetle bu inancın mantığa sığar bir tarafı yoktur. Putperestlikten Hıristiyanlığa 

geçtiği açıktır. Hinduizmde insanlığın ezelî günahından ve bunun kaldırılması 

için babasız dünyaya gelen Krişna kendisini feda eder. Asılırken başında altından 

bir taç bulunur. Asılırken elleri ayakları delinerek (çivilenerek) asılmıştır. 

Hıristiyanlıkta da İsa asılırken başında dikenden bir taç vardı. Eski Uzakdoğu 

dinlerine göre elleri çivilenerek asılmak suretiyle insanlığı ezelî günahtan 
                                                 
54 Ateş, a.g.e., II, s. 52. 
55 Âl-i İmran, 3/54. 
56 Meryem, 19/37. 
57 Ateş, a.g.e., V, s. 337. 
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kurtaran bir din büyüğünden söz edilir ve bu adam Allah’ın insan şeklinde bir 

görüntüsü kabul edilir. Hıristiyanlıkla bu kadar benzerlik tesadüf olmasa 

gerek.”58

3.7.  İsa (a.s.)’nın Ref’i 

Âyetlerle Delili: 

İsa (as) öldürülmemiş, yükseltilmiştir. Çünkü Allah (cc) “Ey İsa ben seni 

vefat ettireceğim, seni bana yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim 

ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacağım. 

Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda 

ben hükmedeceğim. İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da ahirette de şiddetli 

azap edeceğim.”59 Kadıyanilik’e göre haç üzerindeki zâhiri ölümü ve dirilişinden 

sonra Hz. İsa İncil’i tebliğ etmek üzere Keşmir’e gitmiş, orada 120 yıl yaşamıştır. 

Kabri Srinagar’dadır.60

O’nu öldürmediler ve asmadılar, fakat (öldürdükleri), kendilerine (İsa’ya) 

benzer gösterildi. Onun hakkında ayrılığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku 

içindedirler. O hususta bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar.61

“55’nci ayetteki teveffî kelimesi üzerindeki görüşler üçe ayrılır: 

1-Teveffi ölüm mânâsınadır, 

2-Teveffi uyku mânâsınadır, 

3-Teveffi, kabz (tamamen alıp kaldırmak) mânâsınadır. Açıklarsak 

1. Ali İbni Ebi Talha’nın, İbn Abbas’tan nakline göre “İnnî müteveffîke”, 

“innî mumîtuke”dir: Yani ben seni öldüreceğim demektir. Âyetin takdiri ise: 

(innî râtiuke ileyye ve müteveffîke): “Ben seni bana yükselteceğim, daha sonra 

öldüreceğim şeklindedir.” 

                                                 
58 Ateş, a.g.e., II, s. 51. 
59 Âl-i İmran, 3/55, 56. 
60 Harman, Ömer Faruk, “İsa” md., DİA, 22/465-467. 
61 Nisa, 4/157. 
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2. Uyku mânâsına kullanıldığını söyleyenler -ki çoğunluk bu görüştedir- 

âyetin takdiri: “Seni uyutacağım” şeklindedir. O’dur geceleyin sizi kendinizden 

geçiren.”62 (En’am, 6/60). 

3-Kabz mânâsına kullanıldığını söyleyenler: Ben seni ruhun ve cesedinle 

yerden alıp bana kaldıracağım. Müfessirlerden çoğunun kanaatine göre Hz. İsâ, 

ruhu ve cesediyle birlikte göğe yükseltilmiştir. Bir kısmına göre kasıt ruhtur. 

Çünkü ruh, insanın hakikatidir. Ceset emanet elbise gibidir. Artar, eksilir. 

Değişmeyen insanın ruhudur. Bu görüş âyetin ruhuna daha uygundur. “Allah (cc) 

ölüm anında ruhları alır. Ölmeyenin ruhu ise uykusunda alınır.” 

1- Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın kanununda değişiklik bulunmadığını 

söylüyor. İsa (as)’nın cismiyle çıkması; Allah’ın arzdan çıkan maddelerin tekrar 

arza dönecekleri hakkındaki kesin kanununa aykırıdır. Madde, madde olarak ve 

tabiatında bir değişiklik olmadan, haricî tesirler bulunmadan yukarı kalkmaz. 

Hiçbir beşere böyle şey olmamıştır. 

2- Gök ile kastedilen maddî gök ise, yıldızlardan ibarettir. İsa, yıldızlardan 

birine mi çıkarılmıştır? Manevi gök ise oraya ceset gitmez ruh gider. Çünkü orası 

maddî değildir. 

3- Kur’ân İsa (as)’nın göğe değil, Allah’a yükseltildiğini söyler. Allah’a 

yükselmek: O’nun katında yüksek derece kazanmaktır. İdrîs (as) hakkında: “Biz 

onu, yüce bir dereceye yükselttik” buyurulmuştur. 

Rasulullah (sav) uykudan uyanınca “Bizi öldükten sonra dirilten Allah’a 

hamd olsun demiştir.63 Müfessirlerin ekserisi Hz. İsa’nın ölmediğini, kıyametten 

önce gelip haçı kırarak, domuzu haram kılarak adaletle hükmedeceğini bildiren 

hadîslere bakarak, onun ruhu ve bedeni ile semaya yükseltildiğini kabul 

ederler.64

                                                 
62 İbn Kesîr, a.g.e., I/366.. 
63 İbn-i Kesir, a.g.e., IV/1259. 
64 Muhammed Ebu Zehra, Muhâdarat fi’n-Nasraniyye, Kahire, 1966, s. 25. 
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“Allah-u Teâlâ Hz. İsa’yı mütecavizlerinden kurtarıp ma’nevi derecelere 

nail eylemiş; şanını yüceltmiştir. “Ta kıyamete kadar sana uyanları, inkâr 

edenlere üstün yapacağım” ayetinden de bu mana anlaşılır. Gerçekten Hz. İsa’nın 

ümmeti, daima onu inkâr eden Yahudilere hâkim olmuştur. Müfessirlerin “seni 

vefat ettireceğim, bana yükselteceğim” âyetine göğe çıkış olarak tefsir etmesinin 

iki nedeni vardır. Birincisi: Hıristiyan ve Yahudiler hakkındaki âyetlerin izahı 

İslâm’a yeni girmiş olan Yahudi ve Hıristiyan âlimlerinden öğrenilmiş hakikat 

kabul edilip nakledilmiştir. İkincisi İsa (as)’nın göğe çıktığı, âhir zamanda yere 

inip Deccal’ı öldüreceği, haçı kıracağı ve İslâm şeriatı ile amel edeceği 

hakkındaki hadislerdir.”65

İsa (as) “öldürülmemiş göğe yükseltilmiştir.”66 “Havariler ona yardım 

ettiği bir sırada, Yahudiler İsa (as)’yı öldürmek ona kötülük yapmak ve asmak 

istediler. Zamanın kralına onun aleyhinde laflar ettiler. Bir adam var, insanları 

saptırıyor krala itaatten alıkoyuyor, tebaayı paralıyor, baba ile oğlun arasını 

açıyor gibi yalanlar uydurdular. Hatta onun kötü bir kadının oğlu olduğunu bile 

söylediler. Kralı, İsa (as) aleyhinde tahrik ettiler. O’da İsa’yı yakalayıp 

hakkından gelecek onu asacak adamlarını gönderdi. İsa’nın evini sarıp onu ele 

geçirdiklerini zannettikleri sırada Allah (cc), İsa’yı onların aralarından çekip 

kurtardı ve evin tavanındaki bir delikten göğe çekti. Evde İsa ile bulunan bir 

adamı İsa’ya benzetti. Onlar da gece karanlığında eve girince o adamı İsa 

zannederek yakaladılar, hakaret ettiler ve astılar. Başına da diken koydular (taç 

gibi). İşte bu Allah’ın onlara bir hilesidir. Allah peygamberini onların arasından 

kurtarmış onları da daldıkları sapıklığın içinde bırakmıştır. Onlar aradıklarını ele 

geçirdik zannetmişlerdir. Hâlbuki Allah onların kalplerine hakka karşı bir inad 

koyuvermiş yaptıkları sebebiyle haşre kadar onlardan ayrılmayacak bir horluk ve 

alçaklığı onlara vermiştir. Özetle “Hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. 

Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir.”67

                                                 
65 Ateş, a.g.e., II, s. 50. 
66 Âl-i İmran, 3/54. 
67 İbn-i Kesîr, a.g.e., IV/ 1257-1259. 
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3.8.  İsa (as)’nın Nüzulü 

S. Ateş bu nüzul konusunu şu âyetle açıklamaktadır: 

 “O, kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden 

kuşkulanmayın, bana uyun.”68

Bu âyette “leilmun” kelimesi “lealemun” okunmuş, İsa’nın babasız 

yaratılmasına, kıyâmetin vukuuna bir alâmet olduğu belirtilmiştir. “İnnehu” (o) 

dan kasıt da İsa’dır (as). “Artık siz kıyametten hiç kuşkulanmayın ve bana uyun” 

cümlesindeki “bana uyun”dan kasıt ise Kur’ân(dır. İsa’ya gitseydi ayetin başı ile 

ilgisiz kalırdı. Ama Kur’ân’a giderse O Kur’ân kıyamet saatinin ilmi veya 

alâmetidir dendikten sonra ondan kuşkulanmayın, bana uyun sözü âyetin başı ile 

ilgili olur. Burada Kur’ân’ın kıyameti haber verdiği bunda kuşku bulunmadığı 

Hz. Muhammed’in yoluna uyup ahireti kazanmak için çalışmak gerektiği 

anlatılmaktadır. Müfessirler bu ayeti İsa’nın gökten ineceğine delil sayarlar. Ve 

bu konuda bazı hadîsler zikrederler. Gerçekte ayette böyle bir delil ve anlam 

yoktur. Nitekim Taftâzâni ve bazı âlimler de âyette İsa’nın ineceği hakkında bir 

delil görmemişlerdir.69

 “Ehl-i Kitabtan hiç biri hariç olmamak üzere, ölümünden evvel, andolsun 

ona (İsâ)’ya mutlaka iman edecek. O da kıyamet günü kendileri aleyhine bir 

şahid olacaktır.”70

3.9.  Asli Suç Meselesi 

 “Ey Âdem sen ve eşin cennette oturun, ondan dilediğiniz yerde bol, bol 

yeyin ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan 

onların ayağını kaydırdı. İçinde bulundurdukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de 

dedik ki: Birbirinize düşman olarak inin sizin yeryüzünde kalıp bir süre 

yaşamanız lazımdır. Âdem Rabbından bir takım kelimeler aldı (onlarla amel edip 

                                                 
68 Zuhruf, 43/61. 
69 Ateş, a.g.e., VIII, s. 260. 
70 Nisa, 4/159. 
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Rabbine yalvardı. O da) tevbeyi çok kabul eden (kulunun günahından geçendir) 

çok esirgeyendir”71. 

“Şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz” âyetinin yorumunu 

S. Ateş şu şekilde yapmaktadır: “Ayetteki ağaç, buğday, üzüm, incir olduğu 

hakkında rivayetler vardır. Bazı bilginlerin kanaatine göre ise bu ağaç sembolik 

bir anlam taşımaktadır. Cinsel birleşmeden kinayedir. Çünkü bu birleşme ilk 

insan, tıpkı ağaç gibi dallanır ürer. Hıristiyanlara göre bu ağaç, kadınla erkeğin 

cinsel münasebetinden kinayedir. Tabiî ki bu bir görüştür. Hakikatini biz 

bilemeyiz”72. 

Devamla S. Ateş, şu izahları yapmaktadır: 

 “Şeytan onları aldatarak aşağı sarkıttı. Ağacın meyvesinden tadınca çirkin 

yerleri kendilerine göründü. Cennet yapraklarını üst üste yamayıp oralara 

örtmeğe başladılar buyuruluyor. Ayette belirtildiği üzere şeytanın onları aşağı 

sarkıtması, şehvet duygu ve düşüncelerine indirmesi; bu duygu ile yasak ağaçtan 

yeyince hemen cinsel organlarının görünmesi; bu yasak ağacın, cinsel 

birleşmeden kinaye olduğu düşüncesini güçlendirir. Demek ki Âdem ve Eşi daha 

önce şehvet düşüncesi hissetmiyorlardı. Şeytan’ın igvasıyla bu düşünce içlerine 

düştü, cinsel birleşme yoluna girdiler. Tabii sonuçta kadın gebe kaldı. Bu 

organları örtme gereği duydular. Artık ilk bulundukları bahçe kendilerine 

yetmedi”73. 

“Hepiniz oradan inin” ayetinde ise hitap yalnız Âdem’e değil bütün 

çocuklarına, soyuna yöneltilmektedir. Âdem cennetten çıkarılırken nesli 

görünürde mevcut değildi ama, bilkuvve onun belinde vardı. Ağacın çekirdekte 

varlığı gibi Âdem evladı da bir kuvve olarak kendisinde vardı. Onunla beraber 

soyu da dünyaya inmiş oldu74. 

                                                 
71 Bakara, 2/35-39. 
72 Ateş, a.g.e., I, s. 147. 
73 Ateş, a.g.e., II, s. 146. 
74 Ateş, a.g.e., II, s. 148. 
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Âdem (as) Tevbe edip günahı affedilmiştir. Bu çok önemli bir konuya 

işarettir. Hıristiyanlığa göre Âdem’in işlediği bu suç, evladında devam ede ede 

İsa’ya kadar gelmiş, nihayet Allah insanlığı bu suçtan kurtarmak için bir insan 

şekline bürünüp bir kadının karnına girmiş, sonra insan olarak İsâ şeklinde 

dünyaya gelmiş, nihayet kendisini feda edip astırmak suretiyle insanlığı bu ezeli 

günahtan kurtarmıştır”. İşte 37’nci ayet Âdem’in işlediği suçtan affedilmiş 

olduğunu belirtmek suretiyle bütün insanlığın75, ezeli suçtan sorumlu olmadığını, 

bu düşüncenin yanlış olduğunu beyan etmektedir. Hâşâ Allah, hiç kimseyi 

başkasının suçundan sorumlu tutmaz. Kaldı ki, Âdem’in işlediği hata görünüşte 

suç ise de gerçekte Allah’ın ifadesinin bir gereğidir. Zira Allah, yeryüzünde 

halife yaratmayı dilemiştir. Bu halifenin, yeryüzünde hükümran olabilmesi için 

bu dünyaya inmesi gerekir. Bu da işte o hatanın işlenmesine bağlıdır. O hata, 

insanın yeryüzüne inmesi için bir sebebtir. Kaldı ki âyet izah ettiğimiz üzere 

mecazi anlam da taşıyabilir”76. 

Allah, adâlet ve rahmet sıfatlarını bağdaştırabilmek için eğer Âdem’in 

yaratılışından tâ 1988 öncesine kadar düşünmüşte ancak bu kadar zaman 

geçtikten sonra bir çare bulabilmiş demek ki bu süre zarfında âciz kalmış bu işin 

nasıl çözüleceğini bilememiştir. Hâşâ Allah’a hiçbir an cahillik ve âcizlik ârız 

olamaz. Kaldı ki Allah, insanın günahını affetmek için çocuk şekline bürünür 

kadının karnına girmez. Bu acz belirtisidir (girse bile Allah’ın aynı olan bu 

insanın öldürülmemesi icab eder). Hem Allah affetmek istedikten sonra niye 

böyle çare düşünsün direk affediverir, yaptığından sorumlu değildir, dilediğini 

yapar. Âdem’in günahından çocuğu sorumlu tutulamaz. Günah ferdidir. İslâm’a 

göre herkes kendi günahından sorumludur”77. 

İncil metinleri Kur’ân’a zıt düşerek “Roma’lı yöneticiler yerine Yahudi 

ileri gelenlerini hedef seçer. İncil metinlerine göre Pontius Pilatus Hz. İsa’yı 

suçlu bulmamış, karardan kaçınmak için onu Celile tetrarkheis’i Herodes 

                                                 
75 Bakara, 2/37. 
76 Ateş, a.g.e., I, s. 150. 
77 Ateş, a.g.e., II, s. 51-52. 
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Antipos’a göndermiş. Herodes İsa’yı susuz bulup geri gönderince de 

Yahudiler’in baskıları sonucunda çarmıha germeye razı olmuştur. Metinler 

arasındaki tutarsızlıklara karşın, İsa Roma yanlısı din adamları ve Sanhedrin’in 

saduki üyelerince yakalatılarak gayri resmi biçimde yargılanıp, ayaklanma 

Pilatus’a teslim. 

S. Ateş, İsa’nın günahlara kefaret olarak çarmıha gerilmesi konusunda 

yapmış olduğu izahlarda genelde İslam âlimlerinin görüşünü tekrar etmiştir.78  

 

                                                 
78 Ateş, a.g.e., II, s. 51-52 
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IV. BÖLÜM 

HIRİSTİYANLARIN KENDİLERİNE ATFETTİĞİ BAZI ÖZELLİKLER 

4.1. Bazı Hıristiyan Rahiplerinin Tanrı Edinilmesi   

“Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan ayrı Rablar edindiler. Meryem oğlu 

Mesih’i de öyle. Oysa kendilerine, yalnız tek Tanrı olan Allah’a ibadet etmeleri 

emredilmişti. O’ndan başka Tanrı yoktur. O onların ortak koştukları şeylerden 

münezzehtir. Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler 

hoşlanmasa da Allah, mutlaka nûrunu tamamlamak ister bundan başka bir şeye 

râzı olmaz.” O, elçisini hidayetle ve hak dinle gönderdi ki (Allah) ortak koşanlar 

hoşlanmasa da O (hak dini) bütün dinlerin üstüne çıkarsın. Ey inananlar, 

hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve 

(insanları) Allah yolundan çevirirler.”1

S. Ateş bu âyeti şöyle açıklamaktadır: 

Bu âyetler Mekke’nin fethinden sonra Tebuk gazasından önce inmiştir. 

Kur’ân-ı Kerîm kitap ehlinden gerçek dindarları överken, gerçek dinden, yani 

dinin ruhundan uzaklaşmış dine dünyayı karıştırmış onu bozmuş kimseleri kınar. 

Kınadığı kimseler dinin gerçek kurallarından sapan İslâm’a düşman olan 

kimselerdir. Bütün kitap ehli değildir. Hak dinden amaç yalnız İslâmiyet de 

değildir. Kitap ehli Musa’nın ve İsa’nın getirdiği dinin gerçek kurallarına uymuş 

olsalardı, peygamberin getirdiği nuru söndürmeye kalkışmazlardı. Çünkü bu da 

öteki peygamberlere gelen nurla aynı kaynaktandır. Hakkın nurunu söndürmeye 

kalkışan böyle insanlara karşı tedbir almak gerekir. İslâm’ın hâkimiyetini kabul 

edip fidye verinceye kadar bunlarla savaşılması emredilmiştir”2. 

Yine Ateş devamında şöyle demektedir:    

                                                 
1 Tevbe, 31-35. 
2 Ateş, a.g.e., IV, s. 58.  
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Ruhbanlık ruhbana mensup işi yapmak demektir. Dinini kurtarmak için 

dağlara çekilmiş ibadetle meşgul olan insanlara rahip denilmiştir. Bunlar kaba 

elbise giyer insanlardan uzak durur mağaralarda ibadetle meşgul olurlardı.3

  “Habr Yahudi din âlimine denir. Çoğulu ahbârdır. Râhip de Hıristiyan 

din âlimi demektir. Çoğulu ruhbandır. Kur’ân’ın bu ifadesi Yahudi ve 

Hıristiyanların din adamlarını tanrı veya Tanrının oğlu sayacak derecede 

kutsallaştırdıklarını gösterir. Kişinin derdini Allah’a değil hahama, papaza 

dökmesi, Allah’ın yerine papaza yalvarması, din adamını Allah ile kul arasında 

aracı yapması onu tanrılaştırması demektir, insan bir noktaya gelir ki Allah’ı 

bırakır da kendisi gibi âciz insanı yanılmaz kabul eder. Onun her dediğine şartsız 

uyar. Dine aykırı da olsa onun sözünü yerine getirir. Yüce Allah böyle yapan 

insanları kınıyor.”4

“Hıristiyan iken kız kardeşinin teşvikiyle Hz. Peygamber’in yanına gelen 

meşhur Hatem Tâ’î’nin oğlu Adiyy, Peygamberin Tevbe Sûresi’ni okuduğunu 

görür: “Hahamlarını ve rahiplerini, Allah’tan ayrı Rabler edindiler “ayetini 

duyunca. Biz onlara tapmayız der. Hz. Peygamber, onların haram yaptığını siz 

haram, helâl yaptığını da siz helâl kılmaz mı idiniz? İşte bu onlara tapmaktır 

buyurur.”5

Râzî diyor ki: Ebû’l-Âliye’ye, İsrailoğulları arasında bu tanrılaştırma nasıl 

olmuştur diye sordum. Herhalde Allah’ın kitabında Habrlerin ve rahiplerin 

sözlerine aykırı şeyleri buldukları zaman onların sözlerini kabul edip, Allah’ın 

Kitabının hükmünü kabul etmiyorlardı. Râzi devamla, mukallid fakihlerden bir 

cemaat gördüm. Bazı meseleler hakkında Allah’ın kitabından ayetler okudum. 

Kendi mezheplerinin görüşü bu âyetlere aykırı olduğu için ayetleri kabul 

etmediler. Bu âyetlerin açık anlamıyla nasıl amel edilebilir diye bana hayretle 

                                                 
3 Ateş, a.g.e., IX, s. 281.  
4 Ateş, a.g.e., IV, s. 70.  
5 Ateş, a.g.e., IV, s. 71. 

 43



baktılar. Bunu iyice düşünürsen, dünya ehlinin çoğunun damarlarında bu 

hastalığın dolaştığını görürsün.6

S. Ateş bu ayetlerin izahında geçmiş âlimlerin görüşlerine dayanmış ve 

âyeti açıklamıştır.  

4. 2. Hıristiyanların “Cennet Bizimdir” Demeleri 

 “Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete girmeyecek” dediler. 

Bu onların kuruntusudur. De ki: Doğru iseniz delilinizi getirin. Hayır kim işini 

güzel yaparak özünü Allah’a teslim ederse onun mükafatı, Rabbinin yanındadır, 

onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler; “Hıristiyanlar bir 

temel üzerinde değiller” dediler. Hıristiyanlar da: “Yahudiler bir temel üzerinde 

değiller”, dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Bilmeyenler de tıpkı onların 

dedikleri gibi demişlerdi. Artık, Allah ayrılığa düştükleri şey hakkında kıyamet 

günü aralarında hüküm verecektir.”7

“Kitap ehlinden her biri, kendi yolunun en doğru yol olduğunu iddia 

ediyor, her biri cenneti yalnız kendine mahsus görüyordu. Hz. Peygamber (sav) 

devrindeki Yahudiler, cennete Yahudilerden başkasının girmeyeceğini, 

Hıristiyanlar da cennete Hıristiyanlardan başkasının girmeyeceğini söylüyorlardı. 

Halbuki bunlar kendi hayallerinden ibaretti. Bunlar âlemlerin Rabbi olan 

Allah’ın rahmetini kendilerine özgü sanıp daraltmakla, okur-yazar olmayan 

atalarından aldıkları geleneklere körü körüne uyan Ümmi Arap müşriklerinin 

düşünce düzeyine inmişlerdir. Onlar da Allah yanında en makbul kendilerini 

sanıyordu. Fakir Müslümanları ve köleleri küçümsemişlerdi. Allah’ın rahmeti 

herhangi bir zümreye, topluma, mezhebe mahsus değil; bütün yaratıklara 

şâmildir. Cennet Allah’ın elindedir. Allah onu dilediği kuluna lütfeder.”8

S. Ateş şu yorumu yapmaktadır: 

                                                 
6 Ateş, Süleyman, a.g.e. 
7 Bakara 2/111-113. 
8 Ateş, a.g.e., I, s. 221. 
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Hıristiyanlık, Yahudiliğin bir devamından ibaret bulunduğu, Hz. İsa, 

Yahudiliği ıslâh için gönderilmiş bir İbrani olduğu halde Yahudiler Hıristiyanlığı 

tanımamışlar, Hıristiyanların bir esas üzerinde olmadığını ileri sürmüşler ve 

Hıristiyanlığın can düşmanı olmuşlardır. Hıristiyanlar da Yahudilerin bir esas 

üzerinde olmadıklarını söylemişler. Asırlardan beri aralarında ihtilaf sürüp 

gelmiştir. Hâlbuki iki fırka da aynı kitabı okumaktadır. Gerçi Yahudiler İncil’i 

okumazlar ama Hıristiyanlar Tevrat’ı okurlar. Tevrâtı kendilerinin kutsal kitabı 

kabul ederler. Aynı kitabı okudukları aralarında ayrılık vardır. Bu da kitabı yanlış 

anlamalarından doğmuştur.”9

“Söyle (onlara) “Allah bizim ve sizin Rabbiniz iken O’nun hakkında 

bizimle tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız size 

aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.”10

Allah (cc), Onlara söyle: (Ya Muhammed): Ne diye yalnız kendinizin 

cennete gireceğini iddia ediyor, cenneti kendinize özgü sanıyorsunuz? Sizin 

yaptıklarınız size, bizim yaptıklarımız bize aittir. Herkes kendi yaptığının 

karşılığını alacaktır. Bu âyette ihlâs; Allah’a kulluğa hiçbir şirk, başka düşünce 

karıştırmamak; sırf Allah’a ibadet etmek geçmektedir.” Cüneyd-i Bağdadi; ihlâs, 

kul ile Allah arasında bir sırdır, melek bilmez ki onu yazsın; şeytan bilmez ki 

bozsun, hevâ bilmez ki saptırsın”11 demiştir. 

“Hz. Peygamber (S.A.V.): Her çocuk, İslâm fıtratı (yaratılışı) üzerine 

doğar, sonra onun annesi babası onu ya Yahudi, ya Hıristiyan veya Mecusî 

yaparlar”12 buyurmuştur. 

 “Şüphesiz inananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîler, bunlardan kim 

ki Allah’a ve ahiret gününe inanır, iyi bir iş yaparsa elbette onlara Rableri 

katında mükafat vardır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”13

                                                 
9 Ateş, a.g.e., I, s. 222. 
10 Bakara, 2/139. 
11 Ateş, a.g.e., I, 247. 
12 Buhârî, a.g.e., Cenâ’iz, 92. 
13 Bakara, 2/62. 
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4. 3. Hıristiyanların Dostluk ve Düşmanlıkları 

 “Sen onların, kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar 

senden razı olmazlar. Asıl doğru yol Allah’ın yoludur de. Sana gelen ilimden 

sonra eğer onların keyiflerine uyarsan andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost, ne 

bir yardımcı olmaz”14. 

S. Ateş bu âyeti şöyle yorumlamaktadır: 

“Kendi dinlerine tabi olmadıkça Yahudi ve Hıristiyanların Hz. 

Peygamberden razı olmayacakları belirtilmektedir. Kıblenin değiştirilmesi 

meselesinde Mescid-i Aksâ’yı tekrar kıble tanımaya devam ederse kendilerinin 

de onun peygamberliğini tanıyacaklarını söylerler. Oysa Yüce Allah, Ey 

Muhammed sen ne yapsan onlar sana inanmazlar. Tamamen onların dinine tabi 

olmadıkça, senden razı olmazlar doğru yol onların yolu değil, Allah’ın gösterdiği 

yoldur buyuruyor. Sen onların keyiflerine uyarsan seni Allah’a karşı koruyacak 

bir dost ve yardımcı bulamazsın buyuruluyor. Sana karşı çıkmakta direnenler 

kibir ve kıskançlıklarından böyle yapıyor, kitabı layıkıyla okuyup gerçek 

mânâsını anlayanlar böyle yapmazlar senin getirdiğin hidayete inanırlar. Onu 

inkâr edenler ebedi hüsrana uğrarlar.”15

“Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki: Hayır, 

biz dosdoğru İbrahim dinine (uyarız) O; (Allah’a) ortak koşanlardan değildi.”16

“Yahudilik Hıristiyanlıkta asıl temizliğini kaybetmiştir, şirke bulanmıştır. 

Bunların hiçbiri artık hidayet yolu değildir. İbrahim şirk koşanlardan değildi. İşte 

onun dini yeniden ve tam kemaliyle kurulmuştur. Şeraitlerde farklılık olsa bile 

bütün peygamberlerin getirdiği din İslâm dinidir. Ancak İslâm’a uyanlar, doğru 

yolu bulurlar, selamete erer, cennete girerler.”17

“Sen kitap verilenlere her türlü (mucizeyi, delili) getirsen, yine onlar senin 

kıblene uymazlar, Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin 
                                                 
14 Bakara, 2/120. 
15 Ateş, a.g.e., I, s. 230.  
16 Bakara, 2/135. 
17 Ateş, a.g.e., I, s. 244.  
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kıblesine de uymazlar. Sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan o 

takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.”18

Kitap ehli birbirinin kıblesine bile uymazken seninkine hiç uymaz demek 

isteniyor, “Yahudiler Kudüs’e doğru yönelirken Hıristiyanlar doğuya 

yönelmişlerdir. Bu sözle onlar arasındaki düşmanlık ve inanç ayrılığı 

gösteriliyor. Onların Hz. Muhammed’e (S.A.V.) emredilen kıbleye uymamaları 

bu emrin Hakk’tan olduğunu bilmemelerinden değil, bencilliklerindendir.”19

 “Müslümanlardan kim onları dost edinir, onların peşinden giderse o, 

onlardandır. Allah, Müslümanları bırakıp başka kimselerle can dostu olan haksız 

insanları sevmez, yüreklerinde hastalık bulunan bazı kimseler, onlarla dostluktan 

medet umar; onlarla dostluğu bozduğu taktirde başlarına felaket gelecek 

sanırlar.”20

Bu âyetler, Müslümanların düşmanı olup Müslümanlarla savaşan 

kimselerle sıkı fıkı dost olmayı yasaklamaktadır. Çünkü böyle kimselerle sıkı fıkı 

dost olmak sırların onlara geçmesine ve İslâm toplumunun zarar görmesine yol 

açar. Bir Müslüman toplumu gayr-i müslimlerle dost olabilir, fakat başka 

Müslümanlara zarar vermemek şartıyla bu âyetler, belki de Müslümanların 

düşmanı olan Yahudilere sır veren münafıklar hakkındadır.”21

4. 4. Hıristiyanların Kurtuluş Meselesi 

S. Ateş yine Kur’ân-ı Kerîm’den şu âyeti nakletmektedir: 

“Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde öyle kimseler var ki gece 

saatlerinde ayakta durup Allah’ın âyetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Allah’a 

ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men ederler; hayır 

işlerinde koşuşurlar, işte onlar iyilerdendir, yaptıkları hiçbir iyilik inkâr 

edilmeyecektir. Şüphesiz Allah günahtan korunanları bilir.”22

                                                 
18 Bakara, 2/145. 
19 Ateş, a.g.e., I, s. 255/256. 
20 Ateş, a.g.e., III, s. 11.  
21 Ateş, a.g.e., III, s. 13, 14,  
22 Âl-i İmran, 3/113-115. 
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S. Ateş’e göre, “Allah’ın gönderdiği dinlerin özü birdir. Tevrat, İncil ve 

Kur’ân bunların üçü de birbirini destekleyen vahiylerdir. Yahudilik, Hristiyanlık 

ve Müslümanlık, özde bir oldukları için Kur’ân kendisinden önceki iki kitaptan 

saygı ile söz eder ve Kitap sahiplerini, kitaplarını gereğince uygulamaya davet 

eden kitaplarının gereğini uygulamayıp sadece işlerine gelen bazı kısımlarını 

uygulayan, işlerine gelmeyen kısımlarını unutan, terk eden Kitap Ehlini, kâfir, 

zalim ve fasık olarak nitelendirilirken, Müslümanlarla birlikte kitaplarını güzelce 

uygulayan Yahudilerin; Sabilerin ve Hıristiyanların da korku ve üzüntü 

çekmeyeceklerini, cennete gireceklerini bildirir.”23

 “Müfessirler, genellikle Kitap ehlinden Allah’a ve ahirete inanmış 

olanların ancak Hz. Muhammed (S.A.V.)’e inanıp Müslüman oldukları takdirde 

ahirette üzüntüye uğramayacakları kanaatindedirler. Hatta S.Ateş İbn Kesir den 

şu nakli yapar: “Mûsa’ya inanan ve iyi amel işleyenlerin, iman ve amelleri Hz. 

İsa gelinceye kadar makbul idi. O gelince Musa dinini bırakıp İsa’nın emirlerine 

uymayanların, iman ve amelleri makbul değildir. Keza İsa dinine uyanların iman 

ve amelleri de Hz. Muhammed gelinceye kadar makbul idi. Hz. Muhammed’in 

sözleriyle amel etmeyenlerin iman ve amelleri makbul değildir.”24

S. Ateş, Hıristiyanların kurtuluş meselesi ve cehennemin ebedîliği 

konusunda, kendisinden önceki müfessirlerin görüşlerinin aksine, bu konuda 

farklı bir iddia ileri sürer. S. Ateş’e göre, kişinin Allah’a iman, ahirete iman ve 

Salih amelde bulunması, o kimsenin cennetlik olması -en azından sonuç 

itibariyle- mümkündür. S. Ateş’in bu konudaki görüşlerine günümüz 

yazarlarından kimi reddiyeler yazılmış, cevaplar verilmiştir. S. Ateş, bu konuda 

aşağıdaki âyetleri zikrettikten sonra şu yorumda bulunur: 

Allah’a, Kur’ân’ın tanımladığı biçimde şirksiz inanmak, Uzeyri veya 

İsa’yı Allah’ın oğlu saymamak ahirete de lâyıkı vechile inanmak, İslâm dinine 

girmese dahi Kur’an’ın Allah kelamı, Hz. Muhammed’in de hak Peygamber 

                                                 
23 Ateş, a.g.e., III, s. 89. 
24 Ateş, a.g.e., I, s. 134. 
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olduğunu inkâr etmemek lâzımdır. “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra doğru 

olanların üzerine melekler iner: Korkmayın, üzülmeyin size söz verilen cennete 

sevinin” (derler) âyetinde de Allah’a inananların cennete girecekleri haber 

veriliyor.25

Yukarıdaki âyetin yorumunda S. Ateş bunları söylemektedir: 

Fakat bazısının taassupları, inatları dünya tutkuları yüzünden iman 

etmemekte oldukları da gün gibi aşikârdır. Çünkü yüce Allah (cc): “Ey Kitap ehli 

siz Tevrat’ı İncil’i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas 

üzerinde değilsiniz”. Ey Muhammed Rabbinden size indirilen, onların çoğunun 

azgınlık ve inkârını artırmaktadır”26 buyurulmaktadır. 

Peygamberliği gün gibi açık olan bir insana şeklen tabi olmasalar bile, hiç 

değilse ona düşmanlık beslemez, karşı çıkmazlar. “Rabbinden size indirilen” 

cümlesi de Kur’ân’ı kastetmekte ve Kur’ân’ın, sadece Müslümanlara değil Kitap 

ehli de dahil bütün insanlara indiğini göstermektedir. Kur’ân’ın emrettiği şekilde 

Allah’a ve ahirete inanırlarsa mü’min sayılır ve cennete giderler. Mutlaka kendi 

dinlerinden ayrılıp Müslüman olmaları şart değildir deniyor. Bu ayetler ve 

Kur’ân’ın geneli bize gösteriyor ki cennete girmek üç şarta bağlıdır. I. Allah’a 

şirksiz iman II. Ahiret gününe iman, III. Salih Amel: Allah’a ibadet ve yararlı iş 

yapmak, işte bu şartları yerine getiren her kul Kur’ân’a göre cennetliktir.”27

Âyetlerde “Nasara” kelimesi geçmektedir ki Nasrani’nin çoğuludur. Hz. 

İsa’nın kenti Nasara’ya nisbet edilir. İsa’nın bağlılarına Nasara denmiştir. Yahut 

Arapça yardım etmek anlamındaki Nasr kökünden türemiştir. Birbirlerine yardım 

ettiklerinden Hıristiyanlara nasara denmiştir.”28

 “Nasara” da Kur’ân’ın cennetle müjdelediği Hıristiyanlardır. Teslise 

inananlar değildir. Çünkü Kur’ân Allah’ın üç varlıktan oluştuğunu söyleyenleri 

kâfir olarak nitelendirmiştir. Hz. Peygamber devrindeki Hıristiyanların hepsi 
                                                 
25 Ateş, a.g.e., I, s. 174. 
26 Maide, 5/68. 
27 Ateş, a.g.e., III, s. 175. 
28 Ateş, a.g.e., I, s. 175.  
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teslisçi değildir. Allah’ın birliğine inanıp yalnız O’na tapanlar vardı bu muvahhid 

Hıristiyanlar, güzel amel yaptıkları takdirde cennetle müjdelenmiştir.”29  

Kur’ân bize Hıristiyanları müslümanlara yakın kimseler olarak 

göstermiştir. “İnsanlar içerisinde, inananlara en yaman düşman olarak Yahudileri 

ve Allah’a ortak koşanları bulursun. İnsanlara sevgice en yakınları da “Biz 

Hıristiyanlarız” diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler 

vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Elçiye indirilen (Kur’ân’ı) dinledikleri 

zaman, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. 

Derler ki: “Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle beraber yazı Biz, Rabbimizin bizi 

iyiler arasına katmasını umarken neden Allah’a ve bize gelen gerçeğe 

inanmayalım. Bu sözlerinden dolayı Allah onlara, altlarından ırmaklar akan, 

içinde ebedî kalacakları cennetler verdi. Güzel davrananların mükâfatı işte 

budur! İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar da cehennem halkıdır!”30

Burada Kıssîs kelimesi geçmektedir. “Kus” kase fi’linden türemiş, deveyi 

güzel otlattı, suladı demektir. Tekassüsten doğduğunu söyleyenler de vardır. 

Tekassüs haberleri yayma, sesleri dinlerine ve kemiği etten ayırma anlamına 

gelir. Fakat biz Arapça değil, Arapçalaşmış yabancı bir kelime olduğu 

kanısındayız. Râzi kus, kıssîs, Hıristiyanların başkanına (en büyük din adamına) 

verilen addır. Çoğulu kıssîsundur. Bu kelime Kur’ân’ın inişinden önce Araplar 

arasında biliniyordu. Bazı Araplara da bu isim verilmiştir. Kus İbn Sa’ide 

bunlardandır.”31

S. Ateş yine âyeti kerîmede geçen ruhban kelimesi üzerinde durmaktadır:    

Ruhbân kelimesi geçmektedir. Râhib’in çoğuludur, kendisini dünya 

nimetlerinden uzak tutan din adamına râhip denir. Çoğulu ruhbandır, İbraniceden 

Arapçaya geçmiş olması daha kuvvetlidir. İslâm’dan önce Araplar arasında 

ma’bedlerde ibadetle meşgul olan din adamlarına ad olarak kullanılırdı. Yüce 

Allah Müslümanlara sevgice en yakın olanların Hıristiyanlar olduğunu çünkü 
                                                 
29 Ateş, a.g.e., III, s. 34,  
30 Maide, 5/82-86. 
31 Ateş, a.g.e., III, s. 45, 46. 
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Hıristiyanlar içinde Allah’a kulluk eden kıssîsler ve rahipler bulunduğunu ve 

onların böbürlenmediklerini bildiriyor. Peygamberimizi dinleyince ağlamış “Hak 

bize geldikten sonra ve biz Rabbimizin bizi salihler arasına katmasını isteyip 

dururken niçin Allah’a inanmayalım? demişlerdir.32

Nitekim Yüce Allah: “Arkalarından Meryemoğlu İsa’yı da gönderdik; 

O’na İncil’i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve rahmet (acıma duygusu) 

koyduk33 buyurmuştur. 

Peygamberimizin devrinde bu sevgi ruhunu taşıyan bazı kıssîslerin ve 

rahiplerin de teşvik ve telkinleriyle Hıristiyanlar Müslümanlara dostça 

davranmışlardır. Bazısı Müslüman olmuş, bazısı Hıristiyan kalmakla beraber, 

Allah elçisinin peygamberliğini kabul etmiştir. Necren hey’eti böyledir. Allah’ın 

elçisi (S.A.V.) Hıristiyanların, kendi mescidinde, Hıristiyan usûlüne göre ibadet 

etmelerine müsaade etmiştir.”34

Bu âyeti kerîmenin yorumunda S. Ateş şunları söylemektedir:    

Kilise ve manastırlarda büyük servetlerin dönmesi Din vergisi adı altında 

toplanan paralar, misyonerlik faaliyetleri bu serveti kaçırmak istemeyenler, 

Müslümanlığı halka ters gösteriyorlar. İslâm aleyhinde olumsuz propagandalar 

hâlâ sürmektedir. Son zamanlarda yaşadığımız karikatür krizi gibi. “Birçok 

okulları hastaneleri, mağazaları, mülkiyetleri altında yönettikleri Kindergarten 

vs. gibi kuruluşlar, birçok Müslüman çocuğu kiliseye bağlayıp 

Hıristiyanlaştırmaktadır. Vicdanıyla baş başa kalan Hıristiyanlar hakkı kabul 

etmektedirler. Hz. İsa’nın gerçek öğütlerine bağlı kalan Hıristiyanlar, hak söze 

kulak tıkamazlar. Müslüman olmasalar bile İslâm düşmanlığı yapmazlar. Son 

zamanlarda Müslüman Hıristiyan yakınlaşmasına doğru bazı adımlar atıldığı 

görülmektedir. Kur’ân da zaten bunu istiyor.”35

                                                 
32 Ateş, a.g.e., III, s. 46.  
33 Hadîd, 57/27. 
34 Ateş, a.g.e., III, s. 47.  
35 Ateş, a.g.e., III, s. 48.  

 51



Allah’ın kullarının, Allah’ın dostluğunda kardeş olmaları gerekir. Bunun 

için Hıristiyanların İslâm düşmanlığına son verip Hz. Peygamber devrindeki 

Hıristiyanlar gibi davranmaları, Müslümanların da onlara karşı hoşgörülü 

olmaları lazım ve her iki dinin de ruhunun gereği budur.”36

Yine S. Ateş şu izahı yapmaktadır: 

 “Her din sahibi kendisinin gerçek, diğerlerinin batıl üzerinde olduğunu; 

kendisinin cennete ötekilerin cehenneme gireceklerini iddia eder. Bu iş iddia ile 

olmaz, gerçeği Allah bilir.”37

Süleyman Ateş, açıkça zikretmese de bu konuda bir çelişki içindedir. 

Çünkü bir yerde Hz. Muhammed’e iman etmese bile hak peygamber olduğunu 

inkar etmemek lazım diyor. Bir kişinin Hz. Peygamber’i inkar etmemesi ona 

iman etmesi değil midir? Sayın Ateş’in iyi niyetinden kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. Çünkü kendisiyle konuşmamda da bu konunun bu derece yankı 

yapabileceğini hiç düşünmediğini; başta Allah (cc)’ın onlara merhametli 

davranacağını kendisinin de bu sebepten müsamahakâr düşündüğünü 

zikretmektedir. 

4.5. Mübahele (Hz. İsa Hakkında Kur’an’ın Anlattıklarını Kabul 

Etmeyenleri Lanetleşmeye Davet) 

Mübâhele kelimesinin kökü “el-Behl”dir ki, “az su”, “az mal”, “lânet” 

manalarına gelmektedir. Ayette geçen nebtehil kelimesi müfaale babında 

kullanıldığı zaman “Mübâhele”, “karşılıklı olarak lânetle beddua eylemek” 

anlamına gelmektedir. Ayetin devamında zikredilen sözler “ibtihâl”in bu 

anlamını açıklamakta ve karşılıklı lanetleşmek manasına geldiğini 

göstermektedir. Mübâhele, dini bir konunun karşılıklı konuşmak suretiyle 

halledilmesine imkan bulunmadığı zaman, meseleyi çözümlemek için her iki 

tarafın bâtıl ve haksız olanın ilahi lânete uğraması yolunda Allah’a dua ve 

                                                 
36 Ateş, a.g.e., III, s. 48.  
37 Ateş, a.g.e., VI, s. 14.  
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niyazda bulunmalarıdır. İşte Âl-i İmran sûresinin 61. âyetine, bundan dolayı 

“Mübâhele” âyeti denilmiştir.38

“Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya kalkarsa de ki: “Gelin 

oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve 

kendinizi çağıralım, sonra gönülden lânetle dua edelim de Allah’ın lânetini 

yalancıların üstüne atalım!”39

Âyette geçen Hıristiyanlar, Mezhic kabilesinin bir kolu olan Benî Hâris b. 

Ka’b (Belharis) kabilesinin yaşadığı Necran bölgesinde oldukça kalabalık bir 

Hıristiyan kitlesinden bazılarıdır. Medine’de Hz. Muhammed’e Necrân 

bölgesinden başka bir Hıristiyan heyeti gelmemiştir. Senetu’l-Vufûd (Heyetler 

Yılı) diye meşhur 9. senede, Necranlı Hıristiyanlar bir heyet halinde Medine’ye 

gelmişlerdir. Hz. Muhammed’in kendilerine yazdığı aşağıdaki mektup, bu 

heyetin Medine’ye gelmesine sebep olmuştur. Mektubun metni şöyledir: 

“Tanrı elçisi Muhammed’den Necran Keşişlerine… 

İbrahim, İshak ve Ya’kub’un Tanrısının adıyla, 

Ben sizi, yaratıklara tapma yerine Allah’a ibadet etmeye çağırıyorum. Ve 

yine sizi yaratıklarla olan ittifakınız yerine Allah’la ittifak etmeye çağırıyorum. 

Şayet bunu kabul etmezseniz, cizye vereceksiniz; cizyeyi de reddederseniz 

sizinle savaşacağım. Selamlarımla…” 

Necranlı Hıristiyanlar bu mektup üzerine, ondördü ileri gelenlerinden ve 

idarecilerinden olmak üzere altmış kişilik bir heyeti Medine’ye gönderdiler. 

Bunlar arasında Âkibleri Abdu’l-Mesîh, Uskuffları Ebû Harise b. Alkame, 

Seyyidleri el-Eyhem başta olmak üzere Medine’ye geldiler ve heyet adına bu üç 

kişi Hz. Peygamberle konuştu. 

                                                 
38 Fayda, Mustafa, Hz. Muhammed’in Necranlı Hıristiyanlarla Görüşmesi ve Mübâhele, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam İlimleri Enstitüsü Yayınları, Ankara Ün. Basımevi, Ankara, 1975, 
sayı: 2, s. 144. 
39 Âl-i İmran, 3/61. 
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Necran Hıristiyan heyeti bir ikindi vakti Medine’ye gelerek mescide girdi. 

Hz. Peygamber ile ashabı henüz ikindi namazını kılmıştı. Bu sırada ibadet 

vakitleri gelen Hıristiyanlar, doğuya dönerek ibadet etmeye hazırlandılar. Bir 

kısım ashab, bunlara mani olmak istedi; fakat Hz. Peygamber, onların serbest 

bırakılmalarını ve ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade edilmesini emretti.40

Hz. Peygamber, onların peygamberi İsa (as) gibi hoşgörü timsali olduğunu 

ortaya koymuştur.41

Hz. Muhammed, Necran heyeti adına konuşan dini liderleri Ebû Hârise ile 

başkanları Abdu’l-Mesîh’i İslamiyeti kabule çağırdı. Onlar: “Biz senden önce 

müslüman olduk!” dediler. Hz. Peygamber: “Yalan söylüyorsunuz. Sizi 

İslamiyeti kabulden üç şey alıkoymaktadır. Bunlar: Domuz eti yemeniz, haç’a 

tapmanız ve Tanrı’nın oğlunun bulunduğuna inanmanızdır!” diye mukabelede 

bulununca, onlar: 

“O halde İsa’nın babası kim?” diye sordular. 

Hz. Peygamberin bu soruya cevap vermeyip sustuğu, Kur’ân-ı Kerîm’in 3. 

sûresi olan Âl-i İmran’ın başından seksenden fazla âyet nazil olduğu 

bildirilmiştir.42 Hz. Peygamber: “Muhakkak ki İsa’nın hâli de (yani babasız 

dünyaya gelişi) Allah indinde Adem’in hâli gibidir. Allah onu topraktan yarattı, 

sonra da “Ol” dedi, o da oluverdi. Bu hakikat Rabbinden gelen bir gerçektir. 

Öyle ise şüphecilerden olma. Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle onun 

hakkında münakaşa etmeye kalkışırsa, de ki: “Gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, 

kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra 

lanetleşelim de, Allah’ın lânetinin yalancılara olmasını dileyelim.”43

Hıristiyanların tavrına geçmeden önce mübâhele âyeti, nazil olmasından 

sonra Hz. Peygamber yanına Hz. Fâtıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali’yi 

alarakNecranlı Hıristiyanların karşısına çıkmıştır. Bu da bize müslümanların 
                                                 
40 Fayda, Mustafa, a.g.m., s. 145. 
41 Yıldırım, Suat, Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık, Işık Yayınları, İzmir, 1996, 2. baskı, s. 362. 
42 Fayda, Mustafa, a.g.m., aynı yer. 
43 Âl-i İmran, 3/59-61. 
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Hıristiyanlara karşı erkek-kadın ve çocuklarıyla beraber topyekün bir mücadele 

içinde olmamızın emredilmiş olduğu anlayışını verir. Bu âyeti yalnızca 

Necranlılara ait bir hüküm gibi kabul etmemek gerekir.44

Yüce Allah, Ehl-i Kitaba bir diğer âyette de şöyle seslenmiştir: 

“De ki: “Ey Ehl-i Kitab, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında 

gerçek olmayan şeyleri söylemeyin.”45 Çünkü Hıristiyan heyeti içinden kimi “İsa 

Allah’tır”, kimi “Allah’ın oğludur”, kimi “İsa üçten birisidir” diyordu.46 Allah 

(cc) ise inkar edenlere gelince, onlara dünyada da ahirette de şiddetle azap 

edeceğim, onların yardımcıları da olmayacaktır”47 buyurmaktadır. 

Necranlı Hıristiyanlar, Allah Rasulü onları hakkı kabul etmedikleri 

takdirde Mülaaneye (karşılıklı lanetleşmeye) davet edince, kendi aralarında şöyle 

konuşmuşlardır: 

“Muhammed’in Peygamber olduğunda şüphe yoktur. Eğer biz onunla 

lanetleşmeye girersek, bir peygamberin lanet okuduğu kavim mahvolur” dediler. 

Ertesi gün Hz. Peygamber’e (sav) gelip: 

“Ya Muhammed, biz sana lanet etmeyiz. Sen kendi dininde kal, biz de 

kendi dinimizde kalalım. Yalnız bize, razı olduğun birini gönder de ayrılığa 

düştüğümüz konularda aramızda hüküm versin,” dediler. Hz. Peygamber de Ebu 

Ubeyde’yi gönderdi. Hz. Ömer diyor ki: 

“Ben gitmeyi çok istiyordum, öğle namazına erken geldim, Peygamber 

namazı kıldırıp selam verdikten sonra beni görsün diye ileri doğru uzandım. 

Fakat bana hiç bakmadı. Etrafa göz gezdirdi, Ebu Ubeyde’yi gördü. 

                                                 
44 Fayda, Mustafa, a.g.m., s. 148-149. 
45 Nisa, 4/171. 
46 Ateş, a.g.e., II, s. 58. 
47 Âl-i İmran, 3/56. 
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“Kalk ey Ebu Ubeyde, git ihtilaf ettikleri konularda aralarında hüküm 

ver,” dedi. Ve orada “Ebu Ubeyde, bu ümmetin eminidir (güvenilir kişisidir)” 

buyurmuştu.48

Necran heyeti hakkında inen bu âyetlerden bazılarının Yahudi ve 

müşriklerle ilgili olmadığı, henüz Yahudilerin de Medine’den çıkarılmadığı 

tarihlerde indiği anlaşılır.49

Âl-i İmran âyetlerinde geçen şahıslara dair Süleyman Ateş şöyle yorum 

yapmaktadır: “Âl-i İmran, ilk altmış ayet ya Hicretin dokuzuncu yılından önce 

inmiştir ya da bu sözleri söyleyenler kitap ehli Yahudiler değil, Arap 

Hıristiyanlardır. Hatta Arap kabilelerinden Yahudiler de olabilir.”50

Görüldüğü gibi Süleyman Ateş’in bu konuda farklılığı açıktır. Mülaane 

muhataplarına Yahudiler bile olabilir diyor. 

Sonuç olarak mübâhele olayında Hz. Peygamberin, kesin ve kararlı tavrı 

muhataplarını ürkütmüştür. Lanetleşme neticesinde başlarına büyük felaketler 

geleceğini düşünerek yanaşmamışlardır. “Cizye vermeye razı olurlar.”51

Bin tanesi Recep, bini de Safer ayında olmak üzere iki bin kat elbise 

vermeleri şartıyla bir anlaşma kaleme alınmış ve aralarında malî konularda 

ihtilafa düştükleri zaman Necranlılara hakemlik yapmak üzere Ebu Ubeyde Âmir 

b. Abdullah b. el-Cerrah Necran’a gönderilmiştir.52

Görülüyor ki, Hz. Peygamber devrinde İslam-Hıristiyan münasebetlerinde 

hakim olan ruh yine İslam’ın genel din politikası içindeki müsamaha ruhudur. 

Hz. Peygamber’in yazdığı mektuplarda veya Necranlılarla bizzat karşılaşmada 

Hz. Peygamberin Hıristiyanlığa karşı tavrı, onların yanlış itikatlarını bizzat 

kendilerine duyurmak ve Hakk olan inancın tebliğini yapmaktır. Hz. 

                                                 
48 İbn Hişâm, Siret, I/657. 
49 Ateş, a.g.e., II, s. 58. 
50 Ateş, a.g.e., II, s. 62. 
51 Yıldırım, Suat, a.g.e., s. 363. 
52 Fayda, Mustafa, a.g.m., s. 147. 
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Peygamber’in mübahele ile hedefi, doğru olduğunu iddia ettikleri yanlış inançları 

sarsmak ve onları İslam’ın ruhu ile tanıştırmaktır.53

 

 

 

                                                 
53 Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s. 25. 
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V. BÖLÜM 

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TEFSİRİNDEKİ HIRİSTİYANLIĞA 

YAKLAŞIMININ KİTAB-I MUKADDESE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

5.1. Kitab-ı Mukaddes’e Göre Hz. İsa’nın Nesebi 

İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyu şöyledir diyerek Yusuf bin 

Matan’a kadar; İbrahim Davud arası ondört kuşak, Davut Babil sürgünü arası 

ondört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar ondört kuşak vardır.1

Annesi Meryem Yusuf’la nişanlıyken (ama birlikte olmadan önce) 

Meryem kutsal ruhtan gebe kalır. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve 

herkesin önünde onu utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak ister. 

Ama böyle düşünmesi üzerine Rab onu rüyada bir meleğiyle uyarır. “Davut oğlu 

Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma çünkü onun rahmindeki 

kutsal Ruh’tandır. Meryem’in bir oğlu olacak adını İsa koyacaksın çünkü halkını 

günahlardan o kurtaracak. Bütün bunlar, Rabbin Peygamber aracılığıyla 

bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını 

İmmanuel koyacaklar (İmmanuel Tanrı bizimle demektir). Yusuf uyanınca 

Meryem’i eş olarak yanına aldı ama ona doğuruncaya dek dokunmadı, doğan 

çocuğun adını İsa koydu.2

Müslümanlarda İsa’nın nesebi annesine dayandırılıyorken Hıristiyanlar da 

ise İsa’nın nesebi annesinin nişanlısı Yusuf b. Neccar’a dayandırılır. Ama İsa’nın 

ondan olmadığına kanaat getirmelerine rağmen. Çünkü Meryem’den (azra’) 

bakire diye söz ederler. İnciller arasında da ihtilaf vardır. Matta; Yusuf b. 

Neccar’dan Yakub b. Matan’ın oğlu, Luka ise Hâli b. Levi’nin oğlu diye 

bahseder. Matta, Yusuf’un nesebini Süleyman b. Davud’a dayandırılır. İllaki bir 

                                                 
1 Matta I:1-17, Luka III:23-38. 
2 Matta I:18-25, Luka II:1-7. 
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soy getirilmek isteniyorsa annesinin nişanlısını değil de annesinin soyunu alması 

daha mantıklı değil midir.3

Müslümanlar’a göre İsa (as)’nın nesebi birinci bölümde de gördüğümüz 

gibi annesine dayanmaktadır.4

Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: Mesih’le ilgili olarak ne 

düşünüyorsunuz. O kimin oğludur, onlar da Davut’un oğludur dediler. İsa: “O 

halde nasıl oluyor da, Davut O’ndan Rab diye söz ediyor. Davut şöyle der: 

Rab Rabbime dedi ki: 

Ben düşmanlarını 

Ayaklarının altına serinceye dek 

Sağımda otur5

Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre O nasıl Davut’un oğludur? İsa’ya 

hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra da artık kimse O’na bir şey sormaya 

cesaret edemedi.6 Görüldüğü gibi kendi içlerinde İsa (as)’nın babasına dair 

çelişki var. Oysa Kur’ân onun nesebini annesine bağlar ve babasız doğduğunu 

dile getirir.7

5.2. Kitab-ı Mukaddes’e Göre Hz. İsa’nın Mucizeleri 

5.2.1. Hastaları Şifaya Kavuşturması 

“Allah (c.c.) şöyle demişti: Ey Meryem oğlu İsâ, sana ve annene olan 

nimetimi hatırla, hani seni Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin 

iken insanlarla konuşuyordun; sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğrettim. 

Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun. Benim 

iznimle kuş oluyordu; anadan doğma körü ve alacalıyı benim iznimle 

                                                 
3 Fazlullah, Muhammed Hüseyin, el-Mesihu beyne’l Kur’an ve İncil, Daru’l-Hak, Beyrut, 1994; Luka 

III/31, Matta I/6. 
4 Âl-i İmran 3/41, 42; Meryem 19/16-21. 
5 Matta XXII:41-44. 
6 Matta XXII:45-46. 
7 Aydın, Mehmet, Dinler Tarihine Giriş, s. 137. 
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yetiştiriyordun; benim iznimle ölüleri (diriltip kabirlerinden) çıkarıyordun; 

İsrailoğullarını da senden savmıştım; onlara açık deliller getirdiğin zaman, 

içlerinden inkâr edenler: bu, açık bir büyüden başka bir şey değil! demiştiler.”8

Kur’ân’ın belirttiğine uygun bir şekilde İncil’in farklı bölümlerinde de Hz. 

İsa’nın mucizeleri, onun körü, alacalıyı iyileştirmesi anlatılmaktadır: 

“İsa (a.s.)’ya felçli bir adam getirdiler. O’na, Cesur ol oğlum günahların 

bağışlandı dedi. Bazı din bilginleri içlerinden bu adam Tanrı’ya küfrediyor 

dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki: Yüreğinizde neden kötü 

düşüncelere yer veriyorsunuz. Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek 

mi? Kalk yürü demek mi? İnsanoğlunun günahları bağışlama yetkisine sahip 

olduğunu belirtiyor. Felçliye, kalk yatağını topla evine git!9 diyor.” 

“Tanrıdan başka kim günahları bağışlayabilir”10 diye soruyorlar? Demek 

ki Hıristiyanlara göre İsa Tanrı olduğu için günahları bağışlıyor. 

Ya Rab istersen beni temiz kılabilirsin diye ayaklarına kapanan bir 

cüzamlıya “isterim temiz ol” diyor ve adam cüzzamdan temizleniyor. İsa adama 

“sakın kimseye bir şey söyleme git kâhine görün, cüzamdan temizlendiğini 

kanıtlamak için Musa’nın buyruğu sunuyu sun.”11

İsa havradan ayrılarak Simun’un evine gidiyor. Simun’un kaynanasının 

hasta ateşler içinde olduğunu görüyor. Onun için İsa’dan yardım istediler. İsa 

kadının başucunda durup ateşi azarladı. Ateş düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp 

onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara 

yakalanmış yakınlarını İsa’ya getiriyor. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak 

onları iyileştiriyor. Birçoğunun içinden cinler, “Sen Tanrı’nın Oğlusun diye 

bağırarak çıkıyor. İsa onları azarlayarak konuşmalarına fırsat vermedi.”12

                                                 
8 Maide, 5/110. 
9 Matta IX:2-8. 
10 Markos II:6-7. 
11 Matta VIII:2-4. 
12 Luka IV:38-41. 
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Hz. İsa’nın peygamberliğini destekler mahiyette gösterdiği birtakım 

mucizeleri Kur’ân-ı Kerîm’de nakletmektedir. 

“Bu mu’cize âyetlerinin iniş sebebi hakkında bir olay zikredilmiştir. Ama 

herhalde Peygamber (S.A.V.)’in huzurunda, Hz. İsâ hakkında bir soru sorulmuş 

ve onunla ilgili bir konu geçmiş olacak ki İsa (a.s.)’nın bazı mucizeleri ve 

öğütlediği tevhid prensipleri hakkında bu âyetler inmiştir. Maide Sûresinin bu 

âyeti İncillerde ve eklerinde çeşitli biçimlerde anlatılır. Demek ki Hz. İsa’nın bu 

tür mucizeler yaptığı, Hıristiyanlar arasında yaygındı. Kur’ân-ı Kerîm, onların 

bildiği, aralarında anlatageldiği şeyleri kendilerine hatırlatmaktadır.”13

S. Ateş’in verdiği bu bilgiler, Hz. İsa’nın mucizeleri konusunda, yeterli 

açıklamalara girmediğini göstermektedir. Onun dediklerinin yanında Kur’an-ı 

Kerîm’in bahsettiği mucizeler İncil’deki bahsedilen mucizeleri teyid vazifesi 

görmektedir. 

İncil’de bu mucizelere ilave olarak, Hz. İsa’nın cin çarpmış olanları 

kurtardığı, ölüleri dirilttiği, gizli şeyleri bilip gelecekten haber verdiği, az bir 

yiyecekle kalabalığı doyurduğu da anlatılmaktadır. Bu konularda İslamî 

kaynaklarda herhangi sağlıklı bir rivayet söz konusu değildir. Kur’ân-ı Kerîm’de 

bahsedilmeyen bu mucizelerin gerçekte vuku bulup bulmadığı bilinmemekle 

birlikte, Allah’ın kulları arasından seçme şerefine nail olan bir peygamber için 

bunların imkansız olmayacağı düşünülebilir.  

5.2.2. İsa (as)’ya “Sofra” İndirilmesi 

“Ey Meryemoğlu İsâ, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? (Îsâ): 

inanıyorsanız Allah’tan korkun dedi. İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz 

iyice yatışsın, senin bize doğru söylediğini bilelim ve buna bizzat tanık olalım 

dediler. Meryemoğlu İsa da: “Allah’ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir 

sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için (o, gün) bir bayram 

olsun ve (o olay), senden bize bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık 

                                                 
13 Ateş, a.g.e., III, s. 85. 
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verenlerin en hayırlısısın! dedi. Allah buyurdu ki: “Ben onu sizin üzerinize 

indireceğim, ama ondan sonra sizden kim inkâr ederse ben ona, dünyalarda hiç 

kimseye yapmayacağım azâbı yaparım!”14

Kur’an da anlatılan bu olay, bugünkü İncillerde yoktur. Ancak İncillerde 

Hz. İsa’nın buna benzer bir mu’cizesi anlatılır. 

Petrus lakabıyla çağırılan havari Semun, Yafa’da iken acıktı, kendisine 

cezbe geldi. Göğe baktı, göğün açık olduğunu ve büyük bir çarşafa benzer bir 

kabın, dört köşesinden asılı olarak yeryüzüne indiğini gördü. Kapta dört ayaklı 

hayvanların yerdeki sürüngenlerin, gökteki kuşların, hepsinden vardı. Bir ses 

ona: Kalk Petrus, boğazla ve ye! dedi. Petrus Hâşâ, yâ rab, ben asla necis veya 

kirli yemedim, dedi. Ses, ikinci kez: “Allah’ın temizlediğini sen kirletemezsin” 

dedi. Bu üç kere vaki oldu ve hemen göğe alındı.15

“Öğrenciler beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki dediler. İsa, 

onları buraya getirin dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra, beş 

ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti; sonra ekmekleri bölüp 

öğrencilerine verdi, onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Artakalan 

parçalarda on iki sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve 

çocuklar hariç, yaklaşık beş bin erkekti.16

Yuhanna incilinde ise olay diğer İncillerden biraz farklıdır bunda olanlar 

diğer İncillerde yoktur. Yaşam ekmeğine dair anlatılanlar özetle şöyle: 

Size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil 

ekmekten yeyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, 

sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek 

çünkü Baba Tanrı O’na bu anayı vermiştir.” Tanrı’nın istediği işleri yapmak için 

ne yapmalıyız dediler. İsa: “Tanrı’nın işi O’nun gönderdiği kişiye iman 

etmenizdir, diye yanıt verdi. 

                                                 
14 Maide, 5/112-117. 
15 Resullerin İşleri: X/5-16. 
16 Matta XIV/17- 21; Markos VI/38-44. 
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“Görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin? Ne 

yapacaksın? dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yemeleri için onlara gökten 

ekmek verdi. 

İsa: Size doğrusunu söyleyeyim gökten ekmeği size Musa vermedi, gökten 

size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü Tanrı’nın ekmeği, gökten inen ve 

dünyaya yaşam verendir. 

Onlar da: “Efendimiz bizlere her zaman bu ekmeği ver!” dediler. İsa, 

Yaşam ekmeği Benim. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman 

susamaz. Beni gördünüz yine de iman etmiyorsunuz. Baba’nın bana verdiklerinin 

hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi istediğimi değil, 

beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Babamın isteği 

Oğul’u gönderen ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. 

Gökten inmiş olan ekmek “Benim” dediği için Yahudiler O’na karşı 

söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu Îsa değil mi bu? diyorlardı. Annesini de 

babasını da tanıyoruz. Gökten indim diyor, İsa da aranızda söylenmeyin öyle bir 

ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek Benim. Bu 

ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim 

ekmek de benim bedenimdir. Yahudiler: 

Bu adam yememiz için bedenini nasıl bize verebilir diyerek birbirlerine 

bakıp çekişmişlerdir. İsa: 

Size doğrusunu söyleyeyim, insanoğlunun bedenini yeyip kanını 

içmedikçe sizde yaşam olmaz. Bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. 

Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar bende onda.”17

Tefsirlerde sofranın niteliği hakkındaki ayrıntıların, Müslümanlarla 

ilişkide bulunan Hıristiyanlardan alındığı anlaşılmaktadır. O zaman 

Hıristiyanların ellerinde bulunan İncil parçaları, zamanla ortadan kaldırılmış veya 

kalkmış olduğu için- çünkü İznik Konsil’inde dört İncil otantik kabul edilmiş, 

                                                 
17 Yuhanna VI/26-58. 
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geri kalan birçok İncil nüshası apokrif sayılıp bunların tamamı olmasa da büyük 

kısmı imhâ edilmiştir-bu sofra olayı, mevcut İncillerde yer almamıştır. Ama 

olayın Kur’ân da anlatılması, Hıristiyanların tamamının olmasa bile hiç değilse 

bir bölümünün elinde buna dair parçalar bulunduğunu kanıtlar. Aksi takdirde 

Kur’ân’ın olayı anlattığını duyunca Hıristiyanların, İncil’de böyle bir şey 

olmadığını söyleyip Müslümanlara itiraz etmeleri gerekirdi. Hz. Peygamber 

(S.A.V.) devrinde böyle bir itiraz olmadığına göre Kur’ân’ın anlattığı sofra olayı 

da o zaman ki İncil parçalarında vardı.18 Bazı Hristiyanlar semadan sofra 

indirilmesi mucizesini İncil’deki son akşam yemeği veya Petrus’un vizyonunda 

belirttiği şey olduğunu söylerler. Bir de Hz. İsa’nın az miktardaki ekmek ve 

balıkla çok kişiyi doyurmasına işaret olduğunu söyleyenler de vardır.19

Süleyman Ateş, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulunmaktadır: 

“Bu olay Kur’an’ın anlattığına biraz benzese de onun aynı değildir. Bugün 

Kudüs’te hem Müslümanların, hem de Hıristiyanların saygı gösterdikleri bir yer 

vardır ki Dâvûd Peygamber binâsı içinde bulunan bu yerin adı, “Sofra Evidir”. 

Bu da gösteriyor ki Hıristiyanlar, ya da onların bir bölümü, Hz. İsâ’ya ve 

havârilerine gökten bir sofra inmiş olduğuna inanıyorlardı. Hz. Peygamber 

(S.A.V.) ile görüşen Hıristiyanlar, bu kanı da idiler. Kur’ân-ı Kerim de onların 

bildiği bir şeyi onlara hatırlatmak üzere olaya kısaca işaret etmiş, fakat ayrıntıya 

girmemiştir. Çünkü Kur’ân’ın amacı, insanların bildiği bir şeyi kendilerine 

hatırlatıp öğüt vermektir.”20

5. 3. Kitab-ı Mukaddes’e Göre Hz. İsa’nın Havarileri 

Her peygamberin risaletini tebliğ sırasında Allah tarafından kendisini 

destekleyecek insanların varlığı Kur’ân’da ve diğer kutsal kitaplarda 

belirtilmektedir. Hz. İsa’ya ise bu konuda hem İncil, hem de Kur’ân’da geçen 

havariler yardımcı olmuştur. Kur’ân’daki ifade şu şekildedir: 

                                                 
18 Ateş, a.g.e., III, s. 87. 
19 Harman, Ömer Faruk, “İsa”, DİA, 22/471. 
20 Ateş, a.g.e., III, s. 82. 
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“Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun: Nitekim Meryem oğlu İsa 

havârilere: Allah’a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? Demiştir. 

Havâriler de; Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. İsrailoğullarından 

bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, 

düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.”21

İncil’de havarilerin sayısının on iki olduğu belirtilmiş, bu konuda farklı 

yerlerde havariler hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir: 

“İsa bu oniki kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya 

göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti.”22 Onları şu buyrukla 

halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin Samiriye’lilerin 

kentlerine de uğramayın. İsrail halkının yitik koyunlarına gidin gittiğiniz her 

yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin ölüleri 

diriltin, cüzamlıları temiz kılın. Karşılıksız alın karşılıksız verin, kuşağınıza altın 

gümüş ya da bakır koymayın yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne sarık ne 

de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi köye girerseniz saygıdeğer 

birini arayın. Sizi kabul etmeyen ve sözünüzü dinlemeyen kentten ayrılın 

ayaklarınızın tozunu silkin.”23

İsa dirildiği zaman öğrencilerinden Petrus’a görünmüş ve ona seni 

sevdiğimi bilirsin “Kuzularımı otlat”, Yuhanna’nın Oğlu Simun beni seviyor 

musun? diye sordu. O da Evet ya Rab seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa (a.s.) 

koyunlarımı güt dedi.”24

Hz. İsa’nın yardımcıları olarak havarilerden Kur’ân-ı Kerim’de 

bahsetmektedir. S. Ateş de havarilerle ilgili ayetlere dayanarak birtakım yorumlar 

yapmaktadır; 

                                                 
21 Saf, 14/61. 
22 Markos III/14, 15. 
23 Matta X/6-15; Luka VI/12-19; IX/1-6. 
24 Yuhanna XXI/15-18. 
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  İsrailoğullarının inkârcı davranışını sezen İsa (a.s.) “Allah yolunda 

kimler bana yardımcı olacak?” buyuruyor. Havârîler: “Biz, Allah (yolun)un 

yardımcılarıyız; Allah’a inandık, şahid ol, biz Müslümanlarınız”25 dediler. 

Yukarıdaki âyetlerin tefsirinde, S. Ateş şunları söylemektedir:”Nasıl ki 

İsa’ya inanlar, onlara inanmayanlara üstün geldiyse; Hz Muhammed’e 

inananların da O’na inanmayıp düşman olanlara üstün geleceklerine işaret 

olduğunu sonunda Müslümanların üstün geleceğinin bildirildiğini söylemektedir. 

Mekke de çok sıkıntı çeken Hz. Peygamber Medine’ye göç edince Medineliler 

yardımcı olmuş bunlara Ensar (yardımcılar) denmiştir. Hz. Peygamber Hacc 

günlerinde hangi adam Rabbimin Risaletini duyurmam için beni barındırır 

dediğinde Evs ve Hazrec kabilelerinden bazı kimseler O’na biat edip her türlü 

kötülükten koruyacaklarına söz vermişlerdir.26

5.5. Kitab-ı Mukaddes’e Göre Mesih 

“Meryemoğlu Mesîh, bir elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de, 

elçiler gelip geçmiştir. Annesi de dosdoğrudur, ikisi de (öteki insanlar gibi) 

yemek yerlerdi (yaşamak için yemeye muhtaç olan nasıl Tanrı olabilir?) Bak 

onlara âyetlerimizi açıklıyoruz, sonra nasıl (haktan) çevriliyorlar”27

 “Melekler demişti ki “Ey Meryem Allah seni, kendisinden bir kelime ile 

müjdeliyor. Adı Meryemoğlu İsa Mesih’tir. Dünya’da da ahirette de şerefli ve 

Allah’a yakın olanlardandır.”28

Mesih fikrinin menşei tarihi süreçte dinî-antropolojik tartışmalara konu 

olmasına rağmen Yahudi dinî kaynaklarda çok erken dönemlerden itibaren 

geçmeye başlaması, Mesih konusunda çok ciddi vurguların yapılması 

Yahudilikteki Mesih-i ümidin’in önemini ortaya koymaktadır. Babil esareti 

döneminde İsrail halkını sadece Tanrı Yahova’ya iman ve yine ona bağlı 

beklenen kurtarıcı Mesih fikri ayakta tutmuştur. Bunu müteakiben 
                                                 
25 Al-i İmran, 3/52. 
26 Ateş, a.g.e., IX, s. 420. 
27 Maide, 5/75. 
28 Âl-i İmran, 3/45. 
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“Hıristiyanlıktaki Mesih konusu da Yahudiliğin bir mirası olarak Hıristiyanlığa 

girmiştir. Ancak, Mesih konusu daha sonraki süreçte Hıristiyanlığın merkezine 

oturmuştur. Hıristiyanlıkta Mesih konusu İsa Mesih kavramıyla bütünleşmiş ve 

bunun etrafında yepyeni bir teoloji meydana gelmiştir.29

Mesih kelimesi, İbranice Mashiah, Yunanca Christos (yağlanmış) olarak 

ifade edilmiştir.30

Kitab-ı Mukaddes’in muhtelif yerlerinde geçen (Mesih, Tanrının oğlu, 

insanoğlu, Melik, immanuel) Hıristiyan teolojisinin Parousia ilahiyatının temelini 

oluşturmaktadır. Hıristiyanlıktaki Mesih’i bekleyiş yani İsa’nın ikinci gelişi 

Yahudilikteki Tanrısal krallığın kuruluşuna ve İsrail halkının topyekün 

kurtuluşuna denk bir anlayışın değişik bir varyantı olarak görülmektedir.31

İşin ilginç tarafı İncillerdeki bazı ifadelere göre İsa, Mesih ünvanını direkt 

olarak üstlenmez. Bu konuda Bultmann, “Düşündüğüme göre İsa, kedini Mesih 

olarak kabul etmiyordu. Onun için bu ikinci derecede bir konuydu,” demektedir. 

Alman Kralı II. Wilhelm, Mesih’in tanrılığı meselesinde “Allah’ın 

yarattığı bir insan şeklinde görünmesi ile izah ediyor, yani Allah o insana kendi 

zatından canlı bir nefs vermiştir” diyordu.32

S. Ateş, Mesih’le ilgili şu yorumları yapmaktadır: 

“Yahudilerin Mesih inancı; Mesih İbranice (Mesiha) kelimesinden gelir. 

Yahudilerde kral olacak şahsın başına bir peygamber (veya din adamı) yağ sürer. 

Öylece o kimse bu yağ sürme merasimi ile krallık makamına oturur. Önce 

Talut’a, sonra Davud’a yapılan bu yağlama işi (Mesh), sonradan gelenek 

olmuştur. İşte Yahudiler son zamanda gelecek bir kralın, kendilerine dünya 

hakimiyetini kazandıracağına inanırlar. Bu inanç onlarda hâlâ vardır.33

                                                 
29 Aydın, Mehmet, “İslamî Gelenekte Mesih İnancı”, Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Tanrı ile İnsan 
Arasındaki İlişki Konulu Sempozyum 2005, s. 69-70, 
30 Aydın, Mehmet, a.g.m., s. 70. 
31 Aydın, Mehmet, a.g.m., s. 70-71. 
32 Aydın, Mehmet, a.g.m., s. 71. 
33 Ateş, a.g.e., VIII, s. 88. 
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S. Ateş’e göre Hz. İsa, Yahudi inancındaki Mesih olarak ortaya çıkmış ise 

de, Yahudiler onu yalancı kabul edip, onunla alay etmişler ve İsa’nın bir 

şakirdini İsa sanarak çarmıha gerdirmişlerdir. İsa’nın ortadan kaybolması üzerine 

şakirtleri İsa’nın öldürüldüğünü ve cesediyle göğe kaldırıldığını, dünyanın 

sonunda tekrar gökten ineceğini etrafa yaymışlar veya bu inanç, sonra gelen din 

adamları tarafından İsa’nın havarilerine nispet edilmiştir. Böylece Yahudilikteki 

Mesih inancı, ad değiştirerek Hıristiyanlığa geçmiştir. İsa’dan sonra Yahudilik 

arasında birkaç Mesih daha çıkmış ise de hepsi yalancılıkla suçlanmıştır. 

İşte Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında bulunan bu inanç, Araplar 

arasında da yayılmış ve bazı hadislerde geçmiştir. Kanaatimize göre İsa’nın 

ineceğini söyleyen hadislerde bu Hıristiyan inancının etkisi vardır. Yani 

Hıristiyan Araplar arasında yaşayan bu inanç, hadis rivayetlerine sızdırılmıştır. 

Yahut da Hz. Peygamber, Hıristiyanların bu tarz sözlerini kendisinden bir şey 

katmadan nakletmiştir.34

Bazı hadislerde Hz. Peygamber’in Deccal’ın ya kendi hayatında ya da 

kendisinden bir zaman sonra çıkacağını söylediği rivayet edilir. Aver (tek gözü 

kör) olacak, kırk gün kalacak ve Meryem oğlu İsa da onu öldürecek denilir.35

Rivayetlere göre Yahudiler, geleceğine inandıkları Mesihi Deccal olarak 

niteler. Arapça olan Deccal, yalancı sapık anlamına gelir. Yahudilerin, 

kendilerine dünya hakimiyeti kuracak bir kral için Deccal (yalancı sapık) 

demeleri makul değildir. Öyle anlaşılıyor ki, onların mesihine Hıristiyan Araplar 

bu vasfı takmışlar, böylece İsa’yı Mesih olarak kabul etmeyen Yahudilere, 

İsa’dan başka Mesih olamayacağını, ondan başka Mesih’in deccal olacağını 

vurgulamak istemişlerdir.36

Hadislerdeki Mesih Deccal ise çelişkili biçimlerde anlatıldığı için biz bu 

inancın, Araplar arasında yayılan Yahudi-Hıristiyan inancından sızma olduğu 

kanaatindeyiz. Çünkü Peygamber’in, kendi zamanında bir şahsın Deccal Mesih 
                                                 
34 Ateş, a.g.e., VIII, s. 89. 
35 Müslim, Fiten, Zikru İbn Sayyad, Nevevi Şerhi, 18/53-54. 
36 Ateş, a.g.e., III, s. 400. 
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olup olmadığında tereddüt etmesi, onun da mugayyebata ait olan bu konuyu 

bilmediğini gösterir. Zaten gaybe ait konuları peygamberlerin bilmediği 

Kur’an’ın kesin hükmüdür.37 “De ki: Ben size, Allah’ın hazinesi benim 

yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem.”38

5.6. Kitab-ı Mukaddes’e Göre Teslis Meselesi 

Teslis meselesine dair Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetinden başlayabiliriz: 

“Allah (cc) demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara: “Beni ve 

annemi, Allah’tan başka iki tanrı edinin!” dedin? “Hâşâ” dedi, “Sen yücesin, 

benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek benim haddim değildir. Eğer demiş 

olsaydım, sen bunu bilirdin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin 

nefsinde olanı bilmem, çünkü gizlileri bilen, yalnız sensin, sen! Ben onlara: 

“Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” diye senin bana emretmiş 

olduğundan başka bir şey söylemedim. Ben onların içinde olduğum sürece onları 

kolladım, fakat sen beni vefât ettirince onları gözetleyen (yalnız) sen oldun. Sen 

herşeyi görensin. Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarındır (dilediğini 

yaparsın); eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen daima üstünsün, hüküm ve hikmet 

sahibisin!”39

Süleyman Ateş bu âyetlerin yorumunda şunları söyler: “Bu hitap Allah’ın 

peygamberleri huzurunda toplayacağı Kıyamet gününde olacaktır. Bir kısmına 

göre de İsa ruhunun, Allah’ın huzuruna çağrıldığı zaman olacaktır. Allah’ın 

huzuruna çıktığı zaman Yüce Allah ona, ümmetinin kendisi hakkındaki 

inançlarını, ümmeti arasında yayılan yanlış, tevhide aykırı akideleri, kendisinin 

mi telkin ettiğini sormuştur. Hz. İsa asla böyle bir şeyi telkin etmediğini, sadece 

Allah’ı bir bilip O’na kulluk etmeyi öğütlediğini arz etmiştir. Ayetteki geçmiş 

zaman kipi kullanılması bu sorgunun geçmiş bir sorgu olduğu görüşümüzü 

doğrular.”40

                                                 
37 Ateş, a.g.e., VIII, s. 90. 
38 En’am, 6/50. 
39 Maide, 5/116-119. 
40 Ateş, a.g.e., III, s. 88. 
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“Andolsun, “Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler elbette kâfir 

olmuşlardır. Hâlbuki Mesih demişti ki: “Ey İsrâil oğulları, benim Rabbim ve 

sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Zira kim Allah’a ortak koşarsa 

muhakkak ki, Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; 

zâlimlerin yardımcıları yoktur!”41   

“Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Oysa yalnız 

bir tek tanrı vardır, başka tanrı yoktur. Bu dediklerinden vazgeçmezlerse elbette 

onlardan inkâr edenlere acı bir azâb dokunacaktır.”42

“Ey Kitap ehli, dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek 

olmayan şeyleri söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, 

O’nun Meryem’e attığı kelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Allah’a ve elçilerine 

inanın, (Allah) “Üçtür” demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü 

Allâh, yalnız bir tek tanrıdır. Hâşâ O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde 

ve yerde olanların hepsi O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.”43   

“Ne Mesih, Allah’a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah’a) yaklaştırılmış 

melekler. Kim O’na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların 

hepsini kendi huzuruna toplayacaktır.”44

“Allah’a göre İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir: Onu, topraktan 

yarattı, sonra ona “Ol!” dedi, artık olur...”45   

“O, sadece kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur.46

“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: “Öyle 

ise Allah, Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini helâk 

etmek istese, Allah’a karşı kimin elinde bir şey var?” Göklerde, yerde ve ikisinin 

                                                 
41 Maide, 5/72. 
42 Maide, 5/73. 
43 Nisa, 4/171. 
44 Nisa, 4/172. 
45 Al-i İmran, 3/59. 
46 Tahrim, 66/12. 
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arasında bulunan herşey O’nundur. O, dilediğini yaratır, Allah, herşeyi 

yapabilendir.”47

“Rahmân çocuk edindi.” dediler. O, yücedir. Hayır (Rahmân’ın çocukları 

sanılan melekler, O’nun) değerli kullar(ı)dır.”48   

“Yahûdiler ve Hıristiyanlar; “Biz Allâh’ın oğulları ve sevgilileriyiz.” 

dediler. De ki: “O halde niçin günâhlarınızdan ötürü (Allah) size azâbediyor?” 

Hayır, siz de O’nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, 

dilediğine azâbeder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan herşeyin mülkü 

Allah’ındır. Dönüş de O’nadır.”49

S. Ateş yukarıdaki âyetlerin tefsirine binaen şunları söyler: “Meryem oğlu 

Mesih’e “Allah” diyenler gerçek tevhidi inkâr etmişlerdir. Çünkü Mesih, 

İsrailoğullarını yalnız Allah’a kul olmaya çağırmıştı. Allah’tan başkasına Allah 

demek şirktir. Allah kendisine ortak koşanlara cenneti haram kılar. Öylelerinin 

yeri ateştir. Allah’ı üç varlıktan oluşan bir Tanrı sananlar da tevhidi inkar 

etmişlerdir. Çünkü yalnız bir tek Tanrı vardır. Bu inançlarından vazgeçmeyecek 

acı bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tevbe edip Allah’ı birleyenler, Allah’ın 

affına ererler.50

S. Ateş’e göre Kur’ân’ın da belirttiği gibi Meryem oğlu Mesih Allah’ın bir 

elçisidir. Annesi de doğru, namuslu bir kadındı. Meryem de oğlu Mesih de insan 

idiler. İnsanlar gibi yaşar yer, içerlerdi. Varlıklarını sürdürmek için yeyip içmek 

zorunda olanlar nasıl tanrı olabilirler? Bu tür iddialar, şaşkınlığın, 

düşüncesizliğin ürünüdür. Meryem’e ya da İsa’ya tapmaktan bir fayda 

göremezler. Zira onlar dünyadan ayrılıp gitmişlerdir. Kendilerine yalvaranların 

seslerini işitmeden dünyada olsalar dahi insandırlar. İnsan ancak kendi karşısında 

konuşanın sözünü anlar. Gıyabında bulunanların sözünü aracısız işitemez. Yalnız 

Allah kendisine kulluk edenleri her yerde ve her zaman görür. Irmak karşısında 

                                                 
47 Maide, 5/17. 
48 Enbiya, 21/26. 
49 Maide, 5/18. 
50 Ateş, a.g.e., III, s. 38. 
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ellerini suya uzatıp suyu avuçlamadıkça susuz kalanlar gibi başka varlıklara 

yalvaranlar da ömürleri boyunca boşuna yalvarmış olurlar.”51

Hz. İsa insanları Allah’a kul olmaya çağırmıştır. Fakat babasız dünyaya 

geldiği için insanlar onu Allah’ın oğlu sanmışlardır. İsa’dan sonra yazılmış 

İncillere de “Allah’ın oğlu” deyimi girmiş ve zamanla ortaya çıkan çeşitli 

mezheplerde İsa hakkında çeşitli inançlar benimsemişlerdir. Kimi ona Allah 

demiş, kimi Allah’ı Baba-Oğul-Kutsal Ruh’tan oluşan bir varlık sanmıştır. 

Onlara göre bu üçü bir tek Tanrıdır. Güneş adı, nasıl Güneşin yuvarlağını, ışığını 

ve ısısını kapsarsa, Tanrı adı da Baba-Oğul-Kutsal Ruh’u kapsar. Baba zattır. 

Oğul kelimedir. Kutsal ruh hayattır. Allah’ın sözü olan kelime, suyun şaraba ve 

süte karışması gibi İsa’nın bedenine karışmıştır. Baba da Tanrıdır. Oğul da 

Tanrıdır. Ruh da Tanrıdır. Fakat bunların hepsi bir tek Tanrıdır.52

“Allah, üçün üçüncüsüdür” yani üç elemandan her biri Allah’ın bir 

görüntüsüdür. Bunlardan biri hatıra gelince diğerleri de ona dâhildir. Oğul ve 

Kutsal Ruh Baba’ya dâhil. Baba ve Kutsal Ruh Oğula dâhil. Baba ve Oğul, 

Kutsal Ruh’a dâhildir. Oğul olan İsa’ya Allah ve Kutsal Ruh da dâhildir. Yani İsa 

Allah’tır. Bugünkü Hristiyanlar İsa’dan ayrı bir Allah düşünemezler” diyen S. 

Ateş bu inancın bugünkü İncillerde dahi olmadığını53 iddia ediyor ve şöyle diyor: 

“İncilde sadece Hz. İsa, Allah için “Baba” tabirini kullanır. Şöyle ki: 

“Sakının insanlara salahınızı (iyi işlerinizi) onların önünde gösteriş için 

yapmayın; yoksa göklerde olan Babanızın önünde karşılığınız olmaz”54 der ki 

bunun anlamı Allah’ın, kendisinin ve diğer insanların soy babası değil fakat 

sahibi, rabbi demektir. İncil’deki baba Rabb anlamında kullanılmıştır. Bugün 

Hıristiyanlar arasında yaygın olan teslis (üçleme) inancı Havarilerden çok sonra 

bu dine sokulmuş ve 325 Miladî tarihinde İznik’te toplanan Konsil tarafından da 

                                                 
51 Ateş, a.g.e., III, s. 38. 
52 Ateş, a.g.e., III, s. 39. 
53 Ateş, Süleyman, a.g.e., c. 3, s. 39. 
54 Matta, 6/1. 
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resmi dogma olarak benimsenmiştir.55 Hz. İsa’ya yakın zamanlarda 

Hıristiyanların çoğu İsa’nın Allah’ın oğlu değil elçisi olduğunu kabul ederlerdi. 

Ama vaktiyle Hıristiyanlığa yaman düşman iken onun ortadan kaybolmasından 

sonra Hıristiyanlığı benimseyen Tarsuslu Pavlos’un gayretleriyle İsa’nın Allah’ın 

oğlu olduğu hayali, Hıristiyanlar arasında bir inanç olarak yayılmaya başlamış ve 

Mısırlı Yeni Eflatuncu yorum ile teslis inancı Yunan felsefesinden Hıristiyanlığa 

adapte edilmiştir. Hıristiyanlıkta Papa mutlak otorite haline gelmiş. Onun 

reddettiği apokrif (uydurma) sayılmış böylece onun kabul ettiği şey din olmuş, 

reddettiği şey de atılmıştır. İsa hakkında Allah, Allah’ın oğlu, Allah üçün 

üçüncüsü iddiaları zaman geçtikçe İsa üzerinde beslenen düşüncelerin 

abartılmasından doğmuştur. Bu tür iddialara sapanları Kur’ân-ı Kerîm gerçek 

Hıristiyan saymıyor, kâfir kabul ediyor.56  

Bu tür aşırılıklar eski din mensuplarında olduğu gibi, Müslümanlar 

arasında da vardır. Kur’ân ve sahih hadise dayanmadan kendilerine yasak koyup 

helâlı, mübahı haram sayanlar var diyen Ateş, Teslis olayını dinde aşırılık olarak 

değerlendirmektedir. 

Kur’ân-ı Kerîm, Hz. İsa’dan söz ederken genellikle “Meryem oğlu Mesih” 

der. Bu ifade onu “Allah’ın oğlu” sanmalarının yanlışlığını vurgulamak içindir 

diyen S. Ateş, Teslisin Hıristiyanlığa Pavlos tarafından dahil edildiğini şimdiki 

metinlerde bile Teslisin olmadığını açıklıyor.57

S. Ateş ilaveyle Reşid Rıza görüşünü nakletmektedir: 

Reşid Rıza teslis inancının ne Tevrat, ne de İncil’de bulunmadığını 

misalleriyle kanıtlamaya çalışır. Matta İncilinin (28/19) şu sözü teslise delil 

sayılır: “Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal 

ruh adına vaftiz edin.” Bu söz, üç mukaddes varlıktan söz etmekle beraber bu üç 

ismin cevheri aynı olan üç uknum (eleman), üçünün bir tek varlık olduğu 
                                                 
55 Burada sayın Ateş, “teslisin, Hristiyan meclisi tarafından resmi mezhep olarak benimsenmiştir” 
ifadesini yanlış kullanmıştır; çünkü, hristiyan konsülünde teslisin ikinci unsuru olan Oğul’un Tanrısallığı 
resmen kabul edilmiştir. 
56 Ateş, a.g.e., III, s. 39-40. 
57 Ateş, a.g.e., IV, s. 69. 
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anlamına gelmez. Aslında teslis inancını bugünkü Hıristiyanlığın temeli yapan, 

önce Yahudi ve Hz. İsa’nın düşmanı iken, Hz. İsa’nın vefatından sonra Hıristiyan 

olan Pavlos’tur. Hz. İsa’dan üçleme anlamına gelecek bir söz nakledilmemiştir.58

Teslis inancının kaynağı olarak Hıristiyan kutsal kitabının âyetleri ise 

şunlardır: 

“Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün 

ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla 

vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın 

sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”59

“Tanrının oğlu İsa Mesih.”60

Kelam başlangıçta var idi ve Kelam Allah nezdinde idi. Ve kelam Allah’tı. 

Her şey onunla oldu ve olmuş olanlardan hiçbir şey onsuz olmadı.”61

“Ve kelam beden olup, inayet ve hakikatle dolu olarak aramızda sakin 

oldu. Ve biz onun izzetini, Babanın biricik oğlunun izzeti olarak gördük.”62

“Nasıl ki ey Baba sen bendesin ve ben sendeyim, onlar da bizde olsunlar 

da beni sen gönderdiğinde dünya iman etsin.”63

S. Ateş Kitab-ı Mukaddes âyetlerinden de istifade ederek teslis meselesine 

açıklık getirmeye çalışmış, “Baba” lafzı üzerinde durmuştur. Hak yoldan sapan 

kimseler öteden beri kutsal tanıdıkları kimseleri, peygamberlerin veya liderlerini 

Allah’ın oğlu sanmışlardır diyen, S. Ateş müşrikler de melekleri Allah’ın kızları 

sanıyordu. Aynı inancın putperestlikten Yahudiliğe ve Hıristiyanlığa geçtiğine 

işaret ediyor. “Bunların sözleri de daha önceki kâfirlerin sözlerine 

benzemektedir.” Yüce Allah bu batıl inanca sapanları kınamaktadır.64

                                                 
58 Ateş, a.g.e., IV, s. 69. 
59 Matta, XXVIII/18-19. 
60 Markos, I/1. 
61 Yuhanna, I/1-3. 
62 Yuhanna, I/14. 
63 Yuhanna, XVII/21. 
64 Ateş, a.g.e., IV, s. 69. 
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Genel İslâm âlimlerinin aksine üslubunu daha yumuşak bulduğumuz S. 

Ateş, Hristiyanları kâfir olarak addetmekten ziyade, dinde aşırıya gidenlerin 

ortaya koyduğu bir düstur olarak Teslise yer veriyor. Ancak S. Ateş teslisin izahı 

konusunda Hıristiyanların inandıklarının aksine teslis inancını izah ettiği 

görülmektedir. Hıristiyanlıkta teslis inancı Ateş’in dediği gibi 325 İznik 

Konsili’nde bir mezhep olarak değil bilakis teslisin ikinci unsuru olan oğlun 

Tanrısallığı konusu kabul edilmiştir. S. Ateş ve bazı İslam müfessirleri Teslisin 

Pavlos tarafından Hıristiyanlığa sokulduğu iddiasında bulunmaktadırlar. Ancak 

Hristiyanlar Pavlos’un böyle bir iş yaptığına inanmamaktalar. Bilakis Pavlos’u 

havari kabul ederek takdis etmekteler. Hıristiyanlığa giren teslis inancının nasıl 

girdiği, Hıristiyanlığın eski kültürlerle nasıl senteze ulaştığı konuları üzerinde S. 

Ateş’in verdiği bilgiler yetersizdir. Bu konuda daha derin felsefi ve antropolojik 

araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

5.7. Kitab-ı Mukaddes’e Göre Tahrif Meselesi 

Kur’ân’da, Tahrif konusunda şöyle buyurulmaktadır:  

“Sözlerini bozdukları için onları la’netledik ve kalplerini katılaştırdık. 

Kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Kendilerine öğütlenen şeyden pay almayı 

unuttular. İçlerinden pek azı hariç, dâimâ onlardan hâinlik görürsün. Yine de 

onları affet, aldırma, çünkü Allah güzel davrananları sever.”65   

“Onlardan bir grup var ki, Kitapta olmayan bir şeyi, siz Kitaptan sanasınız 

diye dillerini Kitapla eğip büker(sözlerini, Kitabın sözü imiş gibi göstermek için 

kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, Kitabın sözlerine benzetmeğe 

çalışır)lar ve: “O, Allah katındandır.” derler. Oysa o, Allah katından değildir. 

Bile bile Allah’a karşı yalan söylerler.”66   

                                                 
65 Maide, 5/13. 
66 Al-i İmran, 3/78. 
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“İçlerinden zulmedenler, (söylediğimiz) sözü, kendilerine söylenmeyen 

bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten bir 

azâb gönderdik.”67   

“Derken o zâlimler, onu, kendilerine söylenenden başka bir sözle 

değiştirdiler. Biz de yaptıkları kötülüklerden dolayı o zulmedenlerin üzerine 

gökten bir azâb indirdik.”68

“Şimdi (ey mü’minler) siz, bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? 

Oysa bunlardan bir grup vardı ki, Allah’ın sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl 

erdirdikten sonra, bile bile onu değiştirirlerdi.”69   

Tahrif (değiştirme, bozma) kelimesinin Kur’ân’la tek muhatabı Yahudiler 

görülmektedir. Aşağıdaki âyette de görüldüğü gibi: 

“Yahudilerden öyleleri vardır ki, kelimelerin yerlerini değiştirdiler.”70 

Âyetiyle de hedefin doğrudan doğruya Yahudilik olduğu görülmektedir. 

Hıristiyanlara yönelik doğrudan bir itham olmamakla birlikte daha önce 

bahsi geçen çarmıhla ve teslisle ilgili ayetler vs. İncil’in tahrif edildiğine delil 

olarak gösterilebilir. Bu hususta da S. Ateş’in üslubu oldukça yumuşaktır. 

Yahudilerin tahrifinin bile, “kelimenin aslında değilde anlamında” yapıldığını 

ileri sürer. Hıristiyanlara yönelik bu hususta açık bir ifadesi yoktur ama verdiği 

şu delillerle Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edildiğini anlıyoruz: 

İncillerin, zaman içinde nasıl değiştiğini eldeki belgeler gayet güzel 

açıklıyor. 1682 yılında basılmış olan, Luther’in Latince’den Almanca’ya 

çevirdiği İncil’de Makaber’in üç kitabı var, bugünkü İncillerde Makaber’in 

sadece bir kitabı vardır. Demek ki iki kitap, Hıristiyanların inançlarına ters düşen 

bazı parçaları içerdiğinden İncillerden çıkarılmıştır.71

                                                 
67 A’raf, 7/162. 
68 Bakara, 2/59. 
69 Bakara, 2/75. 
70 Nisa, 4/44. 
71 Ateş, a.g.e., III, s. 40. 
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Alman kralı II. Wilhelm, bazı Alman bilginlerinin, Irak’ta Hammurabi 

yazıtlarına rastlayıp, Tevrat’ın büyük kısmının bu kanunlardan alınmış olduğunu 

söylemeleri üzerine, bir arkadaşına yazdığı kitapta (herhalde mektupta) bu 

olayın, dinin ruhuna zarar vermeyeceğini çünkü Hıristiyanlığın, Tevrat’ın nasları 

üzerine değil, ruhu üzerine kurulu olduğunu söylüyor ve devamla diyor ki: 

“Bana göre Tevrat’ın içerdiği birkaç tarihi fasıl, Allah’ın vahyi değil, 

insanların sözüdür. Allah’ın Sina dağında Musa’ya, İsrailoğulları şeriatını verdiği 

hakkındaki fasıl da böyledir. Çünkü bu yasaları şi’rî ve remzî üslûbu hariç 

Allah’ın vahyi saymak mümkün değildir. Zira Musa bunları büyük ihtimalle daha 

önceki şeriatlardan nakletmiştir. Belki de bunun aslı Hammurabi kanunlarından 

alınmıştır.”72

Bilhassa S. Ateş’in yorumlarını Teslis ve Çarmıh hadiseleriyle ilgili 

âyetlerde inceledik. Bu sebeple tekrar vermeyi uygun görmüyoruz. 

Sonuç olarak S. Ateş, Tevrat ve İncil’in tahrifi konusunda çok kesin 

ifadelerle tahrifin vuku bulduğunu ortaya koymaktan çekindiği görülmektedir. 

Bu da Ateş’in, Yahudi ve Hıristiyanlara kendi kutsal kitaplarını tahrif ettikleri 

konusunda bir tereddüt içinde bulunduğunu göstermektedir. 

Oysa İncillerin kaleme alınış tarihleri bile başlıbaşına tahrifi 

ispatlamaktadır. Şöyle ki: 

Cüveynî, İncillerin Hz. İsa’dan çok sonra kaleme alındığına dikkat 

çekerek, Matta’nın İsa’nın göğe yükselişinden 9 yıl, Yuhanna’nın 30 yıl, 

Markos’un 12 yıl, Luka’nın 22 yıl sonra kaleme alınmış olduğunu zikreder. 

Bugün İnciller üzerinde yapılan modern araştırmalar, M. 70 ile 110 yılları 

arasında Markos, Matta, Luka ve Yuhanna İncillerinin meydana geldiğini haber 

verir ki bu tarihler, Cüveynî’nin verdiği tarihlerden çok daha sonradır. Cüveynî, 

İsa ile İnciller arasında bu tarihsel boşluğun, Hıristiyanlara müdafa imkanı 

                                                 
72 Ateş, a.g.e., III, s. 41. 
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vermediğini belirterek, hiçbir İncil yazarının muhayyilesinden istifade ederek Hz. 

İsa’ya inen İncil’i indiği şekilde yazdığını iddia edemeyeceğine işaret etmiştir.73

5.7. Hz. Muhammed (sav)’in Kitab-ı Mukaddes’te Haber Verilmesi 

(Tebşirat Problemi) 

İslamiyet ve Hristiyanlık arasındaki en önemli tartışma konularından birisi 

de Hz. Muhammed’in risaletinin İncil’de geçip geçmediği yani tebşirat 

meselesidir. Kur’an-ı Kerim’in beyanına göre Hz. Muhammed’in risaleti 

Tevrat’ta ve İncil’de geçmektedir.74

Bunun delili ve inkâr edişleri şu âyetlerde verilmektedir: 

“Onlar ki, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı bulacakları, okuma-

yazma bilmeyen ve nebi olan Rasûle tabi olurlar. O, kendilerine ma’rufu 

emreder, münkerden nehyeder.”75

Hani Allah; peygamberlerden söz almış. Andolsun ki, size Kitabı, hikmeti 

verdim. Yanınızda olanı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde mutlaka ona 

inanacak ve yardım edeceksiniz. İkrar edip de ahdi kabul ettiniz mi, demişti. 

Onlar da “ikrar ettik,” demişlerdi. Allah: “Şahid olun, Ben de sizinle beraber 

şâhidlerdenim,” demişti.”76

Ehl-i Kitab’a karşı yapılmış olan polemik literatürde yer alan tahrif 

problemi dışındaki en önemli nokta, Hz. Muhammed’in (sav) risaletinden ve 

İslam’dan bahseden Kitab-ı Mukaddes cümlelerinin isbat edilmesi meselesidir. 

Şüphesiz bu konudaki tartışmalarda Kur’an-ı Kerim’den kaynaklanmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim’in beyanına göre, Ümmî Resul olan Hz. Muhammed’in (sav) 

ismi Tevrat’ta ve İncil’de yazılıdır.77

Kur’an-ı Kerim’de bu hususla ilgili bir âyet de şöyledir:  

                                                 
73 Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s. 155. 
74 Aydın, Mehmet, Hristiyan Kaynaklarına Göre Hristiyanlık, TDV Yayınları, Ankara 1995, s. 185. 
75 A’raf, 7/157. 
76 Al-i İmran, 3/81. 
77 Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s. 184.  
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“Meryemoğlu İsa: “Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden 

önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir 

peygamberi müjdeleyici olarak (geldim) demişti. Fakat (İsa’nın müjdelediği elçi) 

onlara apaçık delillerle gelince: “Bu apaçık bir büyüdür” dediler.78

Bu ayetin yorumunda Süleyman Ateş, Hz. İsa İsrailoğullarına, kendisinin 

Allah’ın elçisi olduğunu söylemiş, kendisinden sonra Ahmed adında bir elçinin 

geleceğini müjdelemiş fakat onun haber verdiği elçi peygamberliğini ispatlayan 

açık kanıtlar getirince İsrailoğulları, “Bu apaçık bir büyüdür” demişlerdir. Burada 

“Felemma Caehum”daki zamiri kimi İsa’ya, kimi de onun geleceğini müjdelediği 

peygamber Ahmed’e götürmektedir. Burada İsa gelince denmesi uygun değildir. 

İsa (as) gelmiştir, onun gelmesi beklenmemektedir. Beklenen onun geleceğini 

haber verdiği Ahmet’dir. Ahmet’e büyücü diyenler de İsrailoğullarıdır. 

Süleyman Ateş bu konuda aşağıdaki ayetleri vermekte ve akabinde şu 

yorumda bulunmaktadır: 

“Kendilerine kitap verdiklerimiz oğullarını tanır gibi onu tanırlar (onun 

Allah tarafından vahyedildiğini bilirler), ama kendilerini ziyana sokanlar 

inanmazlar. Allah’a yalan uyduran, ya da O’nun ayetlerini yalanlayandan daha 

zalim kim olabilir! Zalimler de kurtuluş yüzü görmezler.”79

“Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub ve Sıbtlarının (torun) Yahudi 

yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, 

yoksa Allah mı? Allah tarafından bildiği bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim 

olabilir?”80

Süleyman Ateş bu ayetlerin yorumunda: “Yahudilik ve Hıristiyan adları 

bu peygamberlerden sonra ortaya çıkmıştır. Bu peygamberleri Yahudi veya 

Hıristiyan sanmak büyük hatadır. Çünkü Allah mı yarattıklarını daha iyi bilir, 

yoksa bu iddia sahipleri mi? Bunların içlerinde gerçeği bilen, Hz. Muhammed’in 

                                                 
78 Saf, 61/6. 
79 En’am, 6/20. 
80 Bakara, 2/140. 
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hak Peygamber olduğunu Tevrat’tan okuyup anlayan insanlar da vardı ama 

gerçeği gizliyorlardı. Allah tarafından kendisine verilen bilgiyi, gördüğü ve 

bildiği bir şeyi gizleyen insandan daha zalim kim olabilir?” demektedir.81

Burada En’am sûresinin 20. ayetiyle paralellik arzeden ayeti vermek 

istiyoruz: 

“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar 

ama yine de ondan bir grup, bile bile gerçeği gizlerler.”82

Süleyman Ateş, bu hususu şöyle açıklar: Hz. Muhammed’in 

Peygamberliğini, ona gelen buyrukların hak olduğunu, topluluk içerisinde 

oğullarını gördükleri zaman nasıl tanırlarsa Hz. Muhammed’i (sav) de öyle 

tanıdıklarını, bunun hak olduğunu, o kadar kesinlikle bildiklerini, fakat bile bile 

gerçeği gizlediklerini söylüyor. Bu da, inananların alıştıkları şeyden 

dönmelerinin kolay olmadığından ileri gelir demektedir.83

Burada (Bakara’da) muhatap Yahudiler iken, En’am sûresindeki muhatap 

müşriklerdir. Müfessirlerin anlattıklarına göre müşrikler, Hz. Peygambere itiraz 

ederek, “Biz Yahudi ve Hıristiyanlara senin durumunu sorduk. Onlar kitaplarında 

senden söz edilmediğini söylediler” demişler ve bunun üzerine 19. âyet (Benimle 

sizin aranızda Allah şahittir…) âyeti inmiştir. Bu rivayetin doğruluğu şüphelidir. 

Bu sûre bütün olarak inmiştir. Âyetlerin ayrı ayrı olaylar üzerine indiği 

söylenemez. Ayet Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğini söyleyenler varsa da bu 

doğru değildir. Bütünüyle Mekke’de inen bu sûrenin bu âyeti de her âyeti gibi 

Mekke’de inmiştir. Mekke’de ise bir kütle halinde kitap ehli yoktu. Ancak bir iki 

Hıristiyan veya Yahudi olabilir. Mekke’de inen ayetlerde Kitap ehlinden övgü ile 

söz edilir. 

O zaman dışarıdan, Hz. Peygamber’in kavmini Allah’a kulluğa çağırmaya 

başladığını duyan Kitap ehlinin Hz. Peygambere karşı tutumları olumlu idi. Onun 

                                                 
81 Ateş, a.g.e., I, s. 247. 
82 Bakara, 2/146. 
83 Ateş, a.g.e., I, s. 257. 
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öğretilerini duyanlar bu öğretilerin gerçekliğini, kendi kitaplarının içeriğine 

uygun olduğunu itiraf ediyorlardı. Henüz Kitap ehli ile Hz. Peygamber arasında 

bir sürtüşme yoktu. Bu sürtüşme Medine’ye hicretle başlamıştır. Bunun sebebi de 

Medine yahudilerinin bölgedeki otorite ve ekonomiyi hâkimiyetlerini elden 

kaçırma endişesidir. 

En’am suresinin 20. âyeti Bakara Sûresi’nde de tekrar edilmiştir. Yalnız 

arada Kitap ehlinin Kur’an’ı oğullarını tanıdıkları gibi tanıyıp bildiklerini ifade 

ettikten sonra onlardan bir grubun bile bile hakkı gizledikleri belirtilmektedir. O 

ifade ile bu ifade arasında fark vardır. Bu âyet (En’am 20) indiği sırada Kitap 

ehlinden olumsuz bir davranış görülmediğinden burada onların bazısının hakkı 

gizlediğinden söz edilmiyor. Ama Bakara’daki ifadenin sonu biraz sertleşerek 

Kitap ehlinden bazılarının hakkı gizledikleri zikrediliyor. Çünkü o âyet 

Medine’ye hicretten ve Yahudilerle sürtüşme başladıktan sonra inmiştir. Orada 

muhatap Yahudilerdir. Burada muhatap müşriklerdir. 

Kitap ehlinden bazı kimselerin Kur’ân’a son derece saygı gösterdikleri 

gerek Mekke gerek Medine’de inen âyetlerde anlatılmaktadır. A’raf 157, Kasas 

52-53, İsra 107-109, Mekke’de; Al-i İmran 112, 114, 119, Maide 82-83, Furkan 

7-8 Medine’de inen ayetler Kitap ehli bazı kimselerin Kur’ân’a saygısını belirten 

sahneler sunar. 

Kitap ehlinden insaflı bilginler ve onun sözüne uyanlar Kur’ân’a 

inanmışlar, müslüman olmasalarda onun vahiy eseri olduğunu kabul ve itiraf 

etmişlerdir. İşte bundan dolayı Kur’ân Kitap ehlinin bunu oğullarını tanıdıkları 

gibi tanıdıklarını haber veriyor. Onların tasdikini de kendi gerçekliğine bir tanık 

olarak gösteriyor. 

Bunu şu örnekle delillendirirsek; Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten 

sonra Yahudi bilginlerinden Abdullah ibn Selâm müslüman olmuştu. Hz. Ömer 

ona bu ayetten sordu: “Allah bu âyeti peygambere indirdi (Kitap ehlinin, onu 

oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar) Bu tanıma nasıldır?” Abdullah: “Ey Ömer onu 

sizin aranızda görür görmez oğlumu tanır gibi tanıdım, hatta Muhammed’i 
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oğlumdan daha iyi tanıdım. Onun Allah’ın gerçek elçisi olduğuna tanıklık 

ederim.”84

Bu rivayetten Kitap ehlinin oğulları gibi tanıdıkları kişinin Hz. 

Muhammed olduğu anlaşılıyor fakat ayetlerde o tanıdıkları şey ile kasıt Hz. 

Muhammed’den ziyade ona gelen Kur’ân’dır. Onların tanımaları, Kur’ân’ın 

kendi kitaplarındaki gerçeklere uyan bir vahiy eseri olduğunu bilmeleridir. 

Önemli olan onun şahsını tanımak değil, ona gelen sözlerin Tanrı vahyi olduğunu 

tanımak, onları kabul ve tasdik etmektir.85

S. Ateş, Araf 157’nci âyetin yorumunda da Hz. Muhammed’in vasfının 

Tevrat ve İncil’de yazılmış olduğunu belirtir. Bugün mevcut İncil ve Tevrat’ta 

Hz. Muhammed’in geleceğine dair işaretler vardır. Fakat onu daha açık niteleyen 

bazı parçaların kaybolması kuvvetle muhtemeldir, der. İslam’a İtirazlar ve 

Kur’ân-ı Kerim’den Cevaplar adlı eserinin beşinci bölümünde bu konuyu 

ayrıntılı olarak açıklar. 

Kitab-ı Mukaddes ayetlerinde Hz. Muhammed’den (sav) bahsedilmesi 

sayın Ateş’in sözlerini desteklemektedir: 

Tevrat’ın Tesniye Kitabının 18’inci babında şöyle deniyor: “Allah’ın Rab, 

senin için aranızdan kardeşlerinden benim gibi bir peygamber çıkaracak; onu 

dinleyeceksin; nasıl ki Hareb’de toplantı gününde: Bir daha Allah’ın Rabbin 

sesini işitmeyeyim ve artık bu büyük ateşi görmeyeyim ve ölmeyeyim diye 

Allah’ın Rabdan istedin. Ve Rab bana dedi: Onlar için kardeşleri arasından senin 

gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona 

emredeceğim her şeyi onlara söyleyecek. Ve vaki olacak ki benim adıma 

söyleyeceği sözleri dinlemeyecek olan adamdan ben arayacağım.”86

Burada İsrailoğullarını kardeşleri arasından Musa gibi bir peygamberin 

geleceği haber verilmektedir. S. Ateş bu kardeş tabirini şöyle yorumlar: “Kureyş 

                                                 
84 Ateş, a.g.e., III, s. 127. 
85 Ateş, a.g.e., III, s. 127. 
86 Tesniye XVIII/15-22. ayetler.  
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kabilesi İbrahimoğlu İsmail’in soyundan, İsrail oğulları da Hz. İbrahim’in oğlu 

İshak’ın soyundan gelirler. Demek ki Kureyş kabilesi İsrailoğullarının kardeşi 

sayılırlar. İsrailoğullarının kardeşleri olan Kureyş kabilesi arasından Musa gibi 

bir peygamber hiç şüphesiz Hz. Muhammed’dir (as), demektedir.87  

İncil âyetlerinde Risâlet-i Muhammediye ile ilgili olarak şu ayetleri 

görüyoruz: 

“Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız. Ben de Babaya 

yalvaracağım ve o size başka bir Tesellici, Hakikat Ruhunu vereektir; tâ ki, 

daima sizinle beraber olsun.”88

“Babadan size göndereceğim tesellici, Babadan çıkan hakikat ruhu geldiği 

zaman, benim için o şehadet edecektir. Siz de şehadet edersiniz. Çünkü 

başlangıçta benimle berabersiniz.”89

“Benim ismimle babanın göndereceği tesellici, Ruhu’l-Kudüs, o size 

herşeyi öğretecek ve size söylediğim herşeyi hatırınıza getirecektir. Artık sizinle 

çok şeyler konuşmayacağım çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve bende onun 

hiçbir şeyi yoktur. Fakat dünya bilsin ki ben Babayı severim ve Baba bana nasıl 

emir verdiyse öyle ederim.”90

“Ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü 

gitmezsem tesellici size gelmez; fakat gidersem onu size gönderirim ve o geldiği 

zaman günah için, salah için ve hüküm için dünyayı iltizam edecektir. Size 

söyleyecek daha çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o, hakikat 

Ruhu gelince size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden 

söylemeyecektir. Fakat her ne işitilirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size 

bildirecektir.”91

                                                 
87 Ateş, a.g.e., III, s. 128. 
88 Yuhanna, XIV/15-16. 
89 Yuhanna XIV/26-27. 
90 Yuhanna XIV/26.  
91 Yuhanna XIV/7-14. 
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“İncil’deki bu son ayet, “O kendiliğinden konuşmaz, onun söyledikleri, 

kendisine vahyedilen bir vahiydir” ayetinin mealini anlatmaktadır. “Hakikat 

Ruhu”, “Ruhu’l-Kudüs” vs. diye vasıflandırılan kendiliğinden konuşmayacak 

kendisine vahyedilenleri duyuracak olan hiç şüphesiz Hz. Muhammed’den 

başkası değildir.”92

İslam-Hıristiyan polemik tarihinin en önemli tartışma konularından birisi 

olan Tebşirat problemi üzerinde, Moyarkalı Hıristiyan Muhtedisi Abdullah 

Tercüman (ö. 823/1420) da çok geniş şekilde durmuştur. O da Yuhanna 

İncil’inde İsa’nın, geleceğini haber verdiği Yunanca Paraklit ile, Latince 

Paraklitos’un Arapça tam olarak Ahmed kelimesinin karşılığı olduğunu belirtmiş, 

bundan da maksadın, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (as) olduğunu ifade 

etmiştir. Yine Abdullah Tercüman, “Benim ismimle Babanın göndereceği 

Tesellici, Ruhu’l-Kudüs, O size her şeyi öğretecek…”93 şeklindeki İncil 

beyânının, Hz. Mesih’ten sonra sadece Hz. Muhammed’e uygun düştüğüne işaret 

etmiş ve O’nun haber verildiğini bildirmiştir.94

Yine, Türk polemikçilerinden Harputlu İshak Efendi (öl. 1310/1892)’de, 

Tebşirat problemine eğilmiş ve Kur’an’da adı geçen Ahmed kelimesinin95 

İbranicesinin Faraklit olduğunu belirterek, yeni İncillerde bu kelimenin 

kaldırıldığına dikkat çekmiştir.96

Buradan da anlaşılıyor ki S. Ateş, İbn-i Kesir ile aynı görüşü 

benimsemektedir. 

5.8. İsa (as)’ın Çarmıhı ve Kefareti Meselesinin Kitab-ı Mukaddes İle 

Mukayesesi 

“Biz Allâh'ın elçisi, Meryem oğlu Îsâ Mesih'i öldürdük!” demelerinden 

ötürü (belâlara uğradılar). Oysa onu öldürmediler ve asmadılar; fakat (bu iş) 

                                                 
92 Ateş, Süleyman, a.g.e., c. 3, s. 400. 
93 Yuhanna, XIV/26. 
94 Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s. 188. 
95 Saf, 61/6. 
96 Aydın, Mehmet, a.g.e., s. 192. 
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kendilerine, benzer gösterildi. Onun hakkında ayrılığa düşenler, ondan yana tam 

bir kuşku içindedirler. O hususta kesin bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. 

Onu yakinen öldürmediler (onu öldürdüklerini kesin biçimde bilemediler).”97

Süleyman Ateş bu ayetin yorumunda şunları söyler: Yüce Allah, bu 

âyetlerde Hz. İsa’nın öldürülmediğini, asılmadığını fakat ona benzetilen birinin 

öldürüldüğünü veya asıldığını, İsa’nın öldürülmesi veya asılması hakkındaki 

sözlerin, bir şüpheden, bir zandan doğduğunu onu öldürdüklerine dair kesin bir 

bilgilerinin olmadığını, Allah’ın onu, kendisine yükselttiğini bildiriyor.  

Yahudiler, Hz. İsa’yı öldürdüklerini iddia ediyorlardı. Hristiyanlar da 

Hz. İsa’nın çarmıha gerilerek yani haç şeklinde birbirine bağlanan tahtalara, 

ellerinden ve ayaklarından çivilenerek öldürüldüğüne, fakat defnedildikten sonra 

bedeniyle kalktığına ve göğe çıkarıldığına inanıyorlardı.  

“Biz, Allah’ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük 

demelerinden…” ayetinde Yahudilerin, Hz. İsa’ya, “Allah’ın Elçisi” demeleri, 

onların Hz. İsa ile bu tarzda alay ettiklerine işaret olduğu gibi, Hz. İsa’nın, 

insanlara, kendisinin yalnız resul olduğunu söylediğine, hristiyanların sandıkları 

gibi tanrılık iddia etmediğine de işaret vardır. 

“Onu öldürmediler, onu asmadılar, fakat onlara benzer gösterildi” İsa 

zannettikleri birini, İsa diye öldürdüler veya astılar. 98

Çarmıha dair İncil ayetleri şöyledir: 

Matta İncil’inde şöyle geçmektedir: “Nitekim insanoğlu hizmet edilmeğe 

değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.”99 Hz. 

İsa’nın kefaretinin temelinde ise Allah’ın beşeriyete olan sevgisi gösterilmiştir100. 

Hz. İsa’nın faaliyeti, Yahudilerin kurtarıcı olarak beklediği mesihin 

faaliyetlerine benzemediği ve Yahudi menfaatleri ile çatıştığı için Kudüs’te 
                                                 
97 Nisa, 4/157. 
98 Ateş, Süleyman, a.g.e., c. 2, s. 398. 
99 Matta, XX/28. 
100 Aydın, Mehmet, a.g.e., s. 162. 
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aleyhine büyük bir faaliyet başlamıştır. İsa’nın mesajları Yahudilerin beklediği 

militan kurtarıcının faaliyetlerine benzemiyordu. Onlar eli silahlı bir kurtarıcı 

bekliyorlardı. Oysa İsa’nın silahı Allah’ın kudretini gösteren belirtilerdi. Bu 

sebeplerden dolayı Yahudi Hahamlar Meclisi, İsa’nın öldürülmesine karar 

vermiştir101. Bu olay Matta İncilinde şöyle geçmektedir: “Başkahinlerle halkın 

ileri gelenleri, Kayafa adındaki baş kahinin sarayında toplandılar, İsa’yı hileyle 

öldürmek için düzen kurdular.”102

Yahuda İskariyot’un ihbarı üzerine, Yahudiler tarafından yakalanan Hz. 

İsa, hakaretlerle başkahin Kayafa’nın yanına götürülür. “İsa daha konuşurken on 

ikilerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkahinlerle halkın ileri gelenleri 

tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı”103. 

“İsa’yı tutuklayanlar onu başkahin Kayafa’ya götürdüler, din 

bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı.”104

Daha sonra Hz. İsa vali önüne çıkarıldı: “Vali ona, sen Yahudilerin kralı 

mısın? Diye sordu. İsa, söylediğin gibidir dedi”105. 

Vali onu kurtarmak isterse de kahinlerin kışkırttığı halkın sözüne uyarak 

onu ölüme mahkum eder106. Hz. İsa aynı gün Golgote (kafa kemiği) denilen yere 

götürülür üzerine kırmızı bir kaftan ve başına dikenlerden bir taç konur. Alaylar 

ve hakaretlerle çarmıha götürülür107. 

Ve Romalı askerler tarafından çarmıha gerilir: “Öğleyin on ikiden üçe 

kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle “Eli, 

eli, lema şevaktanı?” yani “Tanrım, tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı. 

Orada duranlardan bazıları bu adam İlyas’ı çağırıyor, dediler. İçlerinden biri 

hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak 
                                                 
101 Aydın, Mehmet, Dinler Tarihine Giriş, s. 141, Konya, 2002. 
102 Matta, XXVI/3-4. 
103 Matta, XXVI/47. 
104 Matta, XXVI/57. 
105 Matta, XXVI/11. 
106 Matta, XXVI/12-26. 
107 Matta, XXVI/27-30. 
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İsa'ya içirdi. Öbürleri ise, dur bakalım İlyas gelip onu kurtaracak mı? dediler. İsa 

yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti”108. İşte Hz. İsa'nın 

çarmıha gerilmesi Matta incilinde böyle anlatılmaktadır. Kârâfî bu ifadeleri delil 

olarak alır ve bu sözlerde Allah’ın kazasına ve iradesine teslim olmamanın 

bulunduğunu belirterek, İsa gibi bir peygamberin böyle bir halde 

bulunamayacağına dikkat çekerek Haç’a gerilenin İsa’nın dışında biri olması 

gerektiği görüşünde ısrar eder.109

Ve sonrasında şu olaylar anlatılmaktadır. Mecdelli Meryem ve birkaç 

kadın mezarı görmeye gittiklerinde bir melek görürler. Ve aralarında şu konuşma 

geçer: “Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın, çarmıha gerilmiş İsa’yı 

aradığınızı biliyorum. O burada yok söylediği gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri 

görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin: İsa ölümden dirildi. Sizden önce 

Celile'ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz”110. 

Korku ile irkilen kadınlara biraz sonra İsa görünmüş ve onlara 

“Korkmayın gidip kardeşlerime haber verin ki Celile’ye gitsinler, beni orada 

görecekler”111 demiştir. 

İsa Celile’de öğrencilerinin karşısına çıkmış ve son olarak onlara şunları 

söylemiştir. "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin 

bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları Baba, oğul ve Kutsal Ruh 

adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum herşeyi uymayı onlara öğretin. İşte ben, 

dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim”112. 

Hz. İsa’nın beşeriyetin günahlarına “kefâret” olarak gelmiş olması ve 

bunun için “Çarmıh”a gerilmesi inancı, Hıristiyan ilahiyatının çok önemli inanç 

ilkelerinden birisidir. Hz. İsa’nın kefaret oluşu problemi, her şeyden önce 

İncillerden kaynaklanmaktadır. İnciller, İsa’nın Baba’nın nezdinde yegane 
                                                 
108 Matta, XXVII/45-50. 
109 Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, s. 141. 
110 Matta, XXVIII/5-7. 
111 Matta, XXVIII/10. 
112 Matta, XXVIII/18-20. 
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şefaatçi olduğunu113 ve O’nun, bütün beşeriyetin günahlarına kefâret olarak 

geldiğini haber verir. Bu anlayış içinde Hıristiyan ilahiyatı, İsa’nın kendisine 

hizmet edilmeye değil, ancak hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye 

vermeye geldiğini inanç ilkesi olarak benimsemiştir. Allah, bizi sevdiği için 

günahlarımıza114 kefaret olarak oğlunu gönderdi ifadesi Hıristiyan Konsillerinde 

iman ilkesi olarak kabul edilmiştir115. 

Milâdi 325’de toplanan İznik Konsülü116 ile resmen kabul edilen İsa’nın 

kefaret olarak gelişi prensibi, “İsa biz insanların kurtuluşu için gökten inmiştir, 

cesetlenip insan olmuştur. İsa, insanlık için bir kefaret olarak kurban olmuş ve 

onun şahsında beşerin boynundaki günah yükü = Aslî suç (Peche Originel) 

kaldırılmıştır.117

Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre böyle bir şey söz konusu değildir. İslama 

göre hiç kimse bir başkasının günahından mesul olamaz. Nitekim ayet-i 

kerimede: 

“Kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecek, kim de 

zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.”118

“Herkesin kazanacağı ancak kendisine aittir. Hiçbir günahkâr başkasının 

günahını çekmez.”119

Markos’a göre İncil’in 13’üncü babında anlatılmaya başlanan olayda, 

askerlerin İsa’ya erguvani kaftan giydirdikleri yazılıdır. Markos İncilinde 

Yahuda’nın intiharından söz edilmez. Matta İncilinde İsa’nın haça gerilme saati 

belirtilmemiş, sadece altıncı saatten dokuzuncu saate kadar bütün yeryüzüne 

karanlık çöktüğü anlatılmıştır. Markos İncilinde ise İsa’nın, üçüncü saatte haça 

gerildiği söylenmektedir. 
                                                 
113 Yuhanna, II/1. 
114 Matta, XX/28; XXVI, 28; Markos, X/45; Yuhanna, I/29; III/17; IX/50; Romalılara, V/10. 
115 Yuhanna, IV/10. 
116 Aydın, a.g.e., s. 136. 
117 Aydın, a.g.e., s. 137. 
118 Zilzal, 99/7-8. 
119 En’am, 6/164. 
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Görülüyor ki İsa’nın çarmıha gerilmesi ve kabirden kalkması, İncillerde 

başka başka ve birbirine ters biçimlerde anlatılmaktadır. Kimine göre gerildiği 

haçı başkası taşımış, kimine göre kendisi taşımış. Kimine göre İsa, çarmıha 

gerildiğinin ertesi günü kalkmış, kimine göre üçüncü günü kalkmış, kimine göre 

günün üçüncü saatinde, kimine göre altıncı saatinde çarmıha gerilmiş. Kimine 

göre gerilmeden önce vali Platus, onu Hirodes’e göndermiş, kimine göre 

göndermemiş. Kimine göre onun kaldırıldığını söyleyen meleği, yalnız bir kadın, 

kimine göre iki kadın, kimine göre de ikiden fazla kadın görmüş. Kimine göre bu 

melek bir tane, kimine göre iki tane imiş… Allah’ın sözünde bu kadar tutarsızlık, 

bu kadar çelişki olmaz.”120

Luka’da İsa’nın kabrini gören kadınlar, iki değil, daha fazladır. Bunlar 

vefatının ilk günü seher vakti kabre gelmişler, kabrin taşını yuvarlamışlar (öteki 

İncillerde taşı melek yuvarlamıştı. Burada kadınlar yuvarlıyorlar), kabre inmişler, 

İsa’nın cesedini bulamamışlar. Şaşkın durumda iken parlak elbiseli iki adam 

görmüşler (Matta ve Markos’ta tek adam görmüşlerdi. Burada iki adam 

görüyorlar. Yine ötekilerde kadınlar adamı daha kabre inmeden kabrin üstünde 

veya içinde görmüşlerdi. Burada kadınlar kabre inip cesedi bulamadıktan sonra 

adamları görüyorlar.)…121

Matta’ya göre İncil’de İsa, şakirtleriyle beraber bir evde fısh yemeği 

yemiş, içlerinden birinin kendisini ele vereceğini söylemiş. “Fakat ben kıyam 

ettikten sonra sizden önce Galile’ye gideceğim” demiş. Öldürüleceğini haber 

veren İsa, öldürülmemesi için dua etmiş: “Ey baba, eğer mümkünse bu kase 

benden geçsin. Fakat benim istediğim gibi değil, senin istediğin gibi olsun” 

demiş. İsa’yı yakalamaya geldiklerinde bütün şakirtleri onu bırakıp kaçmışlar. 

İsa, şahsen kendisini tanımayan başkâhinlerin huzurunda yargılanırken uzaktan 

onu izleyen şakirdi Petrus, “İsa’nın arkadaşı mısın, onu tanıyor musun?” diye 

                                                 
120 Ateş, a.g.e., II, s. 399-400. 
121 Ateş, a.g.e., II, s. 399. 
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soranlara üç kez İsa’yı tanımadığını söylemiş, İsa, yargılama sonunda vali 

Petrus’a teslim edilince onu ele veren Yahuda, kederinden kendini asmış.122  

Müfessirler, İsa’nın kurtulduğunda ve kendisinin yerine kendisine 

benzetilen birinin asıldığında sözbirliği içindedirler. Yalnız yakalanmadan önceki 

olaylar, belki de dolaylı olarak İncillerden aynen alınmıştır.  

Çarmıha gerilme ve göğe kaldırılma inancı, yalnız Hz. İsa hakkında 

değil, eski dinlerden beri süregelen bir inançtır. Herhalde insanlık uğruna 

fedakarlığın en yüksek derecesi olarak kabul edilen bu çarmıha gerilme, birçok 

manevi lidere yakıştırılmıştır. 

S. Ateş, bu konuda Şeyh Tantavi’nin görüşlerine katılmaktadır. Tantavi, 

İsa’nın çarmıha gerilmesi hikayesinin, bir Babil efsanesinden Hıristiyanlığa 

adapte edilmiş olduğunu, Müslümanlığı kabul etmiş olan Lord Headley’in 

“İkaz’u Garbi li İslam” adlı kitabından naklediyor. Lord Leadley, 1903-1904 

yıllarında Alman arkeologlar tarafından keşfedilen Asur hattıyla yazılmış iki 

Babil yazıtından, Bil’in dramının aynen İsa dramına benzediğini tespit etmiştir.  

1) Bil esir olarak götürülür. 

1) İsa da esir olarak götürülür. 

2) Bil tepedeki evde muhakeme edilir.  

2) İsa da başkahinin evinde muhakeme edilir. 

3) Bil dövülür. 

3) İsa da sopa ile dövülür…123

Bugün modern Avrupalı araştırmacılar da yaptıkları araştırmalar 

sonrasında çarmıh olayının uydurmalığını ispat etmektedirler. Gerçekten İsa’nın 

çarmıha gerilmesi, hayal ürünüdür. Başında taç ile çarmıha gerilmiş liderler 

tablosu, putperestlikten Hıristiyanlığa kopye edilmiştir. Onun yakalandığını, 

                                                 
122 Ateş, a.g.e., II, s. 397. 
123 Ateş, a.g.e., II, s. 402. 
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götürülüp öldürüldüğünü sananlar, arayıp cesedini de bulamayınca cesediyle 

birlikte göğe kaldırıldığına inanmışlardır. Tamamen İsa’ya ruhani bir yön katmak 

için hazırlanmış bir senaryo olan çarmıh olayı zamanla Hıristiyanlık içine nüfuz 

ettirilmiştir.  

S. Ateş, çarmıh konusunda İncillerdeki çelişkilere değinerek çarmıh 

konusunda Hıristiyanların kaynaklarının da çelişkilerle dolu olduğunu 

göstermekte ve şöyle demektedir:  

“Kur’ân’ın söylediği gibi, İsa’nın asılmadığını bildiren Hıristiyan 

kitapları ve böyle inanan Hıristiyanlar da var. Zaten hayatı pek bilinmeyen İsa 

hakkında daha esrarengiz bir nitelik ve İsa’nın şahsına kendisini, en büyük 

işkenceye katlanarak insanlığa feda edecek kadar insan sevgisi vermek için, eski 

dinlerden kalma çarmıh hikâyesi, İsa’ya yakıştırılmış ve bu temel bir inanç haline 

getirilmiştir.”124

“Aynı inanç, bazı hadisler yoluyla İslâmiyete de geçmiştir. Bu hadislere 

göre İsa, kıyametten önce tekrar dünyaya dönecektir. İsa’nın ineceğini bildiren 

bu hadislerde bazı çelişkiler olduğunu Âl-i İmran Sûresinde göstermiştik. Her 

şeye rağmen eğer kendilerine Hıristiyanlıktan bir şeyler karışmamış, İsa ruhunu 

taşıyan, yani İsa dininin mensuplarının, son zamanlarda İslâm hükümlerini 

benimseyeceklerine ve bununla amel edeceklerine işaret olabilir. Görünürde İsa 

mensubu olsalar bile, uygulamada İslam’ın özüne mensup olacaklardır…”125

5.9. Logos Meselesi 

Bu hususta Kur’an-ı Kerim’deki ayetler şöyledir: “Ey Kitab Ehli, 

dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri 

söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi, O’nun Meryem’e 

attığı kelimesi ve ondan bir ruhtur.”126

                                                 
124 Ateş, a.g.e., II, s. 404. 
125 Ateş, a.g.e., II, s. 406. 
126 Nisa, 4/171. 
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“Meryemoğlu Mesih bir elçiden başka bir şey değildir. Ondan önce de 

elçiler gelip geçmişti. Annesi de dosdoğruydu, ikisi de yemek yerlerdi.”127

“Melekler demişti ki: “Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile 

müjdeliyor. Adı, Meryem oğlu İsa Mesih’tir.” 

Bu ayetlerin yorumunda Süleyman Ateş, “kelime” lafzını, O’nun “Kün = 

Ol” emrinin veya Meryem’e babasız çocuk doğuracağı hakkında verilen 

müjdenin bir eseri olduğunu belirtmek içindir der.128

Enbiya Sûresi 91. âyette İsa için “kendinden bir ruh” denilmiştir. O’ndan 

bir ruh demek, Allah emrinden yaratıklar âleminden bir ruh demektir. Allah’ın 

ruhu, Allah’ın kendisi demek değildir. Nasıl ki Ardullah (Allah’ın Arzı) Allah’ın 

yarattığı yer anlamındaysa, Allah’ın ruhu da yarattığı ruh anlamındadır. Ayrıca 

bazı şeylerin Allah’a izafe edilmesi önemine binaendir. Çünkü İsa baba olmadan 

meleğin üflemesiyle döllenmiştir.129 İncillerde de geçtiği gibi Meryem, Yusuf’a 

nişanlanmış olduğu halde buluşmalarından önce Ruhu’l-Kudüs’ten gebe olduğu 

anlaşıldı. “Meryem bunun nasıl olacağını sorar. Melek cevap verip ona dedi ki: 

Ruhu’l-Kudüs senin üzerine gelecek”130 “Ruhu’l-Kudüs Allah’ın bir parçası 

değil, O’nun yaratığı olan melektir. Ruhu’l-Kudüs’ü Allah’ın bir parçası saymak 

İsa’yı da Allah’ın oğlu sanmak ifrattır, dinde aşırılıktır. Tevhid inancına 

aykırıdır.131

Milleaniler Allah üçün üçüncüsüdür. Kelime Mesih’in cesediyle birleşmiş, 

onun nâsûtu (insanlığı)na bürünmüş, su şaraba karışmış olduğu gibi ona 

karışmıştır. Böylece çokluk tekliğe dönüşmüştür. Mesih cüz’i değil, küllî bir 

insandır. Ezelî kadimdir. Meryem ezelî bir Tanrı doğurmuştur.  

Ayrıca Meryem’in küllî veya cüz’i bir insan olduğu üzerinde de ihtilaf 

etmişlerdir. Tanrının Meryem ile değil, Mesih ile birleştiğinde, öldürme ve 

                                                 
127 Maide, 5/75. 
128 Ateş, a.g.e., II, s. 419. 
129 Matta, I/18. 
130 Luka, I/34. 
131 Ateş, a.g.e., II, s. 420. 
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asmanın insan ve Tanrı birliğine olduğunda oy birliği içindedirler. “Kelime” 

denmesi Mısır putperestliğinden Hıristiyanlığa girmiştir. Üçleme inancını felsefî 

bir biçimde Hıristiyanlığa adapte eden de Mısırlı yeni Eflatundur.132

Hz. İsa’nın “Allah’ın Kelimesi” olması için, Allah’ın kudretini ifade eden 

sözsüz bir konuşmadır diyen Sayın Ateş, bu olayı varlığı, zuhura gelişi insanlara 

ibret veren ilahî bir konuşmadır. Tıpkı insanın ruhunda ibretler uyandıran tabiat 

olaylarının da (çiçeklerin açması, doğumlar vs. büyük bir kudret ve akıl sahibi bir 

yaratıcının varlığını haykıran ruhta derin duygular uyandıran birer kelimedir. 

İsa’nın doğumu da olağanın üstünde bir hadisedir.) birer kelime olması gibidir,” 

diyor.133

Kitab-ı Mukaddes’e göre İsa, Tanrının bir görüntüsü kabul edilmektedir. 

Şöyle ki: 

“Tanrının görüntüsü olan İsa”134 “Tanrının şeklinde olan İsa”135 ve Tanrı 

dedi: “Suretimize, benzeyişimize göre insan yapalım… ve Tanrı insanı kendi 

suretinde yarattı.”136 “Tanrı adamı yarattığı günde kendi benzeyişinde yaptı.”137

Philo pek çok yerde “Tanrının görüntüsü” sıfatını Logos için 

kullanmaktadır. Paulus ile İsa’yı tanrı olarak görmüş, Eski Ahid’deki “Rab” 

tabirini ona vermekle Tanrı ile İsa’nın aynı özde olduğunu vurgulamıştır.138

Hıristiyan inancına göre Tanrı’nın İsa’da müşahhaslaştığını ima eden bu 

kavram İslam’a göre terslik arzetmektedir. Nitekim Maide 75. ayette ikisi de 

yemek yerlerdi tabiriyle Allah (cc), İsa’nın (as) ve annesinin insan oluşuna vurgu 

yapmıştır. 

                                                 
132 Ateş, a.g.e., II, s. 423-424. 
133 Ateş, a.g.e., II, s. 46. 
134 2. Korintoslulara, IV/4. 
135 Fil M. II/6. 
136 Tekvin, I/26-27. 
137 Tekvin, V/1. 
138 Avcı, Betül, Erken Dönem Hıristiyan Teolojisinde Logos Doktrini, Dinler Tarihi, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2000. 
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Süleyman Ateş de bu konuda Meryem oğlu Mesih’e “Allah” diyenler 

gerçek Tevhidi inkar etmişlerdir. Çünkü Mesih İsrailoğullarını Allah’a kul 

olmaya çağırmıştı. Allah’tan başkasına Allah demek şirktir. Allah’ı üç varlıktan 

oluşan bir Tanrı sananlar da Tevhid’i inkar etmiştir. Bu inançlarından 

vazgeçmeyenler acı bir azaba çarptırılacaklardır. Meryem de oğlu Mesih de insan 

idiler. İnsanlar gibi yaşar, yer ve içerlerdi. Varlıklarını sürdürmek için yeyip 

içmek zorunda olanlar nasıl Tanrı olabilirler? Bu tür iddialar şaşkınlığın, 

düşüncesizliğin ürünüdür demektedir.139

                                                 
139 Ateş, a.g.e., III/38. 
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SONUÇ 

Cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye’de tam bir tefsir yazmış olmakla ön 

plana çıkan Süleyman Ateş, tefsirde izlediği yöntem ve Hıristiyanlığa 

yaklaşımıyla klasik müfessirlerden ve anlayışlardan farklı olabilmeyi başarmış 

ender akademisyenlerden biridir. Tefsirinde, İsrailiyattan uzak bir yol takip etmiş 

olan Süleyman Ateş, özellikle Müslümanların ve Hıristiyanların üzerinde ihtilaf 

etmiş oldukları pek çok noktaya işaret ederek, her iki din mensupları arasında, 

ihtilaf konusu olan hususların zannedildiği kadar büyük olmadığını tesbit edip, 

ispat edebilmiştir. Tefsirinde, klasik tefsir anlayışının dışına çıkabilmeyi 

başarmış, Kitab-ı Mukaddes’ten istifade yoluyla, Hıristiyanlarla benzer olan 

yaklaşımlara işaret etmiştir. Tefsir konusunda yapmış olduğu çalışmalarla, son 

yıllarda, gelişmekte olan ve yeni bir ivme kazanmakta olan Dinler Arası Diyalog 

konusuna katkıda bulunan Süleyman Ateş, beraberinde bir çok tartışmayı da ülke 

gündemine getirmiştir. 

Hıristiyanların kurtuluşu meselesinde ve cehennemin ebediliği konusunda 

kendisinden önceki müfessirlerin aksine farklı bir iddia ileri süren Ateş, Allah’a 

iman, ahirete iman ve salih amel bir kişinin cennetlik olmasına yeter 

buyurmaktadır. 

Tahrif hususunda da Tevrat ve İncil’in çok kesin ifadelerle tahrifinin vuku 

bulduğunu ortaya koymaktan çekinen Ateş, Yahudilerin tahrifinin bile 

“kelimenin aslında değil de anlamında”140 yapıldığını ileri sürer. Bu da Ateş’in 

Yahudi ve Hıristiyanlara kendi kutsal kitaplarını tahrif ettikleri konusunda bir 

tereddüt içerisinde bulunduğunu gösterir. Bu sebeple Hıristiyanlara yönelik açık 

bir tahrif ithamı yoktur. 

Teslis hususunda da genel İslam âlimlerinin aksine üslubunu yumuşak 

bulduğumuz Ateş, Hıristiyanları kafir olarak addetmekten ziyade, dinde aşırıya 

gidenlerin ortaya koyduğu bir düsturdur demektedir. Ancak Süleyman Ateş’in 

                                                 
140 Ateş, a.g.e., III, s. 40. 
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teslisin izahı konusunda Hıristiyanların inandıklarının aksine teslisi açıkladığı 

görülmektedir. Ateş’e göre Hıristiyanlıkta Teslis inancı 325 İznik Konsili’nde bir 

doğma olarak değil, bilakis teslisin ikinci unsuru olan oğlun Tanrısallığı konusu 

kabul edilmiştir. Ateş ve bazı İslam müfessirleri, Teslisin Pavlos tarafından 

Hıristiyanlığa sokulduğu iddiasında bulunmaktadırlar.141 Ancak Hıristiyanlar 

Pavlos’un böyle bir iş yaptığına inanmamaktadırlar. Bilakis Pavlos’u havari 

kabul ederek takdis etmekteler. Hıristiyanlığa teslis inancının nasıl girdiği 

Hıristiyanlığın eski kültürlerle nasıl senteze ulaştığı konularına dair Ateş’in 

verdiği bilgiler yetersizdir. 

Ateş bu ve benzeri ekseriyetin üzerinde ittifak etmiş olduğu konularda 

dirayet ve rivayet tefsirlerinden Taberî (Câmiu’l-Beyân fi Tefsiri’l-Kur’an), İbn 

Kesir (Tefsir-u İbn-i Kesir) ve çağdaş bir müfessir olan Elmalı’nın (Hak Dini 

Kur’an Dili) görüşlerini kullanmakta bir beis görmez. Kimi zaman bu tefsirlere 

atıfta bulunarak zikreder, kimi zaman herhangi bir atıfta bulunmaksızın mevcut 

görüşleri serdeder. 

Yaptığımız çalışmada gördük ki sayın Ateş’in, yorumlarının bir kısmı 

İslam âlimleriyle aynı, diğer bir kısmı da aşırı derecede uç noktada, diğer 

müfessirlerde hiç rastlamadığımız farklı yorumları olduğunu gördük. Biz bu 

çalışmamızda Süleyman Ateş’in yorumlarını Hıristiyanlık çerçevesinde 

sunarken, Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes ayetlerinin mukayesesi ile de ileri sürülen 

fikirleri değerlendirmeye çalıştık. Bazı konularda Süleyman Ateş’ten daha çok 

açıklama beklerken, bazı konularda da gereksiz ayrıntılara rastladık. 

Bununla birlikte Süleyman Ateş’in Hıristiyanlıkla ilgili verdiği baz 

bilgilerin Hıristiyan kaynaklar tarafından desteklenmediğini gördük. Yine de 

Süleyman Ateş’in tefsiri, çağımız insanı için yararlı görünmektedir. Onun bazı 

aşırı yorumlarını bir akademisyenin hipotezleri şeklinde kabul ederek bu 

konuların tartışmaya açık olduğunu da belirttik. 

                                                 
141 Ateş, a.g.e.., IV, s. 69. 
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Bu çalışmanın ilahiyatçılar, İslamı anlamak isteyenler ve Hıristiyanlığı 

tanımak isteyenler için yararlı olduğu kanaatindeyim. Görülen eksikliklerin 

konunun giriftliğinden kaynaklandığının farkına varılmasını ümit ederim. 
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