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Temel İslami Bilimler Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük

Bu çalışma, Washington D.C. Metropolitan bölgesinde yaşayan Hristiyanların, İslam 
ve Müslünmanlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve ne düşündüklerini tesbit 
maksadıyla yapılmıştır. Bu çalışma ile elde edilen anket verilerinden yararlanılarak yapılan 
bazı analizlerle başta Kelam bilginleri olmak üzere bütün Müslümanları bu konuda 
bilgilendirmek ve ilerideki çalışmalarına ışık tutmak hedeflenmiştir.

Çalışmanın ilk bölümünde Müslüman-Hristiyan ilişkilerinin tarihi boyutu ve günümüz 
boyutu ele alınmış, özellikle ABD’deki durum incelenmiştir. İkinci bölümde ise, İslam ve 
Hristiyanlığın temel inanç esasları ile belli başlı Hristiyan mezhepleri özetlenmiştir. Bu 
sayede mezheplerin herbirinin sorulara nasıl yaklaştıkları görülmüştür. Son bölümde ise, 
öncelikle çalışmanın yapıldığı bölgenin sosyo-demografik özellikleri verilmiş, ardından da 
katılımcılara uygulanan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmiş ve gerekli yorumlar 
yapılmıştır.

Katılımcılar, biribirinden çok farklı meslek gruplarına sahip, farklı mezheplere 
mensup, 18 ila 89 yaş arası, yaklaşık % 60'ı kadın % 40'ı erkek, eğitim seviyeleri daha çok 
üniversite ve üzeri olan yaklaşık 200 civarında Hristiyan Amerikalılardır. Çalışma daha çok 
dindar kesim üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun sebebi,  anket bölgesinde yaşayan 
Hristiyanların çoğunun dini konulara ve çok soru içeren anketlere karşı mesafeli durmalarıdır. 

Bu çalışmayla şöyle bir manzara ortaya çıkmıştır. Amerikan toplumu, büyük oranda 
İslam'ı basın yayın organlarından ve Müslüman olmayan yazarların kitaplarından tanımaya 
çalışmışlar, yine pekçoğu, çok doğru bilgilere sahip olmayan din adamlarının verdiği 
bilgilerle Müslümanlar hakkında bir kanaate sahip olmuşlardır. Bu sebeple katılımcıların 
pekçoğu bilgi eksikliğine ve yanlış bilgilenmeye maruz kalmışlardır. Aynı zamanda bu 
kimseler Müslümanlar hakkında henüz giderilememiş endişelerini dile getirmişlerdir.

Bununla beraber sayıları az da olsa, katılımcılardan bazıları, bir kısım Müslüman 
diyalog grupları ile tanışmış ve Türkiye'yi ziyaret etmişlerdir. Bunların İslam ve Müslümanlar 
hakkındaki bilgi ve kanaatleri oldukça müspettir. Öte yandan bu ankete katılanların büyük bir 
çoğunluğu öğrenmeye açık olduklarını ifade etmişlerdir.

Çalışmanın sonunda bir kısım değerlendirilmeler ve teklifler yer almaktadır. Bunların 
başında, Amerikalı Müslümanların en doğru bir şekilde bilinçlendirilmesi adına, ilmi ve dini 
çevrelerin daha duyarlı ve hızlı bir şekilde diyaloğa geçerek, gerçek kaynaklardan İslam'ı 
tanıtma çalışmalarına hız vermeleri, İslam'ı bir kısım marjinal grupların temsil etmesine 
meydan vermemeleri gelmektedir.

2009, 233 sayfa

Anahtar Kelimeler: İslam, Müslüman, Hristiyanlık, Hristiyan, Kelam, Anket, Washington 
DC.
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ABSTRACT

PhD

CHRISTIAN UNDERSTANDING OF ISLAM (WASHINGTON D.C. CASE)

Ali Unsal

Selcuk University
Social Studies Institute

Research Department for Fundamental Islamic Sciences

Supervisor: Prof. Dr. Serafeddin Golcuk

This study was conducted in the Washington DC metropolitan area to understand how 
much the Christian population knows about Islam and Muslims, and what they think about 
them. The purpose of this study is to present an analysis of an extensive survey to inform 
Muslims in general and to provide a guide for Islamic theologians in particular for further 
research on this subject.

The first part of this study presents short summary of Muslim-Christian relation in 
history and modern time, particularly in the US. Then, the second part introduces fundamental 
principles of the Islamic and Christian faiths and summarizes major Christian denominations. 
Thus, how each one of these denominations reacts to the survey questions is observed. The 
final part gives some brief background about the region of the research and the evaluation and 
interpretation of the survey results as well.

The survey participants consisted of over 200 Christian Americans who were selected 
from different denominations with different professions, and 18 to 89 age groups with a 
gender ratio of 60% females and 40% male, mostly college educated. The participants were 
mainly individuals with religious connections who were willing to put in the time required for 
such a lengthy survey. 

This study found the following results. American people learn about Islam mostly 
from the media and books written by non-Muslims. Again, most of them came to their 
conclusions about Muslims after listening to their clergy who often do not posses the correct 
information about Muslims. Therefore, most of the participants showed that they were 
subjected to misinformation or lacked basic information. At the same time, the participants 
expressed that their concerns about Muslims had not been addressed.

However, a few of the participants had met with some Muslim dialogue groups and 
visited Turkey in the past. Their impressions and knowledge about Islam and Muslims were 
found to be positive. On the other hand, most of the participants in this survey expressed their 
desire to learn more about Islam and Muslims.

This study concludes with analysis and recommendations. The main conclusion is that 
for a better presentation of Islam, Muslim scientific and religious organizations should 
increase their efforts and sensitivity to explain Islam in its correct form using the authentic 
sources, without leaving it up to marginal interpretations, and so that American Christians’ 
understanding of Islam can be improved in a positive way.

2009, 233 pages

Key words: Islam, Muslim, Christianity, Christian, Islamic Theology, Survey, 
Washington DC.
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ÖNSÖZ

Kelam ilminin gayelerinden birisi de İslam ikitadını dışarıdan gelecek şüphelere karşı 

savunmak, bilmeyenler için İslam itikadını en doğru bir şekilde anlatmaktır. Bu mühim 

gayenin gerçekleşmesi için Kelam ilmi ile meşgul olan âlimler, hem İslam itikadını en doğru 

bir şekilde tahsil etmek hem de etrafındaki muhalif din ve mezheplerin İslam hakkında neler 

düşünüp ne tür sorularla karşılarına çıktıklarını iyi bellemek durumundadırlar. Bu sebeple, 

İslam tarihi boyunca pek çok Kelam âlimi diğer dinleri mercek altına almış ve onların İslam 

hakkındaki şüphelerine cevaplar yazmışlardır.

Bugün de, adeta bir köy haline gelen küçük dünyamızda Müslümanlarla beraber 

yaşayan veya bir şekilde alakası olan diğer din mensuplarının İslam ve Müslümanlar hakkında 

neler düşündüklerini, neler bildiklerini iyi bilmek herkesten evvel Kelamcılar için büyük 

önem arzetmektedir.

Günümüz dünyasında, bütün dünya milletlerine tesiri olan, değişik yönleriyle dünya 

milletlerini etkileyen bazı güçlü devletler vardır. Bu devletlerin başında Amerika Birleşik 

Devletleri gelmektedir. A.B.D’nin devlet yapısı her ne kadar laik olsa da, halkının yaklaşık 

dörtte üçü Hristiyandır. Hristiyan halk hem devlet idaresinde hem de sosyal hayatta çok 

önemli bir güce sahiptir. Bu güce sahip olanlar, hem toplumun diğer kesimlerine, hem de 

dünya milletlerine kendi inançlarını, kendi bakış açılarını, kendi kanaatlerini empoze 

etmektedir. Bu sebeple, bu tesirli kitlenin İslam ve Müslümanlar hakkında neler 

düşündüklerini, İslam ve Müslümanlar hakkında ne bildiklerini ve neleri merak ettiklerini 

bilmek fevkalade önemlidir.

Bu önemli güç üzerinde yapılacak bir çalışma, başta Kelam limleri olmak üzere bütün 

Müslümanlara bir ufuk açacak, gelecek adına bu alanda yapılması gereken çalışmalara ışık 

tutacaktır. Bu gaye ile yapılan bu çalışmada, A.B.D.’nin başkenti Washington D.C. ve 

çevresindeki Hristiyanlar araştırma alanı olarak seçilmiş ve kendilerinin İslam hakkındaki 

düşüncelerini öğrenmek üzere anket yapılmıştır.

Çalışmamız, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın 

konusu, önemi, amacı ve problemleri gibi teknik konular ele alınmıştır. Birinci bölümde, 

tarihî ve teorik bir çerçeve oluşturma adına, kısaca tarihten bugüne Müslüman-Hristiyan 

ilişkileri incelenmiş, ardından da günümüzdeki manzara ortaya konmuştur. İkinci bölümünde, 

iki dinin temel inanç esasları yani İslam ve Hristiyan itikadı, özetle sunulmuştur. İslamın iman 
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esasları temel alınarak bir konu akışı temin edilmiştir. Hristiyan itikadı, İslam itikadı ile tam 

bir paralellik arzetmediği için, onların en temel konusu olan Teslis ve ona bağlı konular 

“Hristiyanlık’ta Uluhiyet İnancı” maddesinde ele alınmıştır. Bundan sonra karşılaştırma 

imkanı olması için İslam itikadının diğer maddelerine mukabil Hristiyanlığın o konulara 

bakışı incelenmiştir. Bu genel bilgi, iki dinin genel anlayışı, yapısı hakkında, dolayısıyla da 

mensuplarının bakış açıları hakkında temel bilgiler verecektir. Bu bölümün sonunda her iki 

dinin ilahiyatı ile alakalı mühim bilimler hakkında özet bilgi verilmiştir. Bununla her iki dinin 

ilahiyatını daha genişçe öğrenmek isteyenlerin bu bilimlere müracaatının doğru olacağı 

belirtilmek istenmiştir. Bu bölümün ikinci kısmında ise, katılımcıların mensup olduğu 

Hristiyan mezhepleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Öncelikle üç büyük Hristiyan 

mezhebi olan Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhepleri anlatılırken, nüfusu kalabalık 

Protestan mezheplerini de ayrı ayrı incelemek gerekmiştir. Zira, bu mezheplerin hepsi kendini 

bir diğerinden ayrı görmektedir. Üç temel mezhebin ana hatlarıyla inanç esasları verilirken 

birbirlerinden ayrıldıkları noktalara da parmak basılmıştır. Katılımcıların birbirleri ile benzer 

ve farklı noktalarının bu bölümde verilmesi, çalışma verilerini doğru yorumlamaya yardımcı 

olacaktır.

Üçüncü bölümde ise, ilk önce araştırmanın yapıldığı bölge tanıtılmıştır. Washington 

DC metropol bölgesinin tarihî, coğrafi yapısı, iklimi, nüfusu, nüfusun etnik dağılımı, 

ekonomik ve dînî durumu hakkında özet bilgi sunularak, bölge tanıtılmıştır. Bundan sonra ise, 

bölgede yapılan anket çalışması ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. 10’u şahsî, 27’si İslam 

hakkındaki bilgilerini ve düşüncelerini tesbite yönelik, 3’ü de açık uçlu tabir edilen ve yine 

düşüncelerini yazılı olarak dile getirdikleri sorular olmak üzere toplam 40 soru hazırlanmış, 

bunlar değerli danışman hocalarımızla görüşülerek netleştirilmiş ve İngilizceye çevrilmiştir. 

Ardından bizzat Amerikalı bir kaç kişi tarafından anket bölgesindeki halkın yadırgamayacağı 

bir üslup kazanması için redakte edilmiştir. Yaklaşık ikiyüz kişi üzerinde gerçekleştirilen 

ankete katılımcılar içtenlikle cevap vermişlerdir. Katılımın sağlanması için özel bir web sitesi 

(www.aunsal.org) hazırlanmıştır. Bununla katılımcıların ev, iş ve okul ortamlarından hızlı bir 

şekilde ankete katılımları sağlanmıştır. Ayrıca, kiliselerde ve değişik iş yerlerinde pulu 

yapıştırılmış zarflarla beraber anket soruları çoğaltılarak dağıtılmış, katılımcıların masrafsız 

olarak iştiraki sağlanmıştır. Bu yolla yaklaşık 50 civarında katılımcı anketi doldurmuştur.

Çalışma yapılırken başta Washington DC’de bulunan ve dünyanın en büyük 

kütüphanesi konumunu taşıyan Kongre Kütüphanesi olmak üzere farklı kiliselerin bizzat 

kendi külliyeleri içindeki kütüphanelerinden ve halk kütüphanelerinden istifade edilmiştir. 
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Ayrıca, çalışma süresince pekçok kez kilise programlarında, konferans, seminer, panel tarzı 

organizasyonlarda kilise mensupları ve papazlarla yüzyüze itikatları hakkında değişik 

mevzuları görüşme imkanı olmuştur. Bu arada on civarında din adamıyla birebir mülakat 

şeklinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Bundan sonra, çalışmanın verileri tablolara dökülerek bazı konu başlıkları halinde 

incelenmiştir. Sorulara cevap veren gruplar sınıflandırılarak ayrı ayrı veriler elde edilmeye 

çalışılmıştır. Mesela, İslâmî terimlere aşinalıklarını ele alırken, mezheplere göre, yaşlara göre, 

eğitim seviyelerine göre bilgileri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Anket bitiminde bütün veriler SPSS programı sayesinde tablolara dökülmüştür. 

Ardından bütün tablolar Türkçeye tercüme edilerek yorumlar yapılmıştır. Çalışma sonuç 

bölümünde yapılan genel değerlendirme ve tekliflerle son bulmaktadır.

Bundan sonra çalışmada istifade edilen kaynaklar, kitap ve web siteleri olarak iki ayrı 

grupta bibliyografya bölümünde takdim edilmiştir. Son olarak anketin orjinal İngilizce 

metninin bir kopyası eklenmiştir.

Tez çalışmasının başından bu yana maddî manevî hiç bir yardımı esirgemeyen, sürekli 

pozitif yaklaşımlarıyla beni şevklendiren kıymetli hocam Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük ve 

mühim tavsiyeleri, engin ufku ile çalışmama katkıda bulunan değerli hocam Prof. Dr. 

Süleyman Toprak’a, olumlu katkılarından dolayı muhterem hocam Yrd. Doç. Dr. Durmuş 

Özbek’e, yine çalışmanın seyri içinde çok değerli tavsiyeleri ile beni yönlendiren Prof. Dr. 

Mehmet Bayyiğit hocam ve Doç. Dr. Hüseyin Aydın hocalarıma da en kalbî şükranlarımı ve 

hürmetlerimi arz etmeyi bir borç bilirim.

Ali ÜNSAL

Konya-2009
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GİRİŞ

Bu çalışma kendi sahasında yeni bir çalışma olup, bu gibi çalışmalara önayak olmasını 

ümit ediyoruz. Bu konuda ABD üzerinde yapılmış kayda değer ikinci bir akademik çalışmaya 

ulaşılamamıştır. Müslümanlar üzerinde bu tarz çalışma örnekleri veya Amerikalılar üzerinde 

kendi inançları ile alakalı çalışmalar yapılmış olsa da, Amerikalıların İslam hakkındaki 

görüşleri ve bilgilerini ölçen akademik bir çalışma tesbit edilememiştir. Anket yaparken soru 

sorduğumuz insanlardaki hayret ifadelerinden de, bu tarz şeylere ilk kez muhatap oldukları 

anlaşılıyordu. Sadece, Kent Keller isminde birisinin “Christian perspective on Islam -

Hristiyanların İslam’a bakış açısı” ismiyle 5 sayfalık bir değerlendirme yazısı mevcuttur. Bu 

yazıda önce İslam’ın tarihi, Kur’an, ibadetler ve Hristiyanların bakışı ele alınmış, özellikle 

Amerika’da 11 Eylül sonrası İslam hakkında ortaya konan kötü imaj üzerinde durulmuştur. 

Bu çalışma da akademik olmaktan uzak, ferdi kanaatleri ifade eden küçük bir makale 

niteliğindedir. (Bkz. www.cendallpres.org/a ChristianperspectiveonIslam.doc)

1. Araştırmanın Konusu

Tarih boyunca insanlığı meşgul eden çok büyük olaylar olmuştur. Müslümanlar ile 

Hristiyanların birbirlerine karşı takındıkları tavırlar, bu büyük olayların oluşmasında önemli 

bir rol oynamıştır. İnsanlık tarihi bu iki grubun hep birbirlerine karşı bir nevi teyakkuzda 

olduğu, zaman zaman birbirleri ile yakapaça olduğu büyük hadiselerle çalkalanmıştır. Birçok 

ülkelerin, kültürlerin, hayat tarzlarının şekillenmesinde de yine bu iki büyük grubun birbirleri 

ile olan mücadeleleri önemli bir tutmuştur1.

Müslüman toplumlar içinde yaşayan Hristiyanların (zimmîler), İslam dinine göre 

hususi bir kanuna tâbi olmaları hasebiyle, canları, malları koruma altında alınmış, tam bir din 

ve vicdan hürriyetine sahip olmuşlardır. Ancak Müslüman ülkelerde yaşamayan Hristiyanlar 

tarih boyunca büyük bir taassup ve kıskançlık içinde İslam’a karşı tavizsiz ve insafsızca 

tavırlar sergilemişlerdir. Buna mukabil bazı Müslüman grupları da benzer tavırlar içine 

girmişlerdir.

Günümüzde de, dünyanın her tarafında bu iki büyük grup arasındaki mücadele 

sürmekte, daha çok da kanlı olarak devam etmektedir. Bunda siyasi ve idari sorunların temel 

                                                
1 Yıldırım, Suat, Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık, İzmir, 1996, s. XIII.
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sebep olduğu söylenebilirse de, ABD Başkanı George W. Bush’un 11 Eylül’ün arkasından 

Irak’a savaş ilan ederken kullandığı cümleler kafalarda, acaba gerçekten yeni bir haçlı seferi 

mi başlıyor şeklinde yorumlara sebep olmuştur2.

Sosyal kuruluşlar, halklar bu tür hadiselere her ne kadar karşı olsa, birlikte yaşamayı 

öğrenmek gerektiğini her fırsatta dile getirseler de, maalesef bazı çıkarcı güçler bu iki grubu 

sürekli karşı karşıya getirmekten rant elde etme peşindedirler.

Tarih boyunca Müslüman halklar içinde, İslâmî idâreler altında pekçok zimmî 

Hristiyan yaşarken, bugün daha çok Hristiyan halkların çoğunlukta olduğu güçlü devletlerde 

pekçok Müslüman halklar yaşamaktadır. Bu da, iki grubun ilişkilerinin önemini her geçen gün 

artırmaktadır.

Sürekli Müslümanlar üzerinde, onların dünya görüşleri, diğer din mensuplarına 

bakışları gibi pek çok hususta araştırmalar yapılagelmiştir3. Fakat Hristiyanlar üzerinde çok 

ciddi çalışmalar mevcut değildir.

Hrisyanların Müslümanlara veya İslam’a bakışını incelemek demek, bir anlamda 

Batı’nın İslama veya Müslümanlara bakışını incelemek olarak düşünülebilir. Bu sebeple, 

dünyanın değişik yerlerindeki Hristiyanlardan daha ziyade, Avrupa ve Amerika’daki 

Hristiyanlar temel alınarak, bunların Müslümanlara bakışını incelemek yerinde olacaktır.

Bu sebeple, dünyanın şu anki mevcut süper gücü Amerika’nın mühim bir bölgesindeki 

Hristiyanlar üzerinde bir araştırma yapmaya karar verdik. Çalışma, iki yüzün üzerinde farklı 

Hristiyan Mezheplerine ait katılımcılara anket soruları yöneltilerek gerçekleştirildi. 

Washington DC bölgesinin Hristiyan olan insanlarının İslam ve Müslümanlar hakkında neler 

bildiklerini, İslam’ı nasıl algıladıklarını ve onların kafalarındaki soruları tesbit adına 

yaptığımız çalışmamızı “Hristiyanların İslam’a Bakışı (Washington DC. Bölgesi Örneği)” 

olarak tesbit ettik.

2. Araştırmanın Önemi ve Amacı

                                                
2 Saeed, Amir, “Media, Racism and Islamophobia: The Representation of Islam and Muslims in the Media”, 
Sociology Compass 1/2 (2007) Blackwell Publishing Ltd., 2007, s. 447.
3 http://www.christianitytoday.com/ch/news/2001/oct05.html (2001); 
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=
search-alias%3Daps&field-keywords=muslim+perspective&x=12&y=15 (2009)
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Hristiyanların İslam hakkındaki görüşlerini tesbit, Kelamî çalışmalar adına önemlidir. 

Çünkü hem Hristiyan halklar içinde İslam’ı gerçekten merak edenler hem de kasıtlı olarak 

İslam’ı kötü göstermek isteyenlere karşı İslam’ı doğru anlatmak herkesten evvel Kelamcıların 

görevidir.

Araştırmanın yapıldığı ülkede demokrasi hakim ve din hürriyeti hemen hemen en üst 

seviyede yaşanmaktadır. Kimse kimseyi mensup olduğu dinden ötürü aşağılayamaz, alay 

edemez. Herkes hiç bir baskıya maruz kalmadan dinini en güzel şekli ile yaşar ve başkalarına 

anlatabilir4. Bunu yaparken de en ufak bir engelleme ile karşılaşmaz. Ancak 2001 yılında 

ABD’de 11 Eylül hadisesi yaşanmış ve bu olay ABD tarihinde çok önemli bir yer almıştır. 

Pek çok şeyin belli ölçüde değişmesine sebep olmuş ve özellikle de Müslümanları zor 

durumda bırakmıştır. Zira, bir kısım insanlar bu olaydan sonra Müslümanlara şartlı bakmaya 

ve İslam'ı da terörle özdeşleştirmeye başlamıştır. Takip eden günlerde, özellikle medyanın, 

bunun yanında bir kısım sertlik yanlısı kurum ve kuruluşların, hatta siyasilerin şartlı 

yaklaşımları, sertlik yanlısı tavırları ülkede “İslamofobi” denen, İslam ve Müslümanlara karşı 

sunî bir korkunun oluşmasını netice vermiştir. Yine de bu olay, insanların İslam’ı ve 

Müslümanları araştırma isteklerine mani olmamıştır. Zira genelde toplum içe kapalı değil, 

alabildiğine meraklı ve dışa açıktır. Bu olaydan sonra, din adamları ve halk seviyesinde 

pekçok toplantılar, seminerler, konferanslar yapılmış, İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır. Olaydan sonra ABD'de İslam ve Kur’an’a dair kitaplar en çok satan 

kitaplar sıralamasında en üst sıralarda yerini almıştır5.

Tezin uygulama alanı Washington D.C. olarak bilinen bölge, Amerika Birleşik 

Devletlerinin başkenti Washington şehri dahil Virginia eyaletinin kuzeyi ve Maryland 

eyaletinin doğusunu da içine alır. Bu bölge, ülkenin geneline göre eğitim ve gelir düzeyi gayet 

yüksek bir bölgedir. Bununla beraber, iş imkanlarının çokluğu sebebiyle, illegal olarak buraya 

gelip kalan çok sayıda yabancı da burada hayatını devam ettirmektedir. Bunların maddî 

durumu yerleşik halkın tersine iyi değildir. Dolayısıyla bu bölge, zengin fakir, eğitimli ve 

eğitimsiz kitleleri içinde barındıran kozmopolit bir metropol yerleşim yeridir. Ayrıca, 

dünyanın hemen her tarafından kendi devlet ve milletlerini temsil adına bu ülkeye gelen 

insanlar başkent civarında yeşleşmişler ve bunların da Hristiyanları buralardaki değişik 

mezheplere mensup kiliselere devam etmektedir. Bu sebeple ankete katılım renkli bir 

katılımcı kitle tarafından gerçekleşmiştir.

                                                
4 http://www.usconstitution.net/const.html#Am1 (2009)(Anayasanın 1. Amentment denen maddesidir.)
5 http://www.usatoday.com/life/books/2001-10-18-koran.htm (2001)
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Böylesine önemli bir bölgede bulunup, bir anlamda bütün dünya ile alakadar olan bu 

toplumun yaklaşık olarak %70’lerin üzerinde6 bir nüfusu Hristiyan dinine mensupturlar. Bu 

Hristiyanların, Müslümanları ve İslam’ı nasıl tanıdıkları, ne kadar bilgi sahibi oldukları ve şu 

an ne düşündükleri iyi bilinirse, başta Kelam ilmiyle meşgul olanlar olmak üzere bütün 

Müslümanları neler yapmaları gerektiği hususunda doğru bir yönlendirme mümkün olacaktır.

Öte yandan bu çalışmayla, Müslümanların günümüz Hristiyanları ile ilişkilerini daha 

sağlıklı bir şekilde nasıl sürdürebileceklerine dair bir fikir verilmek istenmiştir.

Ayrıca, bu bilgiler ışığında yapılacak dînî, akademik, kültürel ve sosyal çalışmalara, 

bir nevi ilham kaynağı olması ümit edilmektedir. Bu sebeple bölgedeki manzaranın çok iyi 

tesbiti ve okunması gerekmektedir. Tarih buna şahittir ki, birbirini iyi tanımayan ve 

anlamayan milletler hep problem doğurmuşlar, sonraki nesillere de problem miras 

bırakmışlardır.

Bu çalışmayla hem Hristiyanlara sorulan sorularla, kendilerinin Müslümanlar 

hakkındaki bilgilerinin ne ölçüde olduğunu, bu bilgileri nasıl elde ettiklerini kendi kendilerine 

muhasebe etmeleri hem de Müslümanların Hristiyanların kafalarındaki imajlarını iyi 

bilmelerini temine yardımcı olma hedeflenmiştir. Böylelikle, Müslümanlar, neyi ne ölçüde 

izah etmeye, hangi yanlışları düzeltmeye veya nasıl bir temsile ihtiyaç duyulduğunu öğrenmiş 

olacaklardır. Özellikle, Kelam âlimlerine, İslamın günümüz şartlarında nasıl anlatılması 

gerektiği, ne tür sorular ve sorunlara cevaplar üretilmesi gerektiği konusunda fikir vereceği 

ümit edilmektedir.

Bu çalışmanın bir başka önemi de, bu araştırma ile, İslam'ın ön şartsız olarak 

araştırıldığında mutlaka insanların bir kısım sertliklerini kırdığı, onları marjinal olmaktan, 

aşırı gitmekten, radikal düşünmekten kurtarıp daha orta bir noktaya çektiği anlaşılmıştır. Ünlü 

tarihçi Samuel P. Huntington'ın, gelecek adına medeniyetlerarası çatışma (The Clash of 

Civilizations)7 tezinin ancak İslam'ın sıcak atmosferi ile çürütülebileceğine dair bir ümit 

vermektedir.

                                                
6 Bkz. Bu çalışmanın 116-117. sayfaları.
7 Harvard Üniversitesi’nde siyasal bilimler profesörü olan Samuel P. Hungtington, ilk olarak 1993 yılında 
akademik bir dergi olan Foreign Affairs (Dış İşleri)’de bir makale yayınladı. Bu makalede soğuk savaş sonrası 
1990’lardan itibaren ulusalarası ittifak veya ihtilaflarda politik ya da ekonomik ideolojilerin değil, 
medeniyetlerin ve kültürlerin daha büyük rol alacağını iddia etti. Daha sonra bu kısa çalışmasını genişleterek 
kitap haline getirdi. Yazı hakkında geniş bilgi için: Huntington, Samuel P., Foreign Affairs, Summer 1993, s. 22. 
Ayrıca, Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and The Remarking of World Order, New York, 
1997, s. 20-21.
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Öte yandan bu çalışmayla, İslam’ın anlatımının ve daha da önemlisi, Kur’an ve sahih 

sünnet çizgisinde doğru anlatımının, geleceğin dünyası adına ne kadar önemli olduğunun altı 

çizilmek istenmiştir. Zira araştırma sonucunda, pek çok Hristiyan'ın İslam hakkında bilgi 

vermekten uzak bir takım eserlerden ve yazılı-görsel medyadan İslam inancını çok yanlış 

öğrendikleri görülmüştür. Bu da gelecek adına Kelâmî bir problem olduğu kadar sosyal bir 

problem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kelamın bu çağda sosyoloji ve psikoloji gibi 

modern bilimlerle yardımlaşarak bazı problemleri çözme gayreti içine girmesi, günümüz 

Kelamcılarının bazıları tarafından ideal bir yöntem olarak ileri sürülmektedir. Netice itibariyle 

ümit edilir ki, bu çalışma ileride bir kısım araştırmacılar ve yetkilileri bu problemlere dikkatle 

eğilmeye sevk eder.

3. Araştırmanın Problemleri

ABD, büyük ölçüde hürriyetin hakim olduğu bir ülkedir. Herkes kendi istediğine 

inanır ve bunu rahat temsil eder. Kimse bir başkasını inancı yüzünden hafife alamaz. Hatta 

insanlara sebepsiz yere inançlarını sormak, insanların özel hayatına müdahale kabul 

edildiğinden kanunen yasaklanmıştır8.

Bu sebepten araştırmaya katılımcı bulmakta oldukça güçlük çekilmiştir. Amerikalılar, 

dînî konuları kişinin özel hayatı, daha da öte mahrem mevzusu gibi kabul etmektedirler. 

Herkes istediğine inanmakta serbesttir. Bu hürriyet, kişilerin dinleri ile alakalı onları rencide 

edici bir hususa mahal vermemek için, bu konularda kişilere soru sormamayı doğurmuştur. 

Araştırmamızda yeterli bilgilere ulaşabilmek için şahsî sorularla beraber katılımcılara 40 soru 

yönelttik. Anketin uzun olması da katılımcı teminini zorlaştıran bir başka husustur. Zira, 

Amerikalılar çok sorulu anketlere uzak durmaktadırlar. Öte yandan toplum olarak çok fazla 

anketle karşılaştıklarından, anketlere karşı seçici ve soğuk davranmaktadırlar. Bazı kurumlar 

yapacakları anketlere katılımcı bulabilmek için, her katılana para vermektedir. Bu da belli bir 

maddi kaynağa sahip olan kurumların yapabileceği bir şeydir. Bu sebeple katılımcı bulmakta 

oldukça zorlanılmıştır. Anket çalışması büyük çoğunluğu ile dînî duygusu olan Hristiyanlar 

ile gerçekleştirilmiştir. Zira, dini konularla alakası olmayan kimseler ankete 

yaklaşmamaktadırlar.

Bu çalışmayla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

                                                
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy
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1. ABD’nin Washington DC bölgesinde yaşayan Hristiyan halkı, İslam'ı ne ölçüde 

tanıyorlar?

2. İslam ve Müslümanlar hakkında merak ettikleri sorular nelerdir?

3. Müslümanlar hakkında ne biliyorlar?

4. Bilgi kaynakları nelerdir?

5. Bu kaynakların sağlamlık değeri nedir?

6. Müslümanlarla ilişkileri ne seviyededir?

7. Müslümanların Hristiyanlar hakkında neler düşündüklerini biliyorlar mı?

8. İslam’ı ve Müslümanları nasıl tanımlıyorlar?

9. Müslümanlarla diyaloğa nasıl bakıyorlar?

10. Özellikle Hristiyan din adamlarının İslam hakkındaki bilgi ve düşünceleri 

nelerdir?

11. Hangi mezhebe mensup olanlar nasıl düşünüyorlar?

Alınan veriler, İslam'a ve Müslümanlara öyle veya böyle kulak veren, araştırıp 

okuyan, doğru temsilcilerle tanışıp gören Hristiyanların daha sıcak, tanışmaya ve tanımaya 

daha açık olduğu, bunun aksine sadece Batılı medya kaynaklarını dinleyerek İslam'ı tanıyan 

Hristiyanların ise çok farklı düşündükleri, İslam’a ve Müslümanlara ön şartlı olarak daha sert 

yaklaştıkları görülmektedir.

Konu çalışmalarında ise, Hristiyan mezhepleri hakkında yazılmış Amerika’da en 

önemli çalışmalardan birisi olan Matlins, Stuart M., Magida, Arthur J.’nin editörlüklerini 

yaptıkları “How to be a Perfect Stranger” (Nasıl Mükemmel bir Garip Olunur?) isimli 

çalışmadan çok istifade edilmiştir. Amerika ve Kanada’daki Hristiyan mezheplerini konu 

edinen bu kitap pekçok çalışmanın baş ucu kaynağı olmuş, otorite bir eserdir. Bunun yanında, 

hemen her mezhebi anlatan müstakil eserlerden ve bu mezheplerin resmî/gayr-i resmî internet 

sitelerinden istifade edilmiştir.
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I. BÖLÜM

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN İLİŞKİLERİ

1. TARİH BOYUNCA MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN İLİŞKİLERİ

Tarih boyunca, kimi zaman içiçe, kimi zaman da karşı karşıya yaşamış Müslüman ve 

Hristiyanlar arasında İslam’ın zuhurundan bu yana bir ilişki söz konusudur. Bu iki grubun 

içinde, taassup sahibi, başka inanç ve anlayışlara karşı tavizsiz insanlarla, bunların tam tersi, 

tanımaya, anlamaya ve herkesi kendi konumunda kabul etmeye açık insanlar olagelmiştir. Bu 

iki din mensuplarının arasındaki ilişkiler, sadece dînî sahada değil, kültür, dil, ticaret ve siyâsî 

sahalarda da cereyan etmiştir.

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim ve peygamberi Hz. Muhammed (sas) 

hem hayatıyla hem de sözleriyle Hristiyanlar hakkında Müslümanları bilgilendirmiş, onlarla 

nasıl ilişkiler içinde olunacağını göstermişlerdir. Bu sebepten, ilk önce Kur’an’da ve 

Sünnet’te Hristiyanlığı ele almak, ardından tarih boyunca bu iki grup arasındaki ilişkileri 

değerlendirmek, daha sonra da günümüzdeki durumu gözler önüne sermek yerinde olacaktır.

1. 1. Kur’an’da Hristiyanlar

Kur’an’da Hristiyanlar (Nasara) olarak isimlendirilir9. Kur’an’ın ayetleri ışığında 

İslam âlimleri Hristiyanları, Yahûdî, Sabiînle beraber Ehl-i Kitaptan kabul etmişlerdir. Bazı 

İslam âlimleri ise sadece Yahûdî ve Hristiyanları Ehl-i Kitap kategorisinde kabul 

etmişlerdir10.

Kur’an, Hristiyanlar hakkında çok önemli gerçekleri, net bir dille ele alır, Hz. İsa’ya 

nasıl inandıklarını, kutsal kitap olarak kabul edilen İncil’in şu anki durumunu en doğru bir 

tarzda ve şüpheye mahal bırakmayacak bir üslupta ifade eder. Mesela, Hristiyanların teslis 

akidelerinin katiyyen doğru olmadığını, Allah’ın asla bir bütünün üç parçasından biri 

olmadığını, bazı Hristiyanların söylediği gibi “üçün üçüncüsü” olmadığını11, ayrıca Hz. 

                                                
9 Bakara, 2/62; Mâide, 5/69; Hacc, 22/17.
10 İbn Hümâm, Kemaluddîn Muhammed b. Abdulvâhid, Fethu’l-Kadir ala’l-Hidâye, Mısır, h.1356, c. 2, s. 372.
11 Nisâ, 4/171.
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İsa’nın katiyyen bir ilah değil, Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu ifade eder12. Hz. İsa’yı Rab 

edinen Hristiyanların bizzat Hz. İsa tarafından reddedildiğini, onun insanları, bir olan Allah’a 

kulluğa çağırdığını haber verir13. İncil, Hristiyanlığın kutsal kitabıdır. Ancak, tarihi serüveni 

hakkında pekçok farklı görüşler ve inanışlar mevcuttur. Kur’an, bu hususa da açıklık 

getirerek, İncil’in Hz. İsa’ya verilmiş bir ilahi kitap olmakla birlikte, daha sonra insanlar 

tarafından tahrife uğradığını haber verir14.

Kur’an, Hristiyanların inançları, hayat serüvenleri, doğru bildikleri yanlışları birer 

birer ve insanlığa lazım olacağı miktarda sunmuştur. Bu arada Ehl-i Kitap tabiri içinde yerini 

alan Hristiyan ve Yahudilerin Kur’an’da müşriklerden ayrı bir statüde yer aldıkları da önemli 

bir ayrıntıdır15. Hristiyanların, tıpkı Yahudiler gibi kendilerinin Cennet ehli olduklarını16, 

kendilerinin yegane doğruya sahip olduklarına inandıklarını, birbirlerini temelsizlikle 

suçladıklarını17 bildirmiştir. Hristiyanlardan alınan sağlam bir sözden bahseden Kur’an, 

onların hiç akıllarından çıkarmamaları gereken verdikleri bu sözleri unuttuklarını, bu sebeple 

de sürekli ihtilaf ve çekişmelerin ağında, düşmanlık ve kin içinde kıyamete kadar 

kıvranacaklarını haber vermektedir18. Hristiyanlar ve Yahudiler, kendilerinin Allah katında 

sevgili kullar olduklarını, Allah’ın dostları olduklarını iddia ederlerken, Kur’an bunun doğru 

olmadığını haber verir19. Bir ayette Peygamberimiz’e hitap ederek, hem Yahudilerin hem de 

Hristiyanların ancak onların dinlerine girmesi durumunda kendisinden razı olacaklarını20

haber verir. Bir başka ayette, yine bu iki grubun Peygamberimiz’i dinlerine davet ettikleri ve 

bu sayede doğru yolu bulacağını iddia ettikleri anlatılarak Peygamberimizin: "... Hayır, hakka 

yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi" demesi 

istenmektedir21. Tevhid’e çok büyük vurgu yapan Kur’an, bu hususta istikametten çıkıp 

yanlışlıklara saparak Hz. Uzeyr’e Allah’ın oğlu diyen Yahudilerle, Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu 

diyen Hristiyanları çok şiddetle tehdit ederek, “Allah onları kahretsin, nasıl da haktan 

                                                
12 Nisâ, 4/172; Al-i İmrân, 3/45-55; Meryem, 19/30-31.
13 Nisâ, 4/72-73; Mâide, 5/116-118; Tevbe, 9/31.
14 Bakara, 2/75-79; Al-i İmrân, 3/78.
15 Bakara, 2/105.
16 Bakara, 2/111.
17 Bakara, 2/113.
18 Mâide, 5/14.
19 Mâide, 5/18.
20 Bakara, 2/120.
21 Bakara, 2/140.
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çevriliyorlar” buyurmaktadır22. Kur’an, bunların kendilerinin doğru olduğunu iddia ettiği 

bütün noktalarda kıyamet günü Allah’ın mutlak hükmü vereceğini haber vermektedir23.

Bununla birlikte onların içinde inanan ve salih amel işleyenlere bir korku ve endişenin 

isabet etmeyeceği, mahzun edilmeyecekleri haber veriliyor24. Hele şu ayet, bizim onlar 

hakkında bir genellemeye gitmemizin yanlış olacağını açık bir şekilde söylüyor. “Ehl-i kitap 

içinde, Allah’a iman ettikleri gibi, Hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen 

kitaba inananlar da vardır elbet. Onlar Allah’ın âyetlerini, değersiz bir menfaat karşılığında 

satmazlar. İşte Rabbi nezdinde mükâfatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek 

çabuk görür.”25

Kur’an, “Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da, Kur'âna da 

inanırlar. Kendilerine Kur'ân okununca şöyle derler: “Ona iman ettik, O Rabbimizden gelen 

gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik. İşte onlar, 

gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükâfat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele 

eder ve kendilerine nasib ettiğimiz mallardan, Allah yolunda harcarlar. Anlamsız, çirkin 

sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler:“Bizim işlerimiz bize, sizinkiler de 

size aittir. Selâm olsun size, hoşça kalın! Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz” 

(Kasas, 28/52-55)

Yine Kur’an onlar içinde Kur’an’ı layık olduğu şekliyle okuyanların, onu tasdik 

edenler olduklarını26, bunların içinde özellikle kendilerine ilim verilenlerin Kur’an 

okunduğunda secdeye kapandıklarını haber vermektedir27.

Hristiyanların, Yahudilere nazaran Müslümanlara karşı daha sıcak olup, daha fazla 

sevgi sahibi olabilecekleri de bildiriliyor ve bunun sebebi olarak da Hristiyanlar içinde 

kendini Allah’a adamış insanların varlığı ve büyüklenmeyişleri, tevazu sahibi oluşları nazara 

veriliyor28.

                                                
22 Tevbe, 9/30-31.
23 Hacc, 22/17.
24 Mâide, 5/69.
25 Âl-i İmrân, 3/199.
26 Bakara, 2/121.
27 İsrâ, 17/107.
28 Mâide, 5/82.
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1. 2. Sünnet’te Hristiyanlar ve Peygamber Efendimiz’in Hristiyanlarla Olan 

İlişkileri

Efendimiz henüz Mekke’de iken Hristiyanlarla belli ölçüde ilişkiye girmiştir. 

Bunlardan en önemlileri, Peygamberimizin nübüvvetinin hemen başında eşinin akrabası ve 

Hristiyan bir âlim olan Varaka b. Nevfel’le görüşmesi29 ve Mekke’de Müslümanların 

müşrikler tarafından şiddetli işkencelere maruz kalmasının ardından gerçekleşen Habeşistan 

(şimdiki Etiyopya) hicretidir30. Peygamberimiz, ashabına Habeşistan’a hicret etmelerini 

emredip, oranın hükümdarı Necaşî’nin adaletli olduğunu bildirmiştir. Necâşî, Müslümanları 

ülkesinde barındırmış, onları almaya gelen müşriklere teslim etmemiştir. Ardından elçi olarak 

Efendimiz’e bir grup göndermiş ve bu gönderdiği kimselere Allah’ın Rasûlü bizzat ikram 

edip ağırlamıştır. Bunlar olup biterken Necâşî işin başında henüz Hristiyan idi.

Efendimiz, özelde Hristiyanlarla genelde de Ehl-i Kitapla ilişkilerini hep belli bir 

seviyede tutmuş asla düşmanca bir tavır gütmemiştir31. Hatta zaman zaman müşriklerin 

hasmâne tavırlarının bir devamı olarak ateşgede İran’ın Hristiyan olan Bizans 

İmparatorluğuna karşı galip gelmesi sebebiyle sevinmelerine mukabil Müslümanlar da 

Bizans’ı İran’a karşı tutmuşlardır. Bu savaştan sonra müşrikler Müslümanlara laf atarak 

kendilerinin de aynı şekilde Müslümanları yeneceklerini iddia etmişlerdi32. Aradan bir 

müddet geçtikten sonra Bizanslıların İranlılara 3 ila 9 yıl içinde galip geleceklerini haber 

veren ayet nazil oldu33. Hz. Ebû Bekir ile müşrik Übey b. Halef iddiaya girmişler ve Hz. Ebû 

Bekir Kur’an’ın gerçekleşen mucizesi sayesinde bu iddiayı kazanmıştır34.

Kur’an, savaş esnasında karşı tarafın savaştan vazgeçmesi durumunda “onlar barışa 

yanaşırlarsa sen de yanaş” (Enfâl, 8/61) buyurarak sulh tarafını emretmiş, Efendimiz de 

cihada gönderdiği komutanlarına “Onları İslama davet et, kubul etmezlerse kendilerine 

zimmet anlaşmasını teklif et”35 buyurmuşlardır. Mekke Fethi’nin akabinde hicretin 9. yılında 

nazil olan Tevbe Sûresinin 29. ayeti de zimmet anlaşmasını meşru kılmıştır. Zimmî, can, mal, 

                                                
29 Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. El-Muğire Ebu Abdillah, Sahih, I-VIII, Daru’t-Tıba’ati’l-Amire, 

Kahire, h.1315/1899, Bedu’l-Vahy, 1, c.1, s.3.
30 İbn Hişâm, Ebu Muhammed Cemâluddin, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Kahire, 1992, c. 1. s. 356-362.
31 Öztürk, Levent, İslâm Toplumunda Hıristiyanlar, İz Yay., İstanbul, 1998, s. 261.
32 İbn Ebî Hâtim, Abdurrahman b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Riyad, 1997, c. 10, s. 

3086-3087.
33 Rûm, 30/1-6.
34 Ebû Hayyân, Muhammed b. Yûsuf eş-Şehîd el-Endülûsî, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, Beyrut, 1993, c. 7, s. 157-

158.
35 Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. El-Haccac b. Müslim el-Kuşeyri en-Nisaburi, Sahih, I-V, Dâru’ş-Şa’b, 

Kahire, h.1319/1901, Cihâd, 2, c.1, s.331-334 
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ırz ve dini hakkında İslâm devleti tarafından kendisine güvence verilmiş olan ehl-i kitaba 

denir. Gayrimüslimlerin cizye verip İslam devletinin himayesine girmelerine karşılık İslâm 

topraklarında yerleşmelerine izin verilir; can, mal, ırz ve inançları güvence altına alınır. 

Ayrıca zimmiler, dış saldırılara karşı İslâm Devleti tarafından korunurlar. Buradan anlaşılan 

odur ki, zimmet anlaşması, gayrimüslimlerin canlarını Müslümanların canı ile, mallarını da 

Müslümanların malı ile eşdeğer kılmaktadır36. Gayrimüslimlerle zimmet anlaşmasını ancak 

İslâm devlet başkanı veya yetki verdiği kimse yapabilir37. Peygamberimiz (s.a.s.) ümmetine 

vasiyet ederken, Yahudi ve Hristiyanlara karşı haksızlık yapılmamasını emir ve tavsiye 

buyurmuşlardır38. Bir hadislerinde “Bir zimmîyi haksız yere öldüren cennetin kokusunu 

duyamaz. Hâlbuki onun kokusu kırk yıllık yoldan duyulabilir39” buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz, hicretin 9. senesinde Necran Hristiyanları Medine'ye geldiklerinde, 

Mescid-i Nebevî’de ibadet etmelerine izin vermiştir40. Bu Hristiyanlarla bir de anlaşma yapan 

Efendimiz, hiçbir rahibin görevinin değiştirilmeyeceğini, seyahatlerine engel olunmayacağını, 

mabedlerinin muhafaza edileceğini bildirip buna uymayanların Allah’ın ahdini bozacağını ve 

Rasûlüne karşı gelmiş olacağını haber vermiştir. Dağ başındaki keşişlerinden cizye ve haraç 

alınmayacağını, hiçbir kimsenin Müslüman olmak için zorlanamayacağı, hatta Hristiyan bir 

kadın gönül rızasıyla bir Müslüman erkekle evlenirse onun da asla dinini değiştirmesi için 

baskı yapılamayacağını, onun kendi dînî inançlarını yapmasına engel olunmayacağını, eğer bu 

Hristiyanlar, mabedlerini tamir için yardım talep ederlerse bunlara bağışta bulunulmasını ve 

bunu Allah ve Rasûlü’nün ahdine vefa kabul etmiştir41. Aslında İslam'ın bazı hususlarını 

tartışmak ve bazı sorular sormak isteyen bu grup Hz. İsa'nın mahiyeti hakkında 

Peygamberimizle tartışmaya başlamış, buna mukabil Efendimiz'e şu ayet nazil olmuştur: 

"O'nun (Hz. İsa'nın) hakkında, sana gelen ilimden sonra, kim seninle münakaşaya kalkışırsa 

de ki:"Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve 

kendinizi çağıralım, sonra lanetleşelim de, Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim" 

(Âl-i İmrân, 3/61) Bunun neticesinde, Efendimizle lanetleşmeye cesaret edemeyen Necran 

Hristiyanları, kendi aralarında problemlerini çözmede yardımcı olacak, hakemlik yapacak 

                                                
36 Kâsânî, Ebû Bekr b. Mesûd, Bedâiu’s-Sanâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’, Beyrut, 1974, c. 7, s. 111; Zuhaylî, Vehbe, 

Âsâru’l-Harb fi’l-Fıkhi’l-İslâmî, Dımeşk, 1981, s. 695. 
37 İbnü'l-Hümâm, a.g.e., c. 4, s. 368; ez-Zühaylî, Vehbe, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletühû, 2 Baskı, Dımeşk, 1985, 

c. 4, s. 442.
38 Ebû Dâvûd, Süleyman b. El-Eş’as b. İshak el-Ezdî es-Sicistânî, Sünen, I-IV,  Matbaatüs-Sa’âde,  Mısır, 

h.1369/1950, İmâre, 33. c.3, s. 231 hadis no. 3052
39 Buhârî, Cizye, 5, c.4, s.62-64; Ebû Dâvûd, Cihâd, 165, c.3, s.111.
40 İbn Hişâm, a.g.e., c. 2, s. 507.
41 Hamidullah, Muhammed, Mecmuatü’l-Vesâiki’s-Siyâsiyye, Dâru’n-Nefâis, Beyrut, 1985, s. 124-126.
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"emîn" birini isterler. Peygamberimiz de "ümmetin emini" ünvanını kazanan Hz. Ebû 

Ubeyde'yi bu işle görevlendirerek kendilerine ahitnâme göndermiştir42.

1. 3. Tarihten Bugüne Müslüman-Hristiyan İlişkiler

Tarih boyunca Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ilişkileri iki ana başlıkta ele 

almak yerinde olacaktır. Zira, bu iki tür ilişkinin birbirine tamamen zıt bir görüntü arz ettiği 

görülmektedir. Bunlardan birincisi, İslam topraklarındaki Hristiyanlarla Müslümanların 

ilişkileridir ki, bu ilişkiler Müslümanların zimmiler ve müste’menlerle olan ilişkileridir. Diğer 

başlık ise, İslam coğrafyasının dışındaki Hristiyanlarla olan ilişkilerdir. Kendisiyle konuyu 

müzakere ettiğimiz Hristiyan teolog Prof. Dr. Sidney H. Griffith43, bu taksimi yaparken, göze 

alınması gereken birinci hususun Hristiyanlardan İslam coğrafyası içinde olanlarla ve dışarda 

olanlarla ilişkiler olduğu, ikinci hususunda Yunanca konuşanlarla, Latince temelli 

Hristiyanlar arasındaki ilişkiler olarak iki ayrı bölümde incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Burada Yunanca konuşanlardan maksat Ortodoks Hristiyanlar, Latince ile kastedilen 

Hristiyanlar ise Katolikler ve daha sonra Protestanlardır.

1.3.1. İslam Coğrafyasındaki Hristiyanlarla İlişkiler

Peygamberimizden sonra gelen hulefâ-i râşidîn döneminde, özellikle sıkça örneklerine 

rastladığımız Hz. Ömer döneminde zimmî kategorisinde bulunan Hristiyanlara adilce ve 

şefkatle muamele edildiği görülmektedir. Meselâ, Hz. Ömer, Kudüs’ün fethinden sonra şehrin 

anahtarlarını almak üzere Kudüs'e geldiğinde, kendisine teklif edildiği halde namazını Ba's 

veya Konstantin kiliselerinde kılmayı kabul etmemiştir. Gerekçesi ise, namaz kıldığı takdirde, 

gelecek nesillerin burayı kendi anısına camiye çevirmeleri endişesidir44. Aynı anlayış her 

zaman hakim bir düşünce olmuştur. Meselâ, Tur-i Sîna’nın zirvesindeki kilise üçüncü asırda 

yapılmıştır. Mısır ziyaretimizde müşahede ettik ki, bu kilise aynen yerinde duruyor, sadece 

yanına küçük bir oda şeklinde mescid yapılmıştır.

                                                
42 Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Farh, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1985, 

c. 4, s. 103; Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, c. 1, s. 621-622.
43 Sidney H. Griffith, Washington DC’de faaliyet gösteren Katolik Üniversitesinin, “Sâmî ve Mısır Dilleri ve 

Edebiyatları” bölümü başkanlığını sürdüren bir Hristiyan teoloğudur. Özellikle Arap Hristiyanlar üzerinde 
çalışmaları bulunan profesör Griffith 2008’de Princeton Üniversitesi tarafından basılan “The Church in the 
Shadow of the Mosque-Caminin Gölgesindeki Kilise” adlı kitap çalışmasında, tarihten bu güne İslam 
topraklarındaki Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin durumlarını ele almıştır.

44 Akkâd, Abbas Mahmûd, el-Abkariyyâtü'l-İslâmiyye, Beyrut, 1968, s. 427; Fayda, Mustafa, Hz. Ömer 
Zamanında Gayrimüslimler, M.Ü.İ.F.Y., İstanbul, 1989, s. 171.



29

Yine Hz. Ömer, Eyle halkı ile bir ahit yapmış ve metinde, kendilerine emân 

verildiğini, can ve mal güvenliğinin temin edileceğini, kilise ve haçlarına dokunulmayacağını, 

buraların mesken edilmeyeceğini, kutsal eşyalarına zarar verilmeyeceğini bildirerek hasta 

veya sağlıklı kimseye dini inancından ötürü zarar verilmeyeceğini teminat altına almıştır45. 

Buna benzer bir ahdi de Endülüs’teki Müslüman orduların komutanı Abdülaziz b. Musa, 

İspanyol idareci Theodemir'e vermiştir. Buna göre, İspanya'daki Hristiyanlara zimmet ahdi 

verilmiş ve şartlara uydukları taktirde kimsenin can ve malına zarar gelmeyeceği, hiç bir 

kadın ve çocuğun da esir edilmeyeceğine dair teminat verilmiştir46.

Bir seferinde Hz. Ömer, sokakta dilenen yaşlı ve fakir bir zimmîyi görerek: 

"Gençliğinde senden cizye/vergi alıp ihtiyarladığında terk etmek olmaz" der ve devlet 

hazinesinden ona maaş bağlanmasını emreder47. Hz. Ömer, kendisinden sonra gelecek 

halifelere de zimmîlerin haklarını korumalarını ve onları himaye etmelerini vasiyet etmiştir48. 

Bir başka zaman Hz. Ömer, cüzzam hastalığına yakalanan Şam Hristiyanlarına zekattan pay 

verilmesini emretmiştir49.

Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Şam'da valilik yaparken Bizans'ın kendi üstlerine çok büyük 

bir güçle harekete geçme hazırlığı içinde olduğunu haber almıştı. O, bunu haber alınca, tebası

içindeki zimmîlerin can ve mal güvenliğini koruyamamadan endişe etti ve zimmîlerden 

topladığı cizyeleri geri dağıtarak onlara serbet olduklarını söyledi. Bu adalet ve merhamet 

karşısında çok etkilenen Hristiyanlar, kiliselere toplanıp Ebû Ubeyde ve ordusu için dua 

ettiler. Müslümanlar safında yer olan bu Hristiyanlar, savaşı Müslümanların kazanmasının 

ardından zimmîlik anlaşmalarını tekrar yenilediler50.

Emevî halifelerinden Velid b. Abdilmelik, Şam Emevî camiinin genişletilmesi için, 

caminin kıble cihetinde bulunan bir kiliseyi yıktırmış ve camiye ilhak etmiş idi. Ardından 

halife olan Ömer b. Abdulaziz'e durum bildirildi. Müslüman halkın itirazına rağmen halife bu 

kısmı yıktırmıştır51.

                                                
45 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu'l-Ümem ve'l-Mülûk, Kahire, 1970, s. 220.
46 Tâhâ, Abdulwahid D., The Muslim Conquest and Settlement of North Africa and Spain, Published by 

Routledge, 1989, s. 116.
47 İbn Kayyim el-Cevziyye, Muhammed b. Ebî Bekr, Ahkâmu Ehli'z-Zimme, Şam, 1961, c. 1, s. 38.
48 Ebû Yûsuf, Yakub b. İbrâhîm, Kitâbu'l-Harac, Kahire, h. 1397/1976, s. 144.
49 Belâzûrî, Ahmed b. Yahya, Fütûhu'l-Büldân, Beyrut, 1987, s. 177.
50 Hamidullah, Muhammed, İslam'da Devlet İdâresi, çev. Kemal Kuşcu, İstanbul, 1963, s. 270.
51 İbn Kayyim, a.g.e., c. 2, s. 683; Zeydan, Abdulkerim, Ahkâmü'z-Zimmiyyîn ve'l-Müste'min fî Dâri'l-İslâm, 

Bağdat, 1963, s. 97.
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Tarihin sayfaları arasında, daha çok da Ermeni ve Gürcü kaynaklarda, “Melikşah”ın 

bütün Hristiyanlara karşı şefkatle muamele ettiği, geçtiği her yerde halklara bir “Baba” gibi 

davrandığı, bu sebeple Hristiyan halkların kendi istekleri ile Melikşah’ın idaresi altına 

girdikleri ve vefatında cenazesine iştirak ettikleri kaydedilmektedir52.

1071’de Malazgirt’ten sonra Anadolu’da yaşamaya başlayan Selçuklu Türkleri, 

Hristiyanların mal, can emniyetlerini de azami derecede korumuştur. Onikinci yüzyılda, 

Erzurum, Erzincan gibi Anadolu şehirlerini ticaret maksadıyla dolaşan Latin tüccarların 

ibadetleri için özel kiliseler yapılmıştı. Selçuklu sultanlarının birçoğu, buraları ziyaret edip, 

rahiplere bağışlarda bulunurlardı. Manastırlardan vergiler kaldırılmıştı53.

II. Murat, Sırp kralı Yorgi Brankovic’in eman dilemesi üzerine, yıllık 50.000 Osmanlı 

altını vergi vermek ve kızını II. Murat’la nikahlamak kaydıyla bu eman verilmişti. Mara 

Sultan olarak bilinen bu kadın 12 sene II. Murat ile evli kaldığı halde Ortodoks inancını 

değiştirmesi, Müslüman olması hususunda hiçbir baskıya maruz kalmamıştır54.

Fatih zamanında da krallık yapan Ortodoks Sırp kralı Yorgi Brankovic, Katolik 

Macarlarla anlaşamamış ve Fatih devreye girmişti. Sırplar iki taraftan birini tercih etmek 

durumunda kalınca her iki ülkeye de elçi gönderip, kendilerine nasıl muamele edeceklerini 

sormuşlardı. Macarlar, her yere Katolik kiliselerini kuracaklarını söylerlerken, Fatih, 

tamamen bir din ve vicdan hürriyeti tesis edeceklerini, caminin yanında dahi olsa kilise 

inşalarına müsaade edip yardım edeceklerini haber verince, Brankovic Osmanlı himayesine 

girmişti55.

Haçlı seferlerinde pek çok cami, Haçlı orduları tarafından yakılıp yıkılmış, kiliseye 

çevrilmiş veya başka amaçlar için kullanılmış. Aynı şeyin kiliselere yapılması sorulduğunda 

Zenbilli Ali Efendi ve Ebussuud Efendi buna fetva vermemiştir56.

Fatih, İstanbul’u fethinin ardından kaçan Patrik ve adamlarına tam bir emniyet sözü 

vermiş ve geri gelmelerini istemişti. Bir ferman yayınlayarak, savaş sebebiyle şehri 

terkedenlerin geri dönüp işlerine ve sanatlarına devam etmeleri çağrısında bulunmuştu. 

                                                
52 Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi Tarihi, İstanbul, 1979, c. 1, s. 288-289.
53 Turan, Osman, Türk Dünya Nizamının Milli, İslami ve İnsani Esasları, Turan Neşriyat ve Matbaacılık, 

İstanbul, 1969, c. 2, s. 138.
54 Ünal, Tahsin, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi, İstanbul, ty., s. 49-50.
55 Danişmend, İsmail Hamdi, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, 1947, c. 1, s. 275; Akgündüz, Ahmet, 

Belgeler Gerçekleri Konuşuyor, İzmir, 1990, c. 2, s. 10.
56 Niyazi, Mehmet, Türk Devlet Felsefesi, İstanbul, 1993, s. 227.
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Herkesin can, mal, namus güvenliğinin teminat altında olduğunu belirten Fatih, askerlerine de 

kesin talimat vererek, kimseye zarar verilmemesini emretmişti57. Fatih, İstanbul’un fethinden 

sonra bizzat Ortodoks Patriğin seçilmesini temin etmiş ve Patriğe, dini idare ve mezhep 

işlerinde bazı haklar lütfetmişti. Ayrıca ona “Millet başı” unvanını da vererek, Ortodokslar 

adına Osmanlı Devletine karşı onu yetkili kılmıştı. Fatih, daha sonra patriğe bir de ferman 

(berat) vermişti. Bu fermanda kısaca, patrik ve büyük papazların rahatsız edilmeyeceği, genel 

vergi ve askeri hizmetlerden muaf tutulacakları, kiliselerinin camiye çevrilmeyeceği, 

ayinlerini rahatlıkla yapabileceklerini, nikâh-cenaze işlemleri ve törenlerinin eskisi gibi 

patrikhane tarafından yapılabilineceği, patriğin statüsünün yükseltileceği, bir de kendisine bir 

“muhafız birliği” verileceği belirtilmişti58. Fatih, sadece Ortodokslara değil, İstanbul’da 

oturan Katolik Cenevizliler ve Galata ahalisine de kilise ve inançlarının teminat altında 

olduğunu bildirmişti59. Aynı imtiyazlar Ermeni ve Yahudi cemaatlerine de tanınmıştır60.

Fatih’in Bosna-Hersek’i fethinden sonra Bosnalılara verdiği eman ile Yavuz Sultan 

Selim’in Kudüs Ermeni Patriği III. Serkis’e verdiği eman da tarihin sayfaları arasında yerini 

almıştır61.

Asırlarca Osmanlının bir politikası olarak uygulanan bu hoşgörü ve adalet Osmanlının 

son dönemlerine kadar devam etmiştir. II. Mahmut’un şu ifadeleri de bunun açık bir delilidir: 

“Ben tebamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevîsini de havrada fark ederim. 

Aralarında en küçük bir fark yoktur. Hepsine muhabbetim vardır ve adaletle muamele ederim. 

Hepsi hakiki evladımdır62. 19. yüzyıla kadar farklı etnik grup ve dinlerin içinde barış ve huzur 

içinde yaşamasını temel ilke edinen Osmanlı, günümüzde dahi gıpta ile seyredilecek harika 

bir adalet ve merhamet örneği sergilemiştir. Bunun tezahürü olarak, Osmalıda bulunan 22 ayrı 

millet ve dine bağlı halkların, din, dil ve milliyetlerini korumalarına, ekonomik ve sosyal 

hürriyetlerine sahip olmalarına, hatta hükümette yer edinmelerine, kültürlerini yaşamalarına 

müsaade edilmiştir63. Onsekizinci yüzyılda Konya’da yaşayan gayrimüslim milletler bu 

hoşgörülü âdil yönetimin nimetlerinden nasibini alan güzel bir örnektir. Müslümanlarla aynı 
                                                
57 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1967, c. 1, s. 491.
58 Şahin, Süreyya, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1980, s. 48.
59 Uzunçarşılı, a.g.e., c. 2, s. 6–7.
60 Bozkurt, Gülnihâl, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı 

Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839–1914), Ankara, 1989, s.10.
61 Bkz. Cevdet Paşa, Ahmet, Tezâkir, Ankara, 1986, s.84–85; Ercan, Yavuz, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, 

Ankara, 1988, s. 15-17.
62 Bozkurt, Gülnihâl, “Osmanlı Devleti ve Gayrimüslimler”, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 

İstanbul, 1992, c. 2, s. 295.
63 Kazıcı, Ziya, “Osmanlı Devletinde Dini Hoşgörü”, Kültürlerarası Diyalog Sempozyumu, İstanbul, 1998, s. 

106-109.
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mahallelerde hiçbir zulme maruz kalmadan rahatlıkla yaşamışlar, hayat ve mülkiyet hakkını 

rahatça kullanmışlardır64.

Hristiyanlar, İslam devletinde, katip, doktor ve hatta idareci pozisyonlarını elde 

etmişlerdir. Ayrıca, İslamiyete karşı kendi dinlerini savunan pek çok polomik eser de 

yazmışlardır. Bunlardan en meşhur olanı, babası Emevî hilafetinde maliye bakanlığı yapmış 

son kilise babası Jean Damascus (Yahya ed-Dimeşkî)'dir. Bu zat 655-749 yılları arasında 

yaşamış ve İslam'ı Hristiyan kaynaklı bir sapıklık, Hz. İsa'ya karşı çıkacağı bildirilen Deccal 

olarak nitelemiştir. Bu Hristiyanların İslam'a bakışında çok büyük rol oynayan bir şahsiyetti. 

Bunun dışında, Abbâsî halifesi Mehdî'nin çağdaşı Timothi I. (728-823), Hristiyanlığı İslâmî 

esaslara göre izah etmeye çalışarak Hristiyanlığın daha üstün olduğunu iddia ediyordu. 

Peygamberimiz’i Hz. İbrahim gibi Arapları putpereslikten uzaklaştırmak için gönderilen bir 

peygamber kabul ediyordu. Teslisi, İslam'da Allah'ın pekçok isim ve sıfatlarının 

bulunmasıyla, Hz. İsa'nın şahsında Allah'ın konuşmasını da, Allah'ın Kur'an'daki 

konuşmasıyla mukayese etmeye çalışıyordu. Harran Melkânî piskoposu Th. Ebû Kurrâ (ö. 

925'den sonra) İslam hakkında münakaşalara giren bir diğer Hristiyan din adamı idi. 

Bağdat'taki Ya'kûbî Hristiyanlarından Yahya b. Adî (893-974) İslam hakkında Arapça eser 

veren ilk Hristiyan bilinir. Bu zat tevhid ile teslisin bağdaştırılabileceğini ileri sürmüştü65.

1. 3. 2. İslam Coğrafyasının Dışındaki Hristiyanlarla Olan İlişkiler

İslam’ın ilk yıllarından bu yana İslam coğrafyasındaki Hristiyanlarla olan ilişkiler, 

coğrafya içindekilerden çok farklı bir tarzda cereyan etmiştir. Daha çok taassup ve anlamaya 

kapalı nesillerin elinde gelişen ilişkiler, tarihin şahit olduğu çok kanlı mücadelelerle 

geçmiştir. Özellikle, Tanrıyı anlamanın tek yolunun Hristiyanlık ve kilise yoluyla mümkün 

olacağını iddia eden “kilise merkezli Hristiyanlar”, kilise dışında gerçek Tanrı bilgisinin 

mevcut olmadığını söylemişlerdir. Bu Hristiyan grupları kendi dışındaki bütün dinlere ve 

mezheplere karşı aşırı bir sertlikle karşı koymuşlardır. Bugün hala Ortodoks ve Protestan 

mezhepleri bu görüşü savunurken, Katolikler ise özellikle II. Vatikan Konsili’nde alınan 

                                                
64 Aydın, Mehmet, “18. Yüzyılda Osmanlı Dînî Hoşgörüsünün Konya’daki Gayrimüslimlere Yansıması”, 

Osmanlı’da Hoşgörü, Birlikte Yaşama Sanatı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayını, İstanbul, 2000, s. 121-
126.

65 Yıldırım, Suat, Mevcut Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, İzmir, 1996, s. 327-329.
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kararlarla çoğulcu anlayışa doğru bir geçiş yapmışlardır. Hristiyanlığın dışındaki dinlerle 

diyalog yapılması gerektiğini savunmuşlardır66.

İlk dönemde, ilişkiler, özellikle Hristiyanların, İslam’ı Hristiyanlıktan ayrılan sapık bir 

grup gibi görmeleri ve önemsememeleri şeklinde olmuştur. Bunun sebebi, Müslümanlarla ve 

İslamî değerlerle yakından karşılaşmamaları kabul edilir. Daha sonra Hristiyanların bazıları 

Endülüs’e gelip Akdeniz civarındaki Müslümanlarla tanıştıklarında, onların yüksek bir 

medeniyete sahip oldukları ve etraflarına tesir ettiklerini görmüşlerdir. Bu da onları taassuba 

sevketmiş ve Müslümanları hasım bir cephe olarak görmüşlerdir. Tâki, II. Vatikan Konsilinde 

eskiden yapılanların unutulması gerektiğinin altı çizilinceye kadar bu sertlik aynıyla devam 

etmiştir67.

Emevî halifesi Ömer b. Abdulaziz (717–720) ile Bizans Kralı III. Leo (717-741) 

arasında mektuplaşmalar gerçekleşmiştir. Her iki liderin de, kendi dinini anlattığı bu 

mektuplaşmaların arkasından III. Leo, İslam’a karşı daha sert bir tavır içine girmiştir68. 

Abbâsi Halifesi Me’mûn zamanında Ortodoks papaz Theodoros Ebu Kurra, Arapça dahil 

pekçok dilde İslam hakkında eserler vermiş. 824’lerde Bağdat’ta bizzat halifenin 

organizesiyle din adamları ile münazaralar yapmıştır. Halife, sarayının hak ve adalet sarayı 

olduğunu, delillerini rahatlıkla sunabileceğini bildirmiş ve Ebu Kurra, çok rahat bir şekilde 

İslam âlimleri ile tartışmıştır69.

Öte yandan Emeviler döneminde İspanya’ya geçen Müslümanlar, 711’den 1492’ye 

kadar Avrupa’da yaklaşık 781 yıllık bir varlık göstermişlerdir. Bu zaman zarfı içinde her iki 

taraf da yapılan pekçok ssavaşlarda pekçok can verdi. Ancak, İslam medeniyetinin bu 

topraklara getirdiği yenilikler ve düşünce farklılığı zaman içinde Avrupa’daki Rönesans 

hareketlerinin doğmasında büyük tesir icra etmiştir70. Emevî Devleti ile başlayan İslâmî 

fütühat Abbasîler döneminde de devam etmiş ve pekçok kez Hristiyanlarla karşı karşıya 

gelinmiştir.

                                                
66 Adam, Baki, “Hıristiyanlık ve Diğer Dinler”, DİA, İstanbul, 1994, c. 17, s. 358.
67 Adam, a.g.e., s. 360-361.
68 Newman, N.A, The early Christian-Müslim Dialogue: A collection of Decuments from the First Three Islamic 

Centruies (632-900 A.D) Hatfield: Translations with Commentary, Interdisciplianary Biblical Research 
Institute, 1993, s. 57-58.

69 Avcı, Casim, İslâm-Bizans İlişkileri, İstanbul, 2003, s. 139.
70 Hamevî, Ebû ‘Abdillâh Yâkût b. ‘Abdillâh er-Rûmî el-Bağdâdî, Mu‘cemu’l-Buldân, Matba‘atu’s-Se‘âde, 

Mısır, 1324/1906, c. 3, s. 185-186; Özdemir, Endülüs Müslümanları, TDV Yayınları, Ankara, 1997, c. 1, s. 
59 vd.; http://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCl%C3%BCs_Emevileri (2009)
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1. 3. 3. Tarihî Süreç İçinde Müslüman-Hristiyan İlişkileri

Orta Çağ’da, Avrupalı Hristiyanlar, 1096 yılında başlayan 1270 yılında son bulan 

sekiz haçlı seferiyle Müslümanlarla savaşmışlardır. Bu dönemde, askerî ve siyasi 

düşmanlıkların hakim olması, Hristiyanların İslam hakkında objektif düşünmemelerini, ön 

şartlı yaklaşmalarını netice vermiştir. Zira, gücü elinde bulundurması ile bugün Batının 

bulunduğu süper güç konumunda o zaman Müslümanlar vardı71. Orta Çağ’da Avrupalı 

Hristiyanların İslam’a bakışını dört temel başlıkta özetlemek mümkündür. Onlara göre;

a) İslam, hakikat dışı ve kasdî bir saptırma olarak görülüyordu. 

Orta Çağ Hristiyanları, İncil’e son derece bağlı idiler. Bunun dışındaki 

bütün anlayışlara aşırı derecede karşı çıkıyorlardı. İslam’ı kabul eden 

insanlar, vahşi, çölde yaşayan kaba insanlar, kriterleri bozuk insanlar olarak 

tanımlanıyor ve hatta Hz. Muhammed’in İslam’ı askeri güçle yaymaya 

çalıştığı ileri sürülüyordu72.

b) İslam, şiddet, zor kullanılan ve kılıçla yayılan bir din kabul 

ediliyordu73. Pedro de Alfonso gibi bazı din adamları Peygamberimizi ve 

ashabını çalıp çırpan, insanları esir eden ve öldüren kimseler olarak 

tanımlamaktaydı. İslamı zorbalıkla yayılmaya çalışılan, Hristiyanlığı ise 

barış dini olarak tanımlamışlardı. Bu durumda Haçlı seferlerini izahda bir 

paradoks yaşamışlardır. Bazı yazarlar Haçlı ordularının kendi dinlerinin 

barış dini, karşı tarafın ise şiddet yanlısı düşmanlar olduğuna inanmaları 

gerektiğini, ancak bu düşüncenin, gerçekten daha çok, bir ideal olduğunu 

söylerler. Bir takım kötü Hristiyanların bu ideali gerçekleştirmede başarısız 

olmaları, Hristiyanlığın barış dini olmasına zarar vermez. Bu paradoksu 

izah adına da, “Haçlı Seferlerinin gayesi, Hristiyan inancının yayılmasını 

yavaşlatan inançsızlara mani olmak ve daha önce Hristiyan olan toprakların 

geri alınmasıydı” demişlerdir74.

                                                
71 Chejne, Anwar, The Role of al-Andalus in the Movement of Ideas Between Islam and the West, (Islam and the 

Medivel West Aspects of Intercultural Relations, Edited by Khalil I. Semaan) State University of New York 
Press, Albany, 1980, s. 117.

72 Watt, W. Montgomery, The Influence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh, 2004, s. 74.
73 W. Montgomery Watt, bu kanaate katılmayarak, İslam’ı seçme hususunda kılıcı mı yoksa dini mi tercih 

ettirme noktasında Peygamberimizin ve ashabının kılıçlarını Yahudi ve Hristiyanlardan daha ziyade 
müşriklere karşı kullandıklarını, bunun da genelde Arap yarımadasında vuku bulduğunu, asıl İslam’ı 
tercihteki temel sebeplerin dînî sohbetler ve sosyal baskı olduğunu söyler. (Watt, a.g.e., s. 75.)

74 Watt, a.g.e., s. 75.



35

c) İslam, keyfine düşkünlerin dini olarak algılanıyordu. Daha çok 

Hristiyan din adamlarının yalan yanlış bilgilendirmeleri sebebiyle, 

Müslüman erkeklerin dört ve daha fazla kadınlarla evlenebildikleri, 

istedikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeden kadınları boşadıkları, sayısız 

cariyeleri olduğuna inanılıyordu. Kur’an’ın ve hadislerin Cennet’teki huri 

ve gılman anlatımları tamamen cinsellik yönüyle ve çarptırılarak 

anlatılıyordu75.

d) Orta Çağ Hristiyanları Peygamberimizi Deccal olarak 

tanımlamaktaydılar. Kur’an’ın pekçok yalanla dolu olduğunu, Hz. 

Muhammed’in (hâşâ) şeytanın hizmetçisi olduğunu iddia etmişlerdir76.

R. W. Southern, “Ortaçağ’da Batının İslam’a Bakışı” adlı çalışmasında, İslam’ın ilk 

yıllarından 1100’lere kadar olan dönemi, Batılı yazarların İslam adına “umursamazlık yılları” 

olarak değerlendirir77. Kimsenin çok İslam’ı umursamadığını Hz. Muhammed ismini özellikle

Kuzey Avrupalıların işitmelerinin mümkün olmadığını düşünüyorlardı78. Ancak, bu 

tarihlerden sonra, özellikle İslamî eserlerin ve Kur’an’ın Batıda tanınması, milletlere tesir 

etmesi, Müslümanların başarılı olması onları şok etmiştir. İlk olarak Latin yazarlar “Hz. 

Muhammed nasıl bir adam? Neden bu kadar başarılıydı” gibi soruları sormaya başlayınca 

hem İslam’ı ve Kur’an’ı çok iyi tanımamaları hem de aşırı taassupları sebebiyle bu sorularına 

kendileri, “O (hâşâ) bir sihirbazdır, Doğu ve Afrika kiliselerini hilelerle, sihirlerle ve zorla 

yok etmiştir” diyerek cevaplamışlardır79.

Bundan sonraki dönemi sebep ve ümit asrı olarak niteleyen Southern, haçlı seferleri ve 

dehşet verici Hristiyan orduları sayesinde İslam’a karşı duyulan korkunun üstesinden 

gelebileceklerini ümit ettiklerini söyler80.

Bizans'ta yaşayan Hristiyan din bilginlerinden İslamiyetle ilgilenenlerin sayısı çok 

değildi. Jean Damascus, Evode, George Hamartolos (9. y.y.), Barthelemy d'Edesse (13. y.y.), 

                                                
75 Watt, a.g.e., s. 76.
76 Bkz. Watt, a.g.e., s.76.
77 Konu ile alakalı fikirlerini aldığımız Hristiyan teolog Sidney H. Griffith, bu dönemler hakkında belki 

ilgisizlikten (ignorance) öte nefret ettikleri (hate) yıllar olarak tanımlamanın daha doğru olacağını 
söylemiştir. Daha çok bilinçsiz ve cahilce tavırların sergilendiği bu asırların yanlışlarla dolu olduğunu ifade 
eden profesör, bugün bu tarz sertlik ve tahammülsüzlük şeklindeki yaklaşımların doğru olmadığını 
vurgulamıştır.

78 Southern, R. W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Harvard University Press, Cambidge, 
Massachusetts, 1962, s. 1-15.

79 Southern, a.g.e., s. 30-31.
80 Southern, a.g.e., s. 46.
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ve imparator Manuel II. Paléologue bunlardan bazılarıdır. 1425'de ölen bu imparotor, 

Ankara'da bir Müslüman müderrisle gerçekleştirdiği bir diyaloğa dair "Bir Müslüman'la 

Görüşmeler" ismini verdiği yirmi altı meseleyi ihtiva eden eserini tahminen 1391 yılında 

kaleme almıştır. Bizans müellifleri, İslamiyetin bazı değerlerini kabul etseler de, genel olarak 

olumsuz bir tutum içinde idiler ve İslam hakkındaki bilgileri çok az idi. Mesela, Kur'an'a karşı 

sert bir tutum sergileyen Byzance (9. y.y.), İslam'ı putperestlik ile karıştırmıştır. İslamı daha 

yakından tanıma imkanları olduğu halde, böyle saldırgan bir tavır içinde olmaları onlardaki 

taassuptan ve siyasi sebeplerden kaynaklanmaktadır81.

Orta Çağ'da Batı dünyasının İslam'a bakışında Latin dünyası ile Bizanslılarınki hemen 

hemen aynıdır. La chanson de Roland, Roman de Mahon gibi eserlerde saçma masallarda 

Müslümanların, Şeytan, Jüpiter ve Apollon ile birlikte Mahon adlı puta taptıkları anlatılır. 

Veya Mahon, Tervagon (şeytan) ve Apollon'dan oluşan bir teslis uydururlar. Youakim 

Moubarac isimli bir din adamı "Müslümanın iyi olmamasına hiçbir mani yoktur ama İslâmî 

olan ne varsa kötüdür" der. Bu arada İslâm'ı reddetmek gayesiyle onu tanımaya matuf 

çalışmalar da yapılmıştır. Bénédictin tarikatının Cluny koluna mensup bir papaz olan Pierre le 

Vénérable 1146 yılında Kur'an'ın ilk Latince tercümesinin de bulunduğu bir külliyat kaleme 

almıştır. Bu eserde Kur'an'ın tercümesinde asıl metne tam sadık olmayacak şekilde pekçok 

tasarrufta bulunulmuştur. Pierre, İslam'ı Arius'un Hristiyanlık inancı ile putperestlik arası bir 

yere kor ve Hz. Muhammed'in getirdiği Kur'an hakkında eski kitapların bir taklidi şeklinde 

yaklaşır. O, Müslümanlara putperest değil, "sapık" kimseler nazarıyla bakar. 2. Haçlı seferleri 

düzenlenme aşamasında iken, o, bu kitabındaki fikirlerini yayarak savaşa karşı çıkmış ve 

Müslümanların Hristiyanlığa davet edilmesi gerektiğini savunmuştur. Bütün Orta Çağ 

boyunca İslam'a karşı tahammülsüz bir tavır sergileyen Batı'da on birinci asırda Papa VII. 

Grégorie'in, Moritanya'daki Benû Hammad kalesi emiri en-Nâsır'a bir mektup yollayarak, her 

iki grubun da Hz. İbrahim şemsiyesinde birleşen, bir tek Tanrı’ya inanan kardeşler" 

olduklarını ifade etmesi Papalık için, bütün Orta Çağ boyunca bir istisna olmuştur82.

Orta Çağ'da Roger Bacon gibi, Raymond Lulle gibi kimseler İslam'ın araştırılması, 

Arapçanın öğrenilmesi hususunda gayretlere girdiler. 1312 yılında Viyana Konsili, Roma, 

Bologne, Paris, Oxford ve Salamanque üniversitelerinde Arapça öğretimini emretti. Ricoldo 

de Montecroce (ö.1320) isimli dominik papaz, Müslüman bir ülkeye yerleşerek Arapça 

öğrenen ilk papaz olarak bilinir. İslam'la ilgilenen bir diğer kişi ise, bir fransisken Katolik 
                                                
81 Yıldırım, a.g.e., s. 329.
82 Yıldırım, a.g.e., s. 330-333.
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olan St. Thomas d'Aquin’dır. O, İslam’la bir din olarak değil, sadece İslam filozoflarının 

fikirlerini araştırma noktasından ilgilenmiştir. Bu papaz, Müslümanları sevimli görürken, 

"nasıl oluyor da çöplükte bu kadar güzel çiçekler yetişebiliyor? Kur'anınki gibi zalim ve 

insafsız bir şeriat, nasıl oluyor da, böylesine faziletli müminler yetiştirebiliyor" diyordu. Bu 

dönemin din adamlarının gözleriyle bazı güzellikleri gördükleri halde neden bu kadar 

saldırgan olduklarını, İslam'a karşı olumsuz ve aleyhte tavır aldıklarını kendi kendisine soran 

bir Hristiyan papazı Youakim Moubarac, yine kendi görebildiği şekliyle şöyle cevaplıyor: 

"Akla ilk gelen sebep İslam'ın cazibesi olmalıdır." Özellikle Emevilerin İspanya'ya geldikten 

sonra bir asır içinde, İspanya'nın esaslı bir şekilde İslam'ı tercih etmesini, her gittiği yerde 

Hristiyanlar içinde bir cazibe merkezi haline gelmesini, Hristiyan din adamlarının İslam'a her 

şekilde azgınca saldırmalarına en mühim sebep görmektedir83.

Avrupa’da Luther (1483-1546) ile başlayan reform hareketlerinin gerçekleştiği 

dönemde de İslam’a ve Müslümanlara bakış çok sert idi. Luther, Papa’yı “Deccal’in ruhu” 

olarak isimlendirirken, Türkleri de “Deccal’in bedeni” olarak niteler. Hz. Muhammed’e çok 

ağır hakaret eden Luther, Türkleri de “onun evliyaları” olarak niteler. Luther’e göre, Türklerle 

savaşmak Şeytan’a karşı savaşmaktır84. Bu dönemde önde gelen din adamlarının İslam 

aleyhtarı tavırlarının İslam’ı bilmemeden kaynaklandığı kuvvetle muhtemeldir. Zira İslam 

külliyatı hazırlayan Bibliander, önceleri çok sert bir tavır içinde iken, Peygamberimiz’e (hâşâ) 

“Deccal”, “yalancı peygamber” derken, belli ki külliyatı hazırladıktan sonra Kur’an 

tercümesini/meâlini okumuştur. Çünkü daha sonra yayınladığı yazılarında İslam’a karşı daha 

yumuşak bir tavır sergiler. Reform hareketlerinde İslam’ın rolü vardı. Reform hareketinin 

içinde olanlar, Katolikler tarafından sert bir dille eleştirilerek Türklere (Müslümanlara) 

meylettikleri ileri sürülüyordu. Reformistler de bunu tekzip adına İslam’a karşı daha sert bir 

tavır içine giriyorlardı85.

Özellikle onaltıncı yüzyılda karşılarında süper bir güç olarak Osmanlı’yı gören 

Avrupa’lı toptan bir varolma mücadelesi adına alarma geçmiştir86.

Rönesans döneminde Sieur de Ryer, 1647’de Kur’an’ın ilk Fransızca meâlini yapar. 

Sale ismindeki din adamı Preliminary Discourse (1734) adlı eserinde İslam’a karşı tarafsız bir 

                                                
83 Yıldırım, a.g.e., s. 333-335.
84 Bauschke, Martin, “A Christian View of Islam”, Islam and Inter-faith Relations, Edited by Perry Schmidt-

Leukel and Lloyd Ridgen, London, 2007, s. 152; Ernst, a.g.e., s. 16.
85 Yıldırım, a.g.e., s. 338-339.
86 Ernst, a.g.e., s. 17.
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tutum sergiler ama bu dönemde de İslam Avrupa’da iyi bilinmez. Onyedinci ve Onsekizinci 

yüzyıllar da bu minvalde geçer. Pascal (1623-1662), Voltaire (1694-1778) ve Montesquieu 

(1689-1755) gibi büyük batılı şahsiyetler sathî yorumlar yaparak İslam’ı hafife almış, 

Peygamberimiz’i kötü göstermişlerdir. Voltaire’in Le Fanatisme ou Mahomet le Prophéte 

(Muhammed’in en güzel trajedisi) (1741) isimli eseri 1742’de tiyotrada sahnelenmiştir. Tam 

bir taassup örneği olan, hiciv, yalan ve mizahlarıyla hakikati bulandıran bu eser Hristiyan 

dünyasının İslam’a bakışının olumsuz yönde etkilenmesine büyük oranda tesir etmiştir87.

Ondokuzuncu yüzyılda İslam hakkında Batıda pekçok çalışma yapılmıştır. Ancak 

İslam’a bakış çok fazla değişmemiştir. Mesela, İngiliz Charles Forster, Efendimiz’i sahte 

peygamber olarak niteler. J. Henry Newman, 1854’de Dublin’de verdiği konferansta 

Efendimiz’e hakaret ederek, “sahte peygamberin methini yapmayacağını” dile getirmiş ve 

İslam’ı aşağılayarak putperestliğe göre bir gelişme olduğunu iddia etmiştir. Yirminci asra 

girilidiğinde, bu şartlı ve katı bakış açısı aynen devam etmekle birlikte, çok nadir de olsa 

yumuşak ifadelerle anlayış ortamına doğru yol almaya başlanmıştır. Mesela, İspanyol papaz 

Don Miguel Asin Palacios (1871-1944) sathi bir mukayese yapar. Ona göre İslamiyet, 

başlangıçta Hristiyanlıktan ve doğu ruhbanlığından derince etkilenmiştir. Asin, aslında 

İslam’da inanç, ahlak, zühd ve tasavvuf konularında çok güzel şeylerin olduğunu söylerken 

İslam’ın bunları Hristiyanlıktan aldığını iddia etmektedir. Muhyiddin b. Arabî ve İmam-ı 

Gazâlî’yi incelediği eserlerinde onlarda varolduğunu saydığı Hristiyanlığın tesirlerini 

gösterme gayreti vardır88.

Yirminci asırda, İslâmiyet’i kendi değerleri içinde ele alıp değerlendirmenin en doğru 

yol olduğunu iddia eden L. Massignon (1883-1962), papaz Asin’in pekçok fikrine katılmaz. 

Ona göre Hz. Muhammed (sas), tevhid inancının tavizsiz kahramanıdır. Ona göre İslamın 

rolü, çölde inzivaya çekilmiş milyonlarca insanı, gerçek gök sofrasını tanımaya hazırlamaktır. 

Yine ona göre, İslam, başlangıçtan beri Meryem’in ve Hristiyanlığın nimetleriyle sulanmıştır. 

O anlatımlarını genelde sembolik bir üslupla ele alırdı. O, İslam’a ait bir mevzuyu incelerken, 

bir Müslümanın sahip olduğu hissiyata bürünmeye çalışırdı. Massignon, bu yaklaşımıyla 

pekçok Hristiyan din adamına tesir etmiştir. II. Vatikan Konsilinde (1962-1965) onun fikirleri 

doğrultusunda yaklaşımlar sergilenmiştir. Bu sebeple denebilir ki, bundan sonraki devrede 

                                                
87 Yıldırım, a.g.e., s. 339-340.
88 Yıldırım, a.g.e., s. 344-348.
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Katolik dünyasının alışılmış saldırgan tavırlarını terk edip, sessiz kalmasında Massignon’un 

tesiri olmuştur89.

2. GÜNÜMÜZDE MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN İLİŞKİLERİ

Hemen her dönemde Batı toplumlarında Müslümanlar var olagelmiştir. Fakat daha 

önce çok cüzî bir azınlık teşkil ederlerken bugün Fransa’da ikinci, İngiltere ve Amerika’da 

üçüncü büyük mensubu bulunan din halini almıştır. Özellikle 11 Eylül 2001’de Amerika’da 

cereyan eden bir terörist harekette binlerce insan hayatını kaybetti ve olay Müslümanların 

üzerinde kaldı. Bu olay, aslında bütün dünyada ama özellikle Batı dünyasında, daha da özelde 

Amerika Birleşik Devletleri’nde İslam ve Müslümanları zor duruma soktu.

Günümüz bazı Hristiyan teologları, geçmişte olup bitenleri bir kenara bırakarak 

karşılıklı bilgi ve kültür alışverişinde bulunulması gerektiğini, 21. yüzyılda, artık blokların 

kalkıp, pekçok Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkede Müslüman azınlığın ve yine pekçok 

Müslüman çoğunluğun bulunduğu ülkelerde Hristiyan azınlığın birlikte yaşadıkları nazara 

verilerek, diyaloğa büyük ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir90. Ortak değerlerin ve 

hedeflerin olduğunu ifade eden John B. Taylor, farklılıkları zenginlik haline getirmek 

gerektiğini, Hristiyan hastanelerine Müslüman hemşire ve doktorların, Müslüman 

hastanelerine Hristiyan hemşire ve doktorların alınması gerektiğini, aynı alanda 

çalışabilmeleri, aynı okula gidebilmeleri, her iki grubun da birbirlerinin öğretmenlerinden 

ders alabilmeleri, tıpkı pekçok Afrika ülkesinde olduğu gibi bir çatı altındaki aile gibi 

bebarerce yaşayabilmeleri gerektiğini söyler91.

2.1. Günümüzde ABD Dışında Müslüman-Hristiyan İlişkileri

II. Vatikan Konsilinde, diğer dinlerle diyaloğun önemli olduğu, özellikle de 

Müslümanlarla iyi geçinilmesi gerektiği tavsiye edilince Katolik kilisesi Müslümanlarla 

diyaloğu başlattı. Dönemin papası Pope VI., 19 Mayır 1964’de şimdiki adı ile Pontifical 

Council for Interreligious Dialogue (Dinlerarası Diyaloğun Papalık Konsili)’ni kurdu92. Papa 

                                                
89 Yıldırım, a.g.e., s. 349-354.
90 Griffith, Sidney H., The Church in the Shadow of the Mosque, Princeton University Press, New Jersey, 2008, 

s. 3-4.
91 Taylor, John B., „Community Relationship Between Christians and Muslims”, Christian-Muslim Dialogue, 

Edited by S.J. Samartha anda J. B. Taylor, Switzerland-İsviçre, 1973, s. 90-98.
92 Fitzgerald, Michael L. & Borelli, John, Interfaith Dialogue: A Catholic View, New York, 2006, s. 13.
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II. John Paul, ilk yurt dışı ziyaretini 1979’da Türkiye’ye yaptı93 ve 1990’da bu anlayışa uygun 

olarak, dinlerarası diyaloğun önemini anlatan bir açıklama yaptı94. Bunu takip eden yıllarda 

Papa, pekçok Müslüman ülkeyi ziyaret etti, pekçok Müslüman lideri kabul etti ve 

Müslümanlar hakkında pozitif açıklamalarda bulundu. 1999 Ekiminde, Ürdün, Lübnan, 

Türkiye, İran, Bangledeş, Nijerya, Kongo, Malezya, Amerika, Kazakistan, Kanada, İsviçre, 

Fransa ve Bosna-Hersek gibi pekçok farklı ülkeden kırk kişinin üzerinde Müslüman, Vatikan 

şehrindeki Dinlerarası Kongre’de yer almışlardır95.

Bir taraftan bunlar olurken, diğer taraftan Bosna-Hersek’te, Azerbeycan’da, 

Gürcistan’da ve bazı Afrika ülkelerinde (Eritre, Etyopya gibi) Müslümanlarla Hristiyanlar 

arasında kanlı çatışmalar vuku bulmuştur. Bunların pekçoğunda savaşın önemli sebebinin 

politik ve ekonomik çıkarlar olduğu bilinen bir gerçektir96. Bununla beraber, savaşın üslubu 

veya savaşırken takınılan tavır üzerinde düşünülecek olursa, farklı dinlerden olmaları her iki 

grup arasında birbirlerine karşı daha acımasız tavırlar sergilemelerine sebep teşkil etmiş 

olabilir. Zira, Bosna’da ve Azerbeycan’da olaylara şahid olan Müslümanlar, acımasızca 

katliam yapıldığına ve hatta dünkü komşularının ertesi gün baltalarla evlerini bastıklarına 

şahit olduklarını anlatmaktadır97.

11 Eylül, hemen hemen bütün dünyada yeni yüzyılda Müslümanlar ile Hristiyanlar 

arasındaki ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesine sebep oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinde 

Müslümanlar hakkında eskiden beri var olan tedirginlik artarak korku ve endişeye yerini 

bıraktı. Olayın arkasından Avrupa’da pekçok yerde Müslümanlara saldırı oldu98, camiler 

kundaklandı. Danimarka’da Peygamberimiz’e hakaret içeren karikatürler yayınlandı ve 

bazıları tarafından bu medya özgürlüğü olarak yorumlandı.

Avrupa ülkeleri, özellikle en çok Müslüman nüfusa sahip Almanya ve Fransa daha da 

sert tavırlar içine girdi. Fransa’da 2004 yılında okullarda başörtü yasağı getirildi. 

                                                
93 Saritoprak, Zeki & Sidney, Griffith, “Fethullah Gülen and the ‘People of the Book’: A Voice from Turkey for 
Interfaith Dialogue” The Muslim World (Special Issue), Volume 95, Number 3, July 2005, Hartford Seminary, 
Hartford, Connecticut, USA, s. 335.
94 Fitzgerald & Borelli, a.g.e., s. 27.
95 Fitzgerald & Borelli, a.g.e., s. 85.
96 Bkz. http://www.bosnadayanisma.org/detay.asp?id=3 (2009); http://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-

Karabakh_War (2009); http://www.asam.org.tr/temp/temp787.pdf  (Temmuz 2008)
97 Bunu, bizzat kendileri ile görüştüğümüz Azerî ve Boşnak Müslümanların ağzından dinledik.
98 Bkz. http://www.stargazete.com/acikgorus/almanya-8217-da-entegrasyon-ve-cok-kulturluluk-tartismalari-

87397.htm (18 Şubat 2008)
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Almanya’nın Hessen eyaleti aynı kararı kendi içinde onayladı ve yasaklama getirdi99. 

Almanya’da, ülkeye işçi olarak gelen Müslümanlar ilk dönemde çok ciddiye alınmazken 

bugün, çoğu Müslüman bu göçmenlerin ciddi sermaye sahip olmaları, misafirlik statüsünden 

çıkıp oturum ve vatandaşlık almaları yerli halkı yabancı düşmanlığına sevk etmiştir100.

Belçika’da da 11 Eylül sonrası Hristiyan halk, pekçok kez göçmen Müslümanlara ve 

camilere saldırmışlardır. Bu saldırılarda bazı Müslümanlar hayatlarını kaybederken ciddi 

maddi hasar da meydana gelmiştir101. 

Fransa’da, İslam aleyhtarlığı her geçen gün körüklenmektedir. Hatta bu propagandalar 

özellikle gençler üzerinde o kadar etkili olmaktadır ki, akıl almaz taşkınlıklar yapmalarına

sebep olmaktadır. Mesela, Birinci Dünya harbinde bizzat Fransa için savaşan Müslümanların 

mezarlarına dahi bir kaç defa saldırı yapılmış, mezar taşları tahrip edilmiştir102.  Yaklaşık 160 

bin Müslümanın yaşadığı Danimarka’da, bütün Avrupa’da 11 Eylül sonra artan 

Müslümanlara karşı güvensizlik yaşanmakta ve Müslümanlara karşı hem sert tavırlar 

sergilenmekte hem de temsil hakkı verilmemektedir103. Bir Danimarkalı milletvekili ve eski 

Kopenhag Belediye Başkanı Louise Frevert, kendi web sitesinde Müslümanları Danimarka 

toplumundaki 'kanserli tümör'e benzetmişti. Radio Holger adlı radyo, Londra saldırılarının 

ardından yaptığı bir yayında, terörizmle mücadele için "ülkedeki Müslümanların öldürülmesi" 

çağrısında bulunmuştu104.

Yeni seçilen Roma Katolik Kilisesi ruhani lideri Papa 16. Benediktus’un 13 Eylül 

2006 tarihinde Almanya ziyareti sırasında Regensburg İlahiyat Fakültesi’nde akademisyenlere 

yaptığı bir konuşmada, İslam konusunda kullandığı ifadeler, İslam çevrelerinden tepki 

çekmişti. Bizanslı imparator İkinci Mihail Paleologos’un, özellikle Peygamberimiz hakkında 

hakaret içeren şu ifadelerini “Hadi bana Hz. Muhammed’in yeni olarak ne getirdiğini göster! 

Bu konuda, kendisinin vaaz ettiği dini kılıç ile yayma emri türünden kötü ve insanlık dışı 

şeylerden başka bir şey bulamazsın” kullanarak, bütün Müslümanları rencide etti ve bütün 

                                                
99 http://www.ntvmsnbc.com/news/259909.asp (3 Mart 2004); 

http://haber61.net/news_detail.php?id=8621&uniq_ id=1229099845 (10 Aralık 2007)
100 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2524281,00.html (14 Eylül 2004)
101 http://public.cumhuriyet.edu.tr/~maydin/2007-89.html (2007)
102 http://www.cnnturk.com/2008/dunya/12/08/fransada.musluman.mezarligina.saldiri/503985.0/index.html (8

Aralık 2008)
103 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2524281,00.html
104 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=338042&title=bati-ve-islamofobi-3-muslumanlar-teror-

paranoyasi-ve-irkcilikla-beslenen-islamofobiye-karsi-yasa-istiyor (25 Ağustos 2006)
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dünyadan buna tepkiler yağdı. Papa daha sonra başka şeyleri kasdettiğini söylese de 

Müslümanların gönlüne su serpilmedi105.

Bu hadisenin akabinden Vatikana tepkiler devam etti. İlk olarak 13 Ekim 2006’da, 

değişik konumlardan temsilci olarak 38 Müslüman’ın imzasını taşıyan bir mektup Papa’ya 

ulaştırıldı. Bundan tam bir yıl sonra, Merkezi Mısır’da olan Uluslararası Müslüman Âlimler 

Birliği’nin aracılığıyla dünyanın dört bir tarafındaki 138 Müslüman âlimin imzasını taşıyan 

ikinci bir mektup Papa’ya gönderildi. Mektupta “Genelde İslam âlemini, özelde ise Birliğe 

bağlı âlimler ile uzmanları yaralayıp, öfkelerini kabartan, İslam karşıtı temelsiz açıklamalara 

rağmen bizler, mücadelemizi İslamî edep ölçüleri çerçevesinde sürdüreceğiz. Bu konuda 

rehberimiz Allah’ın: “Kitap ehlinden zulmedenler bir yana, onlarla en güzel şekilde mücadele 

edin” kavli olacak. Papa XVI. Benedict’e ve onun arkasında yer alan âleme, sade bir 

açıklamayla yöneliyoruz. Umarız ki bu metin hakikati görmelerini, İslam’ın ise Papa’nın dile 

getirmiş olduğu hususlardan tamamen beri olduğunu anlamalarını sağlar” ifadelerine yer 

verildi.106

Bütün bu olanlara rağmen bizzat Türkiye Diyanet İşleri’nin ve bazı sivil toplum 

örgütlerinin, sertliğe çatışmaya son verilmesi, birlikte barış içinde yaşanılması adına gayretleri 

takdire şayandır. Özellikle Ramazan ayında Avrupa’nın hemen her yerinde, camilerde, 

lokallerde, derneklerde, oranın yetkili büyükleri ve halktan insanlar iftar yemeklerine davet 

edilmekte, iyi niyet dilekleri karşılıklı dile getirilmektedir107.

2.2. Günümüzde ABD’de Müslüman-Hristiyan İlişkileri

Amerika’ya ilk gelen Müslümanların, bundan yaklaşık 150 yıl önce gelen Afrika 

kökenli köleler olduğu ileri sürülmektedir108. Bunu, Ortadoğu’dan gelen Arap Müslümanların 

izlediği, 19. yüzyılın son yirmilerinde de Osmanlı’dan gelen Türklerin bunları takip ettiği 

bilinmektedir. Zaman içinde burada doğup büyüyen ve ana dili İngilizce olan bir Müslüman 

                                                
105 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5097579&p=2 (16 Eylül 2006); 

http://www.gazeteport.com.tr/DUNYA/NEWS/GP_166715 (04 Mart 2008)
106 http://www.gazeteport.com.tr/DUNYA/NEWS/GP_166715; http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=25382

(25 Eylül 2006); http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2007/10/071011_pope.shtml (11 Ekim 2007); 
http://www.gulistandergisi.com/dergi_oku.php?id=288 (Kasım 2006)

107 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/avrupa/avrupasubatmart2002/haberler.htm (15 Şubat-15 Mart 
2002); http://ramazan.zaman.com.tr/ramazan/detaylar.do?load=detay&link=40 (2008)

108 Nyang, Sulayman S., Challenges Facing Christian-Muslim Dialogue in the United States, Christian-Muslim 
Encounters, Edited by Yvonne Haddad and Yazbeck Haddad, Florida, 1995, s. 328-330.
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nesil oluşmuştur. Bunlar değişik bölgelerde yapılanmalara gitmişlerdir109. Özellikle 

Amerika’ya gelen Müslümanlar sığınmacı olarak Suriye, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerden 

gelmeye başladı. Çoğu evsiz, barksız, parasız, pulsuz geldiği Amerika’da zor şartlarda yaşadı 

ve dinini koruma refleksi ile agresif tavırlar sergilediler. Bunu Asya Müslümanları takip etti. 

Bunların içinde, özellikle son yirmi otuz yıl içinde gelenler, öğrenci olarak geldiler. Bu arada 

az da olsa beyaz Amerikalılar Müslüman oldu ama Afrika kökenli zenci Amerikalılardan çok 

sayıda İslama giren oldu.

Amerika’da soğuk savaşın devam ettiği dönemlerde, Elijah Muhammad isminde bir 

zenci, “beyazlar şeytandır” sloganıyla ırkçı bir yaklaşım sergilemiştir. Dünyaca ünlü ağır 

siklet boks şampiyonu Muhammad Ali Clay ile Malcolm X de önceleri bu gruba dahil olmuş 

ve grubun popülaritesini artırmıştır. Fakat Elijah Muhammad’in 1975’de ölümünden sonra 

arkasından gelen oğlu Warith D. Muhammad babasının aksine “ümmet” kavramına sahip 

çıkarak kendilerini dünya çapındaki Müslüman gruplara dahil etmiştir. Ancak, Louis 

Farrakhan bu ırkçı akımı daha az bir grup ile devam ettirmektedir. Bugün ise, artık varlıklı iş 

adamları, güzel camileri, eğitimli ve yetişmiş insanları ile İslam Amerika’da yükselen bir 

değerdir. Doksanlı yılların başından bu yana askeriyede ve hapishanelerde tıpkı Hristiyan ve 

Yahudi din adamları gibi imamlar da hizmet vermeye başlamıştır.110

Amerika’da, Müslümanlar demokrasinin gereği dinlerini gayet rahat bir şekilde 

yaşama ve başkalarına anlatma hürriyeti içinde yaşamışlar, pekçok İslâmî müesseseler, 

camiler, dernekler kurmuşlardır.

Amerika’da Müslümanlar, böyle kendi hallerinde yaşarlarken, Katolik dünyası, II. 

Vatikan Konsilinde alınan kararlar doğrultusunda Müslümanlarla diyalog kurma, birbirlerini 

daha iyi tanıma adına faaliyetlere geçti. Halen Georgetown Üniversitesinde hocalık yapan 

profesör Borelli, kendisinin 1986’da Katolik-Müslüman Diyaloğunu New York’ta başlattığını 

söyler111. Ancak, 11 Eylül olaylarına kadar, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki ilişki çok 

sathi ve çok zayıf bir çizgide cereyan etmişti.

Bu arada eski ABD başkanı Bill Clinton zamanında daha çok eşi Hillary Clinton’ın 

çalışmaları ile Ramazan bayramında dini liderler Beyaz Saray’a davet edilip bayramlarını 

                                                
109 Nyang, Sulayman S., a.g.e., s. 331.
110 Esposito, John L., “Islam in the World and in America”, World Religions in America, Editor: Jacob Neusner, 

Kentucky, 1994, s. 252-257.
111 Fitzgerald & Borelli, a.g.e., s. 19.
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kutlama adeti başladı. Bunu daha sonra dışişleri bakanı Madeleine Albright’ın 2000 yılı 

Ramazan (Aralık) ayında, ilk defa Müslüman liderleri Dışişlerinde iftara daveti izledi. 

Ardından 2001 yılında ilk defa devrin Amerikan Başkanı George W. Bush, Amerika’da 

bulunan dînî liderleri Beyaz Saray’a davet ederek iftar yemeği verdi112.

Artık Batıda ve özellikle Amerika’da dikkatleri çekecek seviyede bir varlık gösteren 

Müslümanların kendilerini buralarda sığıntı gibi görmelerinin doğru olmadığını düşünen 

teolog Prof. Carl W. Ernst, en az beş milyon Amerika’da ve on milyon Avrupa’da 

Müslümanın var olduğunu, hala ne diye “İslam Dünyası”nın karşısına “Batı Dünyası”nın 

ısrarla çıkarılmasının anlaşılmasının zor olduğunu söyler113. Ona göre İslam, artık Batı’da 

ciddi bir varlığa sahip ve Batının bir gerçeği, bir parçasıdır. Ernst, ısrarla, İslam’ın Batı’ya 

rakip gösterilmesinin doğru olmadığını düşünür.

Ancak, demokrasinin patronluğunu yapan Amerika’da 11 Eylül hadisesi pek çok şeyin 

değişmesine sebep oldu. Müslüman kuruluşlar polis tarafından basıldı, bilgisayarlarına el 

kondu, bazı din adamları sorguya alındı. Hükümetin ve medyanın çok sert yaklaşımı, toplumu 

ister istemez gerdi. Pekçok Müslüman, sadece isimleri sebebiyle havaalanlarında büyük 

sıkıntılara maruz kaldı, bazı pilotlar yolcularından bazı Müslümanların sırf başı örtülü olduğu 

için uçakları kaldırmadı ve kalkan bazı uçaklar havaalanına geri döndü. Markette namaz kılan 

Müslümanlar apar topar karakola götürüldü. Yani, tam bir paranoya yaşandı ve hala belli 

ölçüde yaşanmaktadır. Hükümetin ve medyanın birlikte hedef göstermesi ile Müslümanlar 

hakkında her geçen gün büyüyen bir endişe ve İslamofobi denen korku gerçekleşmiştir.

2.3. İslamofobi

Günümüzde Amerika’da İslam karşıtı propagandalar ve bazı yetkililerin sorumsuz 

davranışları sebebiyle Müslümanlar can ve mal güvenliği açısından zor günler yaşamaktadır. 

İslamofobi olarak isimlendirilen ve her gün körüklenen bu sunî korku ile halk, İslam’dan ve 

Müslümanlardan soğutulmak istenmektedir. Bu duygunun kabarıp gelişmesinde 

Huntington’ın “Medeniyetlerarası Çatışma” tezinin rolünün hiç de hafife alınamayacak ölçüde 

etkili olduğu kabul edilmektedir114. Araştırma şirketi Gallup'a göre, Amerikalıların yüzde 

                                                
112 2005 yılında Condoleezza Rice’ın verdiği iftar yemeğine katılarak bizzat böyle bir programı yakından takip 

imkanı olmuştu.
113 Ernst, Carl W., Following Muhammad Rethinking Islam In The Contemporary World, The University of 

North Carolina Press, 2003, s. 4. (Yapılan bir araştırmaya göre bugün Avrupa’da bu rakam 15 milyon 
civarındadır. Bkz. http://www.ilmimercek.net/?Pg=Detail&Number=4288 (Eylül 2005))

114 Saeed, Amir, a.g.e., s. 447-448; http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slamofobi (2009)
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39'u, Müslümanların 'özel bir kimlik belgesiyle' dolaşması gerektiğine inanmaktadır. Bu 

anketin ardından yaşanan iki somut olay endişeleri artırmıştır. Ahmed Faruk adlı Amerikan 

vatandaşı bir Müslüman, uçaktaki koltuğunda namaz kıldığı için şikayet üzerine yaka paça 

aşağı indirildi. Yakın zamanda üç çocuklu, eşi tesettürlü bir aile benzer bir hadise yaşadı. 

Uçağa binerken motora yakın oturmanın güvenli olup olmadığını kendi aralarında sesli bir 

şekilde konuşan Müslüman yolcular, pilotun ani kararıyla apar topar uçaktan indirildiler ve 

FBI tarafından uzunca bir sorguya tabii tutulduar. Neticede masum vatandaş oldukları 

anlaşılınca özür dilenerek salıverildiler. Washington Post’un yaptığı bir başka araştırmaya 

göre ise ankete katılan Amerikalıların yarısı Müslümanlara karşı önşartlı baktığını ifade 

etmiştir115.

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi'nin (EUMC) İslamofobi 

raporuna göre, iş hayatında ayrımcılık özellikle Müslüman göçmenleri hedef alıyor. Fransa'da 

Müslüman göçmenlerde işsizlik oranı, Müslüman olmayan göçmenlerden iki kat fazla. 

Fransız Meclisi, Müslümanların iş hayatında ayrımcılığa uğramasını engellemek amacıyla iş 

başvurularında "fotoğrafsız özgeçmiş" kullanılmasını öngören bir yasayı onayladı. Ülkede 

birçok göçmenin iş başvurusu, mülakata dahi çağrılmadan reddediliyor. Müslüman 

göçmenler, ev kiralamakta da büyük zorluklar yaşıyor. Avrupa Konseyi Irkçılık ve 

Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu, birçok Avrupa ülkesinde Müslüman nüfusun 

banliyölerdeki ucuz konutlarda yaşamak zorunda kaldığını ve bunun gettolaşmaya yol açtığını 

belirtiyor. Yetersiz şartlarda eğitim gören göçmen öğrencilerin büyük çoğunluğu, üniversiteye 

girmeyi başaramıyor. Avrupa'da özellikle 11 Eylül'den sonra artışa geçen Müslümanlara 

yönelik sözlü ve fiziki ırkçı saldırılardaki artış dikkat çekiyor. Avrupa'nın en büyük 

Müslüman nüfusunu barındıran Fransa, İslam karşıtlığının en yoğun olduğu ülkelerden biri. 

Fransa İslamofobiyle Mücadele Birliği'nin (CCIF) raporuna göre sadece 2005 yılı içinde  

göçmen asıllı vatandaşlar 300'e yakın İslamofobik saldırıya maruz kaldı ve mağdurların 

büyük çoğunluğunu başörtülü kadınlar oluşturuyordu116.

11 Eylül sonrası, İngiltere, Fransa, ve Hollanda başta olmak üzere, bütün Avrupa 

ülkeleri, terörle mücadelede sert kararlar aldılar. İslamofobi denen bu bir tür İslam düşmanlığı 

bütün Avrupa’da ve Amerika’da körüklenmektedir. Bazı sosyologlar, aslında İslam’a karşı 

uyarılmak istenen bu korkunun temelinde dine karşı duyulan korkunun olduğunu 

                                                
115 http://www.zaman.com.tr/dizi.do?dizino=3&title=bati-ve-islamofobi (25 Ağustos 2006)
116 Bkz. http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=338042&title=bati-ve-islamofobi-3-muslumanlar-teror-

paranoyasi-ve-irkcilikla-beslenen-islamofobiye-karsi-yasa-istiyor (25 Ağustos 2006, Cuma)
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söylemektedirler. Zira, Avrupa’da, özellikle son iki asırda ateizm çok ciddi yayılmıştır. Bu 

oluşturulmak istenen İslamofobi’nin tezahürleri şu şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Allensbach Enstitüsü'nün Mayıs 2006 ’da yaptığı bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 

56'sı ülkedeki camilerin kapatılmasını isterken, yüzde 91'i İslam'ın kadınları baskı altında 

tuttuğuna inanıyor ve yüzde 62'si Müslüman ve Hıristiyan medeniyetleri arasında büyük bir 

savaş yaşandığını düşünüyor. Allensbach Enstitüsü, bu sonuçları "Öyle görünüyor ki, 

medeniyetler çatışması şimdiden Almanların zihninde başladı." sözleriyle yorumlamıştır. 

Hıristiyan Demokratlar'ın iktidarda olduğu Almanya'da, bir milletvekili, okullarda "Türkçe 

konuşan öğrencilere bahçe süpürme cezası" uygulanmasını teklif etmiş, Aşağı Saksonya 

Eyaleti İçişleri Bakanı Uwe Schünemann ise "şüpheli görülen Müslümanlara pranga 

takılmasını" yasa teklifi olarak sunmuştu117. İspanya'dan İngiltere'ye giden bir uçakta da

'Ortadoğu görünüşlü' iki yolcu, diğer yolcuların baskısı sonucu 'terörist oldukları' şüphesiyle 

seyahatten men edildi118.

2.4. Son Söz

11 Eylül sonrası bütün bunlar olurken öbür taraftan da, halk merakını giderme adına, 

Kur’an okumaya, İslam hakkında seminerlere katılmaya başladı. Üniversiteler ve bazı 

araştırma merkezleri pekçok seminerler tertip ederek, bu merakı belli ölçüde gidermeye 

çalıştılar.

Bugün, hem Müslüman hem de Hristiyan kuruluşların öncülük ettiği pekçok seminer, 

konferans, yemek, davet vb. programlarla iki din mensupları arasında önemli ilişkiler tesis 

edilmektedir. Amerika’da Müslüman-Hristiyan ilişkilerinin ne durumda olduğunu, uzun yıllar 

Müslüman-Hristiyan İlişkilerinde rol almış Prof. John Borelli ile müzakere ettik. Kendisi, 

bugünlerde özellikle Katoliklerle Müslümanlar arasında hatırı sayılır bir diyaloğun olduğunun 

altını çizdi. Aslında bunun da tam istenen seviyede olmadığını ifade eden Borelli, bu 

diyaloğun daha çok Müslüman Türklerin Amerika’da hizmet veren dernekleriyle yapıldığını

söyledi. Müslümanların hiç bu kadar seviyeli bir şekilde diyaloğa yaklaşmadıklarını, 

şimdilerde sadece Katoliklerle değil, diğer Hristiyan gruplarla ve hatta diğer din 

mensuplarıyla diyalogların gerçekleştiğini ve bunun gelecek adına her iki din mensupları 

adına olumlu gelişmeler olduğunu dile getirdi. Zaman zaman katıldığımız programlarda daha 

sağduyulu hareket eden Katoliklerin, mevcut Papa’nın talihsiz açıklamalarından rahatsız 

                                                
117 Bkz. http://www.zaman.com.tr/dizi.do?dizino=3&title=bati-ve-islamofobi
118 Bkz. http://www.zaman.com.tr/dizi.do?dizino=3&title=bati-ve-islamofobi
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olduklarını, kendilerine Papa John Paul’u örnek alıp ona daha çok önem verdiklerini 

müşahede ettik.

Bu arada Katoliklerin yanında, Anglikan, Lutheran, Metodist ve diğer Hristiyan 

mezhepleri ile yapılan pekçok diyalog programlarında bulunduk. Görülen odur ki, yoğun bir 

propaganda ile oluşturulan İslamofobi, akıllardan ve kalplerden çok kolay silinmeyeceğe 

benziyor. Müslümanların doğru tanınması ve İslam’ın araştırılmaya değer bulunması için 

Müslümanların yoğun bir çaba sarfetmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
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II. BÖLÜM

İSLAM VE HRİSTİYAN İTİKADI VE BELLİ BAŞLI HRİSTİYAN MEZHEPLERİ

Çalışmamızın burasında, daha önce de kısmen ifade edildiği gibi, her iki dinin temel 

inanç esaslarını öz olarak vermekle bu iki dinin benzer ve farklı yönleri ortaya konacaktır. 

Bunun, iki dinin ilişkilerinde ve özellikle Hristiyanların İslam hakkındaki bazı 

yaklaşımlarının nereden kaynaklandığını daha doğru tesbit etmede yardımcı olacağı ümit 

edilmektedir. Bir mukayese yapılabilmesi için her iki dinin temel inanç esaslarını, önce İslam 

dininden başlayarak takdim ediyoruz.

A. İSLAM VE HRİSTİYAN İTİKADI

1. İslam İlahiyatı

1.1. İslam’da Uluhiyet İnancı

İslam inancında tek Tanrı esastır119. Kutsal kitap Kur’an’da tek Tanrı’nın ismi “Allah” 

olarak bildirilmiştir120. İslam’a göre, Allah, her şeyi yaratan, her şeyin ihtiyacını gören, ezeli 

ve ebedi varlığın ismidir121. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre bu isim hiç bir kökten 

türememiş, Yüce Yaratıcının özel ismidir122. Temelde Allah hakkındaki bilginin kaynağı 

Kur’an ve Hz. Peygamberin hadisleridir. Bu iki kaynağın verdiği bilgilerin dışında kişiler 

Allah hakkında bilgi edinemezler123. Bu yüzden, İslam’da uluhiyet inancını anlamak için bu 

iki kaynağa bakmak gerekir. Bunların yorumlanmasındaki bazı farklılıklar değişik itikadî 

mezheplerin meydana çıkmasına sebep olmuştur. Ancak bu çalışmada Müslümanların 

çoğunluğunu teşkil eden ve ehl-i sünnet124 olarak isimlendirilen gurubun anlayışını temel 

                                                
119 Bakara, 2/163; 255, Âl-i İmrân, 3/2,6,18; Mâide, 5/73; En’âm, 6/102; İsrâ, 17/42, Müminûn, 23/91; Kasas, 

28/70; Saffât, 37/4; Zuhruf, 43/84; Duhân, 44/8; Haşr, 59/22, 23; İhlas, 112/1.
120 İhlas, 112/1.
121 Yunus, 10/3,31; Ra’d, 13/16.
122 Râzî, Ebû Abdillah Muhammed Fahrüddin, Mefâtihu’l- Gayb, Beyrut, 1990, c.1 s. 228; Yazır, Elmalılı 

Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, İstanbul, ty., c. 1, s. 48; Yıldırım, Suat, Kur’an’da Uluhiyyet, 
İstanbul, 1997, s. 105; er- Razî, Fahreddîn, Mefâtihu’l- Gayb, Beyrut, 1990, c.1 s. 228.

123 İbn Ebi’l-İzz, Ali b. Ali b. Muhammed, Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî, yy, 1996, c. 1, s. 7-12; Heyet (Bekir 
Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), İslam’da İnanç Esasları, İFAV, 2. Baskı, İstanbul, 1999, s. 
112.

124 Ehl-i Sünnet: Hz. Peygamberin sünneti ile sahabe ve onların yolunda olanlara verilen isimdir. Bugün dünya 
Müslümanlarının yaklaşık %80’ini oluşturan bu grup, Hz. Peygamberin hadislerindeki kurtulan bu grup 
(fırka-i nâciye) olarak kabul edilir. Bağdâdî, Ehl-i Sünnetin sekiz zümreden oluştuğunu ifade ederken 
(Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark beyne’l-Firâk, Mısır, ty, s. 313-318), 
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almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kelâmî mezheplerin birbirinden farklı düşündükleri 

pek çok nokta vardır. Bunlar üzerinde uzun uzadıya tartışmak ve hepsinin fikirlerini ayrı ayrı 

zikretmek tezin gayesinin dışına çıkmak olacağından genelde İslam dünyasında büyük kabul 

görmüş Mâturîdî ve Eş’arî mezheplerinin görüşleri istikametinde konular özetlenmeye 

çalışılmıştır.

Ehl-i sünnet kelamcılarına göre, uluhiyet inancında ilk önce tenzih esastır125. Yani 

Yüce Yaratıcı’yı bütün eksiklik ve zayıflıktan uzak kabul etmek en önemli husustur126. Buna 

göre; Allah birdir127. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Ne sıfatlarında ne de fiillerinde hiçbir 

varlık O’nunla ölçüşemez128. Cevher ve araz değildir, vardır ancak bizim gibi cismaniyete 

ihtiyacı yoktur129. Ne zamanla kayıtlıdır ne de mekanı vardır. O zaman ve mekandan 

münezzehtir130. Hiçbir şeye muhtaç değildir ama herşey O’na muhtaçtır131. O 

doğurulmamıştır ve doğurmamıştır132. O hiç bir yaratılmışa benzemez. O, hayattadır, vardır 

ama varlığı kendindendir ve hayatı hiç bir şeye bağlı olarak devam etmez. Dolayısıyla 

yemeye, içmeye, uyumaya, evlenmeye ve def-i hacet gibi şeylere ihtiyacı yoktur133.

Allah ezelî (başlangıcı yoktur, hiçbir şey yokken o vardı) ve ebedîdir (sonu yoktur)134. 

Her şeyi vasıtasız görür, işitir, bilir ve her canlının ihtiyacını hiç bir zorluk çekmeden 

                                                                                                                                                        
İhyâ şârihî Zebîdî dört zümre zikreder: Hadisciler, Mâturîdî ve Eş’ârî mezhepleri ve sofiyye. (Zebîdî, Ebu’l-
Feyz Muhammed b Muhammed Martazâ, İthâfu’s-Sa’âdeti’l-Müttekîn bi Şerh-i Esrâri İhyâi ‘Ulûmi’d-Dîn, 
Beyrut, ty, c. 2, s. 86.) Ancak bu çalışmada Ehl-i Sünnet âlimleri denince, kelâmî değerlendirmeler olması 
hasebiyle Mâturîdî ve Eş’arî kelam âlimleri kastedilmektedir. Geniş bilgi için bkz: Teftâzânî, Mes’ûd b. 
Ömer Saduddin, Şerhu’l-Akâid, İstanbul, h. 1313, s. 16-17; Teftâzânî, Mes’ûd b. Ömer Saduddin, Şerhu’l-
Makâsıd, İstanbul, h. 1277, c. 2, s. 199; Şâtıbî, Ebû İshâk İbrahim b. Mûsâ b. Muhammed el-Gırnâtî, el-
Muvâfakât fî Usûli’l-Ahkâm, Kâhire, 1969, c. 4, s. 48-52; Şâtıbî, Ebû İshâk İbrahim b. Mûsâ b. Muhammed 
el-Gırnâtî, el-İ’tisâm, Mısır, ty, c. 2, s. 258-265; Bilmen, Ömer Nasuhi, Muvazzah İlm-i Kelâm Dersleri, 
Dersaadet, İstanbul, 1955, s. 22-23; Fığlalı, Ethem Ruhi, Çağımızda İtikadî İslam Mezhepleri, İstanbul, 
1999, s. 53 vd.; Ebû Zehrâ, Muhammed, Çev. Abdulkadir Şener, İslâm’da Siyâsî Îtikâdî ve Fıkhî Mezhepler 
Târihi, s. 197-257.

125 İbn Ebi’l-İzz, a.g.e., c. 1, s. 11.
126 Yunus, 10/89,105,106; Yusuf, 12/38; Ra’d, 13/36; Nahl, 16/51,73,74; İsrâ, 22,39,40,111; Hacc, 22/26,31; 

Şuarâ, 26/213.
127 İhlas, 112/1.
128 İhlas, 112/4; Meryem, 19/65; Şûrâ, 42/11.
129 İbn Ebi’l-İzz, a.g.e, c. 1, s. 57; İbn Hümâm, Kemal, Kitâbu’l-Müsâyera, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1979, s. 

24-29.
130 Vâsıtî, Ahmed b. İbrahim, en-Nasîhatu fi Sıfâti’r-Rabbi Celle ve ‘Alâ, Beyrut, h.1394/1975, s. 18-20; 

Gazzâlî, Ebu Hamid Muhammed, el-İktisad fi’l-İ’tikad, Kahire, 1971, c. 1, s. 14, 16; eş-Şehristânî, 
Muhammed Abdulkerim; Nihâyetü’l-İkdâm fî İlmi’l-Kelâm, Kahire, 1948, c.1, s. 66.

131 İhlas, 112/2.
132 İhlas, 112/3.
133 Ankebût, 29/8; Fâtır, 35/15.
134 Hadîd, 57/3; Rahmân, 55/27.
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giderir135. Rızkı veren O’dur136. Her canlıya hayatı veren ve her canlının canını alan yine 

O’dur137.

İnsan, Yüce Yaratıcıyı bilme, bulma ve O’na inanmakla mükelleftir. Mâtürîdî, insanın 

aklının bir olan Allah’ı bulmaya yeteceğini kaydeder138. Dolayısıyla, akıl sahibi ve buluğa 

eren herkes Allah’a inanmakla mükelleftir. İnsanın varoluş gayesi Allah’ı tanıyıp, O’nun 

emirlerine boyun eğmesi, yasaklarından uzak kalması ve dolayısıyla O’na kullukta 

bulunmasıdır139.

Ehl-i Sünnet kelamcıları, Allah’ın ancak kendisini Kur’an’da ve Hz. Muhammed’in 

hadislerde anlattığı şekliyle doğru olarak bilinebileceğini belirtirler140. Kişi Allah’ı zâtıyla 

bilemez ancak isim ve sıfatları ile bilebilir. Sıfat, Allah’ın zâtına nisbet edilen mânâya, 

kavrama verilen isimdir141. Bu kavramlar Allah’ın ne olduğunu veya ne olmadığını izâh eder. 

Bunların başında bizzat zâtâ delâlet edip ancak zât üzerine zâid bir manaya delâlet etmeyen 

vasfa “Sıfat-ı Nefsiyye” denir. Allah’ı eksikliklerden noksanlıklardan uzak olarak tarif eden, 

yani O’nun ne olmadığını anlatan sıfatlar O’nu tenzih eden sıfatlardır. Bunlara “Sıfât-ı 

Selbiyye” denir. Allah’ın vasıflarını müsbet olarak anlatan, yani ne olduğu hakkında bilgi 

veren sıfatlara “Sübûtî veya Zâtî Sıfatlar” denilmiştir. Allah’ın fiilleri, icraatları hakkında 

bilgi veren sıfatlara “Fiilî Sıfatlar” denilmiştir. Bu sıfatlar ehl-i sünnet âlimlerince ne Allah’ın 

aynıdır ne de gayrıdır. Allah’ın aynı değildir, zîrâ, aynı olsaydı bu sıfatların ayrıca 

zikredilmesinin anlamı olmazdı. Ayrı da değildir, zira ayrı kabul edildiğinde bu sıfatların da 

kadim olması gerekecektir. Bu da taaddüdü kudemâ dediğimiz problemi, yani birden çok 

ebedî ve ezelî varlığın kabülünü netice verecektir. Bu da şirktir142. Bunu bir varlığın aynadaki 

                                                
135 Âl-i İmrâ, 3/181; Nisâ, 4/58; Hacc, 22/75; Şuarâ, 26/11.
136 Yûnus, 10/31,59; Hûd, 11/6,88; Ra'd, 13/26; Hicr, 15/20; Nahl, 71,72,114; İsrâ, 17/30,31,70.
137 Bakara, 2/28; Mü'min, 40/11; Câsiye, 45/26; Mülk, 67/2; Tûr, 52/35; İnsân, 76/2.
138 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 60.
139 Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Hanefî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, Meclisü 

Dâirati’l-Me’ârifi’d-Dîniyye, Haydarâbâd, h. 1231/1815 (Daha sonra Nafakatü’ş-Şü’ûni’d-Dîniyye olarak: 
Katar, ty, s. 15-16; İbn Hümâm, a.g.e., s. 157-159.

140 Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Hanefî, Kitâbu’t-Tevhid, Beyrut, 1970, s. 
38; Gölcük, Şerafettin-Toprak, Süleyman, Kelam, 5. Baskı, Konya, 2001, s. 210.

141 Gölcük - Toprak, a.g.e., s. 209-211; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), İslam’da 
İnanç Esasları, s. 125.

142 Teftazânî, Ebu’l-Vefâ, Kelâm İlminin Bellibaşlı Meseleleri, Çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul, 1980, s. 115-
144.
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aksi olarak açıklayan âlimler vardır. Aynadaki akis ne varlığın aynıdır, zira onun bizzat 

kendisi değildir. Gayrıdır da denemez, çünkü o akis bizzat o varlığa delalet eder143.

Müslüman bir kimse Allah’ın zâtı hakkında vâcib ve câiz olan bu sıfatlara inanmakla 

mükelleftir144. Allah’ın sıfatları beş ana bölümde mütalaâ edilir.

1.1.1. Sıfat-ı Nefsiyye: Vücûd sıfatıdır. Vücûd, var olmak demektir. Allah’ın var 

olduğunu ifade eder. Ancak, O’nun varlığı zorunludur. Yani O’nun için yokluk bir 

an bile düşünülemez. Buna “Vâcibü’l-Vücûd” denilir.

1.1.2. Sıfat-ı Selbiyye: Allah’ın zâtına layık olmayan, O’na acz ve eksiklik ifade 

eden, yaratılmış özelliği taşıyan manaları selbeden, nefyeden sıfatlardır145. Bunlar 

sırasıyla:

1.1.2.1. Kıdem: Ezelî olmak demektir. Yâni, O evveldir, ilktir, başlangıcı yoktur. 

Sonradan meydana gelmemiştir146. O zâtıyla ve sıfatlarıyla ezelîdir.

1.1.2.2. Bekâ: Bekâ, sonu olmamak demektir. Onun varlığı sonsuz olarak devam 

eder147. Yani O'nun varlığının bir başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Çünkü kıdemi sabit 

olan bir varlığın bekâsı vâcib olur.

1.1.2.3. Vahdaniyet: Allah, zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde birdir148. Eşi, benzeri, 

zıddı, niddi ve ortağı yoktur. Vahdaniyetin zıddı olan taaddüt, birden fazla olma ve ortağı 

bulunma Allah hakkında müstahildir. Allahın birliği sayı yönüyle değil, zâtında, sıfatlarında 

ve fiillerinde eşi ve benzeri olmaması yönüyledir149.

1.1.2.4. Muhâlefetün li'l-Havâdis: Sonradan olanlara benzememek anlamına gelir. 

Allah zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir varlığa benzemez150. Allah'ın dışındaki herşey 

sonradan yaratılmış ve Allah tarafından var edilmişlerdir. Diğer varlıklar hadis (sonradan 
                                                
143 Eş’arî, Ebu'l Hasan Ali b. İsmail, Makâlâtü'l-İslâmiyyîn ve İhtilâfü'l-Musallîn, I-II, thk., Muhammed 

Muhyiddin Abdülhamid, el-Mektebetü'l-Asriyye, Beyrut, 1995, c. 1, s. 250; İmam-ı Rabbânî, Mektûbât, 
Fazilet Neşriyat, İstanbul, ty., c. 1, s. 38-44; Nursî, Bediuzzaman, Sözler, Işık Yayınları, İstanbul, 2004, 22. 
Söz, Dördüncü Lem’a, s. 384-388; Gülen, Fethullah, Kalbin Zümrüt Tepeleri, c. 4, s. , Nil Yayınları, 
İstanbul, 2008.

144 Gölcük - Toprak, a.g.e., s. 219.
145 Gölcük - Toprak, a.g.e., s. 222; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), a.g.e., s. 126-129.
146 Saffât, 37/151-152; Hadîd, 57-3; İhlâs, 112/3; İbn Hümâm, a.g.e., s. 21-22; İbn Ebi’l-İzz, a.g.e., s. 75-76.
147 Rahmân, 55/27.
148 İhlâs, 112/1; Mü'minûn, 23/91.
149 Gazzâlî, Ebu Hâmid Muhammed, Kavâidu’l-‘Akâid, Beyrut, 1985, s. 172-173.
150 Şu'arâ, 26/11.
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yaratılan) olduğu için muhtaç varlıklardır. Allah'ın bunlardan birine benzetilmesi O'nda da 

ihtiyacın varlığını iddia etmek olur ki, bu batıldır. Bu sıfat, Allah'ın, mümkinattan olan ve 

diğer varlıklarda bulunan, cisimlik, cevherlik, arazlık ve cüzlerden bir araya gelmek gibi 

cismânî durumlardan, yemek, içmek, yürümek, uyumak, oturmak, kalkmak gibi beşerî 

özelliklerden ve sevinç, neşe, keder gibi rûhî hallerden münezzeh olduğunu da ifade eder151.

1.1.2.5. Kıyam bi-Nefsihî: Cenâb-ı Hakk varlığı için hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, 

varlığı kendinden ve vacib olan demektir. Yâni varlığı vâcibu’l-vücûddur. O’nun dışındaki 

herşey var olmada ve varlığını devam ettirmede başka bir müessire muhtaçtır. Cenâb-ı Hakk 

ise, muhtaç olmaktan katî surette münezzehtir. Bu sebeple varlığı da, varlığının bekâsı da 

kendindendir152.

Ehl-i Sünnet Kelamcıları, Allah’ın selbî sıfatlarının yanında O’nun kendine has 

kemâlini ve üstünlüğünü ifade eden Subûtî sıfatlarının olduğunu belirtirler. Bunlar bazı 

âlimler arasında görüş farklılıklarıyla beraber sekize kadar çıkmaktadır153.

1.1.3. Sıfat-ı Subûtiyye

1.1.3.1. Hayat: Canlı ve diri olmak demektir. Cenâb-ı Hakk ebedî bir hayat ile 

diridir154. Canlılarda hayatın başlaması ve devam etmesi için belli şartlar gerekir. Halbûki, 

Allah bunların hiçbirisine ihtiyaç duymaz. Bu sıfat aslında ilim, irade, kudret gibi diğer 

sıfatların da temelini teşkil eder. Hayat sahibi olmayan bir varlık diğer vasıfları üzerinde 

taşıyamaz. Hayatın sona ermesi anlamında ölüm veya zeval ise asla Allah için 

düşünülemez155.

1.1.3.2. İlim: Allah Teâlâ, gizli-aşikar, olmuş-olacak, yakın-uzak, küçük-büyük 

herşeyi bilir156. O’nun ilmi yaratılanların ilmi gibi değildir. İnsanların ilmi göz, kulak, burun, 

el gibi uzuvların yanında hava ve ışık gibi tabii vasıtalara ihtiyaç duyar. Ayrıca bu bilgileri 

zaman, mekan ve madde ile sınırlıdır. Allah’ın ilmi ise, katiyyen hiçbir vasıtaya ihtiyaç 

duymaksızın ezelî olarak mevcuttur. Artıp eksilme de söz konusu değildir. Allah ezelî ilmiyle 

                                                
151 İbn Ebi’l-İzz, c. 1, s. 84-85; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 224-225.
152 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 225-226; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), İslâm’da İnanç 

Esasları, s. 127-128.
153 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 229-230; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), İslâm’da İnanç 

Esasları, s. 128-129.
154 Bakara, 2/255; Âl-i İmrân, 3/2.
155 Ay.; Bkz. Fâtır, 35/15; Gazzâlî, Kavâidu’l-‘Akâid, s. 54.
156 Enfâl, 8/175; Hûd, 11/5; Mü'minûn, 23/17.
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olacak herşeyi bilir ancak bu bilgisi bir müdahale şeklinde tecelli etmez. Allah’ın bilgisi 

zaruri, mümkün ve muhal olan herşeyi kapsar. Küllî şeyleri bildiği gibi cüzî şeyleri de bilir. 

Yani “O, ilmiyle herşeyi kuşatmıştır”157. Hiçbir şey O’nun bilgisinin dışında değildir. O’nun 

ilmi, fikir, düşünce ve istidlal mahsulü de değildir. İlim sıfatının zıddı olan, bilgisizlik, 

cehâlet, gaflet ve unutma gibi noksanlık alametleri Cenâb-ı Hakk için muhaldir. Onun ilmi 

Zâtının gereği ezelî bir sıfattır158. O’nun ilim sıfatı kitap, sünnet, icmanın yanında aklen de 

sabittir. Bir şeyin mükemmelliği onu icad edenin ilminin mükemmelliğine delalet eder. Bu 

muhteşem kâinat da bütün güzelliği ve mükemmelliği ile kendini icad eden, yoktan var eden 

ve başdöndürücü bir düzen içinde devam ettirenin ilminin ne kadar mükemmel olduğuna 

delalet eder.

1.1.3.3. Sem’: Allah Teâlâ, işitilme özelliği taşıyan herşeyi işitir. Onun işitmesinin 

keyfiyeti bizce malum değildir. O kendine has bir işitme ile işitir ve bizim ihtiyaç 

duyduğumuz kulak, ses, hava, sinir, beyin vs. gibi hiç bir malzemeye ihtiyacı yoktur. Bir şeyi 

işitmesi diğerlerini işitmesine mâni değildir. Sem’ sıfatı Allah’ın kemâl sıfatlarından olup 

zıddı olan işitmemek O’nun için düşünelemez. O aynı anda bütün işitilme özelliği olan 

şeylerin çıkardıkları seslerin hepsini birden işitir ve bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görür. 

O’nun için en ufak bir gaflet veya işitememe mümkün değildir. Aksi halde bu düzen bu 

mükemmellikte devam edemez159.

1.1.3.4. Basar: Allah Teâlâ, görülme hususiyeti taşıyan herşeyi görür. Görmek için 

hiçbir cihaza, hiçbir organa, ışığa vs. ihtiyacı olmadığı gibi görmesinin hiçbir sınırı da yoktur. 

O karanlıkta olanı da, aydınlıkta olanı da, gizli olanı da, açık olanı da hiçbir şarta veya engele 

takılmaksızın görür160.

1.1.3.5. İrâde: Allah, bütün işlerinde irade ederek, dileyerek icraatta bulunur161. 

Bunun zıddı olan cebr veya zorunluluk O'nun için mevzu bahis olamaz. O hiçbir şeye mecbur 

değildir. Bu sıfat, Allah'ın ezelî ve vâcib bir sıfatı olup mümkini olma veya olmaması 

hallerinden biriyle tahsisi anlamına gelir. Yani, o bir şeyin olmasını dilerse o şey olur. 

                                                
157 Talâk, 65/12; Gazzâlî,  Ebu Hâmid Muhammed, Kavâidu’l-‘Akâid, s. 55.
158 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 235-236; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), a.g.e, s. 129-

130.
159 Nisâ, 4/58; Hacc, 22/75; Şu'arâ, 26/11; Cürcâni, Ali b. Muahmmed Seyyid Şerif, Şerhu’l-Mevâkıf, İstanbul, 

h.1311/1893, c. 3, s. 73-74; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 235-236; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, 
İlyas Çelebi), a.g.e., s. 129-130.

160 Bkz. Nisâ, 4/58; Hacc, 22/75; Şu'arâ, 26/11; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 241; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf 
Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), a.g.e., s. 130.

161 Yûnus, 10/107; Hûd, 11/105-107; Cürcâni, a.g.e., c. 3, s. 67.
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Olmamasını dilerse o şey de olmaz. O'nun iradesi olmadan ne güneş doğar, ne rüzgar eser, ne 

yağmur yağar, ne deprem olur, ne yıldız kayar ve ne de bir canlı nefes alabilir. Bu irade iki 

şekilde tecelli eder. Birincisi, tekvînî iradedir ki, bütün yaratıkları kapsar. Herhangi bir şeye 

taalluk ettiğinde o şey vucûda gelir. Diğer irâde ise, teşriî iradedir ki, o da Allah'ın bir şeyden 

râzı olması, sevmesi, hoşnut olması mânâsınadır. Tekvînî irade hayır-şer, taat-ma'siyet 

herşeye taalluk eden genel bir irade iken, teşriî irade ise yalnız hayra ve taate taalluk eden 

daha hususî bir iradedir. Teşriî iradenin gerçekleşmesinde insanın iradesi etkilidir. İnsan hür 

bir iradeye sahiptir. Bu hür iradesini hayra kullanması durumunda teşriî irade ona taalluk 

eder162.

1.1.3.6. Kudret: Allah Teâlâ sonsuz güç ve kudret sahibidir. Dilediğini 

gerçekleştirmede nihayetsiz kudret sahibidir. Hiçbir şey güç ile O'na karşı koyamaz ve O'nu 

aciz bırakamaz. Kudretin aksi olan acziyet ve za'fiyet Cenâb-ı Hakk için muhaldir. Bu sıfat da 

Allah'ın zâtı ile kâim ezelî bir sıfatıdır163.

1.1.3.7. Kelâm: Allah Teâlâ, seslere, havaya, harflere vs. ihtiyacı olmaksızın 

konuşma, söyleme, kelâm etme sıfatına sahiptir. Allah mütekellimdir. O, peygamberlerine 

kitaplar indirmiş, bazıları ile de konuşmuştur. Müslümanların elindeki Kur'an, Allah'ın Kelâm 

sıfatının bir ürünüdür. Kelâm sıfatı Allah'ın zâtıyla kâim ezeli sıfatlarındandır164.

1.1.3.8. Tekvîn: Yok olan bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak demek olan tekvîn 

sıfatı bir kısım İslam âlimlerince Allah’ın fiilî sıfatı kabul edilirken, bazıları da bunun 

Allah’ın zâtı ile kâim ezelî bir sıfatı olduğunu kabul ederek subûtî sıfatlardan sayarlar165.

Allah için vâcib olan zâtî ve subûtî sıfatların yanında O’nun hakkında müsbet veya 

menfi câiz olan sıfatlar da vardır. Bunlar Allah’ın icraatlarını ifade eden fiilî sıfatlardır. İslâm 

âlimleri bunları beş kategoriye ayırmışlardır. Bunlar, halk-tahlîk (yaratma), ihdâ ve idlâl 

(hidayet verme ve dalalete sevk etme), irsâl ve inzâl (peygamber ve kitap gönderme), ba’s ve 

haşr (öldükten sonra diriltme ve toplama), ten’îm/terzîk ve ta’zîb (nimet verip rızıklandırma 

                                                
162 Gazzâlî, Kavâidu’l-‘Akâid, s. 179; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 237;238; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki 

Yavuz, İlyas Çelebi), a.g.e., s. 131.
163 Gazzâlî, a.g.e., s. 54; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 238-239; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas 

Çelebi), a.g.e., s. 130-131.
164 A‘râf, 7/143; Şûrâ, 42/51; A‘râf, 7/144; Meryem, 19/52; İbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed, el-

Akîde, Dimeşk (Şam), h.1408, s. 106-107; Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 241-242.
165 Ehl-i Sünnetin Mâturîdî ekolüne göre tekvîn sıfatı, Allah’ın subûtî sıfatlarındandır. Zâtı ile kâim ezelî bir 

sıfatıdır. Eş’arîler ise, bunun hakîkî bir sıfat olmayıp, itibâri, izâfî ve diğer fiilî sıfatları gibi hâdis (sonradan 
var edilen) bir sıfat olarak kabul ederler. (Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 240); Yâsîn, 36/82.
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ve dilediğine azap etme) olarak isimlendirilmişlerdir166. Bunun yanında eşi benzeri olmayacak 

şekilde yaratma (ibdâ), cüziyyât ve temel unsurları bir araya getirerek yeni şeyler icat etme 

(inşâ), hayat verme (ihyâ), verdiği hayatı geri alıp öldürme (imâte) de Allah’ın fiilî sıfatları 

arasında kabul edilir167.

1.1.4. Sıfat-ı Haberiyye:

Ayet ve hadislerde bildirilen, hakiki manalarını idrak etmenin mümkün olmadığı, bu 

yönüyle de müteşâbih168 olarak kabul edilen “yed, vech, istivâ” gibi vasıflardır169. Selef 

uleması Allah’a ait bu sıfatlar için yorum yapmaz ve özellikle “istivâ” için “Buna iman 

etmek vacip, hakkında soru sormak bid’attır. İstiva’yı kabul ederiz, keyfiyetini 

bilemeyiz. Halk arasındaki istivanın anlamı ise meçhul değildir” şeklinde kanaatlerini 

belirtirler. Ancak Mâturîdî ve Eşarî mezhepleri biraz daha farklı düşünür ve bu sıfatlara bazı 

yorumlar getirirler170.

1.2. İslam’da Melek İnancı

Melek Arapça bir kelime olup "haber götüren" anlamına gelir171. İslâm inancına göre, 

melekler nurdan yaratılmış varlıklardır172. Cinsiyetleri yoktur, yeme-içme ve tuvalet gibi 

ihtiyaçları yoktur. Hür iradeleri de mevcut değildir. Bu sebeple Allah’ın kendilerine verdiği 

görevleri hakkıyla yerine getirirler. Asla Allah’ın emirlerine isyan etmezler173. Nurdan 

yaratıldıkları için bir anda pekçok yerde bulunabilir ve bir yerden bir yere çok hızlı intikal 

                                                
166 Bakara, 2/3,29,172; En’âm, 6/1; A’râf, 7/54; İsrâ, 17/99; Furkân, 25/54; Yâsîn, 36/36; Ahkâf, 46/33; Rûm, 

30/40; Sâffât, 37/96; Bakara, 2/117, En’âm, 6/98,101,141; Tâhâ sûresi, 20/132; Yûnus, 10/31; Ankebût, 
29/17, 62; Mü’minûn, 23/78; İbn Ebi’l-İzz, Şerhu’l-‘Akîdeti’t-Tahâviyye, c. 1, s. 92-93; Gölcük - Toprak, 
a.g.e., s. 243-244.

167 Yâsîn, 36/ 79; Bakara, 2/164; Nahl, 16/65; Yâsîn, 36/33; Necm, 53/44; Bakara, 2/28; Mü'min, 40/11; Bakara,
2/258; Hicr, 15/23; Âl-i İmrân, 3/156.

168 Müteşâbih: Kelime anlamı, birbirine benzeyen, birbiriyle karıştırılan şey demektir. Terim anlamı ise, 
Kur’an’da anlamı kapalı olup izaha ihtiyaç duyulan ayet ve kelimelere verilen isimdir. Müteşabih ayetler, 
mana itibariyle, âmm-hâs, nâsih-mensuh ve müphem gibi kısımlara ayrılır. (Râgıb el-İsfahânî, el-Hüseyn b. 
Muhammed, el-Müfredât fi Garîbi’l-Kur’ân, Beyrut, ty. s. 254)

169 Gölcük-Toprak, a.g.e., s. 222.
170 Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. Huseyn b. Ali b. Musa, Kitabu’l-Esmâ ve’s-Sıfât, Mısır, h. 1358, s. 408; Suyûtî, 

el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1978, c. 2, s. 8; Zerkânî, Abdulazim, Menâhilu’l-
İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Kâhire, 1980; c. 2, s. 286-290.

171 İbn-i Manzûr, Cemaleddin Ebu’l-Fadl, Lisanû‘l Arab, Beyrut, 1955, c. 12, s. 386-387.
172 Müslim, Zühd, 58, c.5, s.842; Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman, el-Habâik fî Ahbâri’l-Melâik, s. 1.
173 Nahl, 16/49; Enbiyâ, 21/19; Tahrîm, 66/6.
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ederler174. Melekler kendilerine verilen görevlere göre pekçok isim ve sınıflara ayrılırlar. 

Bunlardan dört tanesi büyük melektir. Bunlar:

Cebrâîl: Allah’ın mesajını peygamberlere getiren melektir. Yani, Allah’la 

peygamberler arasındaki elçidir175.

İsrâfîl: Sûra üflemekle vazifeli melektir. Sûr, bir çeşit boru anlamındadır ama keyfiyeti 

bilinmemektedir. Bu melek sûra iki defa üfleyecektir. Birinci üflemesinde kıyamet kopacak, 

ikinci üflemesinde ise, yeniden diriliş (haşr) başlayacaktır176.

Mîkâîl: Tabiattaki hadiselerin yürütülmesi, yağmurun yağdırılması, güneşin 

doğurulması, rızıkların dağıtılması ile görevlidir177.

Azrâîl: Ruhların kabzedilmesi ile görevli ölüm meleğidir178.

Bunun dışında, insanların sağ ve sol taraflarında yer alıp onların iyilik ve kötülüklerini 

yazan “Kirâmen Kâtibîn”179, kabre girince sorguya çeken “Münker Nekir”180, Cennet’in 

kapısında görevli “Rıdvan”, Cehennem’de görevli “Mâlik”, sürekli Allah’ı tesbihle, O’na 

kulluk etmekle görevli “Mukarrabûn” melekleri bunların başlıcalarıdır181.

1.3. İslam’da Kutsal Kitap İnancı

İslam inancına göre, Allah, peygamberlerine inanç, ibadet, ahlâk, hukuk, sanat vb. 

hususlarda hüküm ihtiva eden metinler vahyetmiştir182. Bunların bir kısmı kitap olacak 

hacimde geniş değildir. Bunlara “sahife” denir. Çoğulu “suhuf”tur183. Bir kısmının hacmi ise 

                                                
174 Me’âric, 70/4.
175 Bakara, 2/97, 98; Tahrim, 66/4; Ayrıca Bakara, 2/87, 253; Nebe, 78/38; Kadir, 97/4 ayetlerinde “Rûh” ve 

“Rûhu’l-Kudüs” isimleri ile Hz. Cebrâîl kastedilir; Suyûtî, a.g.e., s. 3-7.
176 Zümer, 39/68; Kamer, 54/7-8; Süyûtî, a.g.e., 7-8.
177 Bakara, 2/98; Suyûtî, a.g.e., s. 2-3.
178 Secde, 32/11; Suyûtî, a.g.e., s. 3; Râzî, Mefâtihu’l- Gayb, c. 2, s. 162.
179 Kâf, 50/17-18; İnfitâr, 82/10-12.
180 Tirmizî, Ebu İsa Muhammed b. İsa, Sünen, I-V, Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdühû, Kahire, 

h.1356/1938, Cenâiz, 70, c.3, s.383, hadis no. 1071;  Geniş bilgi için bkz. Toprak, Süleyman, Ölümden 
Sonraki Hayat (Kabir Hayatı), 9. Baskı, Konya, 2005, s. 348-354.

181 Suyûtî, a.g.e., s. 40; Ebû Abdillah Amir Abdullah Fâlih, Mu’cemu Elfâzi’l-‘Akîde, Riyad, h.1417/1997, s. 
387; İbn Hümâm, a.g.e., s. 227-228; Geniş bilgi için bkz. Özbek, Durmuş, Bugünkü Semâvî ve İlâhî 
Kitaplarda Melekler ve Özellikleri, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ayrı Baskı, Konya, 1990, 
s. 314-328.

182 Bucaille, Maurice - Fatoohi, Louay - Al-Dargazelli, Mûsa-Firavun Çıkış Kitabı, (Orjinal ismi: Moïse et 
Pharaon/Early History of the Children of Israel)Çev. Ayşe Meral - İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek Yayınları, 
İstanbul, 2002, 73.

183 Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi), İslam’da İnanç Esasları, s. 217.
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kitap olacak büyüklüktedir. İslam kaynaklarına göre Yüce Allah peygamberlerine 100 sahife 

ve dört büyük kitap göndermiştir. Bunları şöylece sıralamak mümkündür: 10 suhuf Hz. 

Adem’e, 50 suhuf Hz. Şît’e, 30 suhuf Hz. İdris’e, 10 suhuf Hz. İbrahim’e184, Tevrât Hz. 

Mûsâ’ya185, Zebûr Hz. Dâvûd’a186, İncîl Hz. Îsâ’ya187 ve Kur’ân, Hz. Muhammed (sas)’e 

inidirilmiştir188.

İslam âlimlerine göre, bir kitabın ilâhî kitap olabilmesi için iki temel esas vardır. 

Birincisi, kitabın ilâhî vahiy ile gelmesi, ikincisi de kaynaktan bugüne tevatür yoluyla 

ulaşmasıdır. Bugün, Kur’an’ın dışında diğer bütün kitaplar bu özelliğini kaybetmiştir. Kur’an 

kendisinden önce gelen kitapların değiştirildiğini189, ancak Allah’ın Kur’an’ı kıyamete kadar 

muhafaza edeceğini belirtmektedir190.

1.4. İslam’da Nübüvvet İnancı

İslam itikadına göre, Allah, kulları ile kendisi arasında bir elçi olması, insanlara 

emirlerini ve yasaklarını ulaştırması, onlara iyi örnek olması ve onları ahiret yolculuğuna 

hazırlaması için kendi içlerinden elçiler göndermiştir191. Kur’an, peygamberler için “rasûl” ve 

“nebî” isimlerini kullanır192. İslam âlimleri nebi ile resûl arasında şöyle bir farkın olduğunu 

ifade ederler. Resûl; kendisine şeriat veya kitap verilen elçi; nebi ise, kendisine müstakil bir 

şeriat verilmeyen, kendisinden önceki peygamberlerin şeriatı üzere amel eden elçilerdir193. Bu 

da peygamber olma, peygamberlik makamına sahip olmada bütün peygamberlerin eşit 

olmakla beraber, kendi aralarında birtakım derecelenmelere sahip olduğunu gösterir. Bazı 

kaynaklarda ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e 

                                                
184 İbnü’n-Nedîm, Muhammed b. İshâk, el-Fihrist, Tahran, 1996, s. 24.
185 Bakara, 2/53; En’âm, 6/91; A’râf, 7/45; Hûd, 11/17; Enbiyâ, 21/49.
186 Nisâ, 4/163; İsrâ, 17/55; Enbiyâ, 21/105.
187 Bakara, 2/136; Nisâ, 4/163; Mâide, 5/46; Hadîd, 57/27; Sâf, 61/6.
188 Bakara, 2/185; Nisâ, 4/82, 174; Mâide, 5/48; En’âm, 6/155; Yûnus, 10/37; Yûsuf, 12/2; Hicr, 15/9; İsrâ, 17/9; 

Tâhâ, 20/113; Enbiyâ, 21/50; Zümer, 39/27; Şûrâ, 42/17; Zuhruf,43/3; Talâk, 65/10; Burûc, 85/21; Kadir, 
97/1.

189 Bkz. Bucaille-Fatoohi-Al-Dargazelli, a.g.e, 73-83; Gölcük - Toprak, a.g.e., 359-360.
190 Hicr, 15/9.
191 Nahl, 16/36; el-Kâsimî, Muhammed Cemâleddin, Delâilü’t-Tevhîd, Beyrut, 1984, s. 140-141; Ebû Abdillah, 

a.g.e., s. 193.
192 Bakara, 2/285; Nisâ, 4/165; Mâturîdî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, 

Beyrut, 2004, c. 2, s. 24-25.
193 İbn Hümâm, Müsâyera, s. 198; Kadı İyaz, Ebu’l-Fadl İyaz b. Musa b. İyaz el-Yahsubî, eş-Şifâ bi-Ta’rîfi 

Hukûki’l-Mustafâ, Beyrut, 1995, c. 1, s. 221-222; Mustafa Sabri, Mevkiful-Akli ve’l-İlmi ve’l-‘Âlem, 
Kahire, 1950, c. 4, s. 40; Itır, Hasan Ziyâeddin, Nübüvvet-i Muhammed (s.a.v.) fi’l-Kur’ân, Halep, 1973, 
48-49.
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kadar yüz yirmi dört bin veya daha fazla peygamber geldiği bildirilmiştir. Bunların ancak 

315’i rasûldür194.

Mâturîdî ve Eş’arî kelamcılarına göre, bütün peygamberlerde bulunan beş ortak 

özelliğin var olduğunu söylemişlerdir.

1.3.1. İsmet: Peygamberler günah işlemekten, isyan etmekten Allah tarafından 

korunmuşlardır. Bu hususiyet sadece peygamberlere has bir hususiyettir. Ehl-i sünnet 

kelamcıları arasında bir kısım farklılıklar olsa da genelde, peygamberlerin peygamber 

olmadan önce de şirk koşmak gibi küfür ifade eden günahlardan veya yalan söyleme, hırsızlık 

yapma, tecavüz veya fuhuş yapma, başkalarının malına, canına ve namusuna el uzatma gibi 

insanların nefretini celb edecek kötü davranışlardan korunmuşlardır. Peygamberlik sonrası 

ise, küçük büyük her türlü şirk, küfür ve isyandan, haramlardan tamamen korunmuşlardır195. 

Yalnız “zelle” tabir edilen küçük hatalar kendilerinden sadır olmuştur. Bunun bir hikmeti de 

onların ilah olmadığının, nihayet insan olduklarının vurgulanması içindir196.

1.3.2. Sıdk:

Peygamberler her zaman ve zeminde doğruyu söylerler. Sözleri ile de davranışları ile 

de doğrunun dışına çıkmazlar. Yalan söylemek, yalan yere yemin etmek veya yalan şahidlik 

yapmak peygamberlerin vasfı değildir197.

1.3.3. Emânet: Peygamberler güvenilir kimselerdir. Onlar insanların en eminidirler. 

Kendilerine verilen emanete sonuna kadar riayet ederler. Onlara verilen en büyük emanet ise, 

kendilerine verilen mesajlardır. Kendilerinin aleyhine bile olsa kendilerine gelen mesajı, yani 

vahyi de böyle bir emanet hassasiyeti içinde insanlara ulaştırırlar198.

1.3.4. Fetânet: Peygamberler çok keskin bir zekaya, engin bir ileri görüşlülüğe 

sahiptirler. Peygamberlerin sezgi kabiliyetleri de çok gelişmiştir. Onlar olayların gidişatından 

                                                
194 Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul, 1981, c.5, s. 266; Geniş bilgi için bkz. Özbek, Durmuş, Saduddin 

Teftazani ve Nübüvvet Görüşü Peygamberlere İsnad Edilen Günahlar ve Cevapları, Konya, 2002, s. 173-
174.

195 Râzî, Ebû Abdillah Muhammed Fahrüddin, Risâle fi Beyâni İsmeti‘l-Enbiyâ, Kahire, 1968, s. 5.
196 Ebü’l Bekâ, Eyyûb b. Mûsâ el-Huseynî, Külliyat, İstanbul, Matbaatu’l-‘Amire, h.1287/1871, s. 22-23.
197 En'âm, 6/33. (Bu ayette müşriklerin dahi Peygamberimizi yalanlamadığı ifade ediliyor.)
198 Bkz. Ahzâb, 33/39.
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neticeye dair çok isabetli kararlar verirler ve çok hızlı bir şekilde içinden çıkılması zor 

problemleri çözerler199.

1.3.5. Tebliğ: Peygamberlerin en mühim vazifesi, kendilerine gelen vahyi insanlara 

tebliğ etmektir. Her ne pahasına olursa olsun, ilâhî mesajı tastamam insanlara ulaştırma bütün 

peygamberlerin hem en mühim vazifesi hem de vasfı olmuştur200.

Bu vasıfların yanında, peygamberlerin insanları tiksindirecek, kendilerinden kaçıracak 

ölçüde hastalık, sakatlık ve benzeri arızalardan sâlim olduğu İslam âlimlerince kabul edilen 

bir husustur201. Bu anlamda Hz. Eyyûb’un hastalığından bahseden Kur’an’ın ayetlerini de, 

hastalığın daha çok içeride olduğu, dolayısıyla görenleri tiksindirip kaçıracak bir tarzda 

olmadığı yorumunu yaparlar202.

Kur’an, peygamberliğin insanlardan erkek olanlara verildiğine işaret eder203 ve 

Maturîdî mezhebi âlimleri başta olmak üzere pek çok İslam âlimi de bunu kabul eder. 

Peygamber, Allah’tan vahiy alır. Bu vahyi Cebrâîl ismindeki melek getirir. Bunun yanında 

davalarını isbat etmek ve desteklemek maksadıyla onlara mucizeler verilmiştir. Mucize, 

insanların yapamayacağı olağanüstü hadiselerdir204. Meselâ, Hz. Salih’in kayadan çıkarttığı 

devesi205, Hz. Musâ’nın asası, yed-i beyzâsı (parlayan eli)206, Hz. Davûd’a demirin 

yumuşatılması207, Hz. Süleyman’ın rüzgara hükmetmesi208, Hz. İsâ’nın körlere, alaca 

hastalarına Allah’ın izni ile şifa vermesi, yine Allah’ın izni ile ölüleri diriltmesi209, Hz. 

Muhammed (s.a.s)’in parmağı ile ayı ikiye yarması210, on parmağından çeşme gibi suların 

akması gibi pekçok hissi mucizelerin yanında en büyük muzicesi Kur’an gibi211.

                                                
199 Bkz. Bakara, 2/258; el-Beyâdî, Kemaluddin Ahmed b. Hasan, İşaretü‘l Merâm, Kahire, h.1368, s. 329 vd.
200 Bkz. Necm, 3/4.
201 Sâbûnî, Muhammed Ali, en-Nübüvve ve’l-Enbiyâ, Beyrut, 1985, s. 24-25, 44-46; Ayrıca bkz. Özbek, 

Durmuş, a.g.e., s. 167-173.
202 Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâli Âlisi ve Tefsiri, Bilmen Yayınevi, İstanbul, ty., c. 6, 

s. 3041.
203 Nahl, 16/43; Enbiyâ, 21/7.
204 Mâturîdî, Kitabu‘t-Tevhîd, s. 176 vd.; Cürcânî, a.g.e., c. 3, s. 177 vd.; Sûbûnî, Nureddin, Mâturîdiyye Akâidi, 

Terc. Bekir Topaloğlu, Ankara, 1978, s. 111.
205 Hûd, 11/64-67; Şu’arâ, 26/154-158.
206 A’râf, 7/104-109; Tâhâ, 20/18-23; Şu’arâ, 26/30-34.
207 Sebe, 34/10.
208 Enbiyâ, 21/81.
209 Âl-i İmrân, 3/49; Mâide, 5/110.
210 Kamer, 54/1-4; Buhârî, Menâkıbü’l-Ensâr, 36, c.4, s.243-244; Tefsîru Sûre (54), 1, c.6, s.52-53; Tirmizî, 

Tefsîru Sûre (54), c.5, s.397-398, hadis no.3285-3289; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/377, 3/165.
211 Bkz. Îcî, Ebu’l-Fadl Adudiddin Abdurrahman İbni Ahmed Abdulgaffar, Kitâbü’l-Mevâkıf, Beyrut, 1997, s. 3, 

s. 405; Âmidî, Ali ibni Ebî Ali ibni Muhammed ibni Sâlim, Gâyetü’l-Merâm fî İlmi’l-Kelâm, Kâhire, 
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1.5. İslam’da Ahiret İnancı

Öldükten sonra başlayan ve yeniden dirilme ile devam eden diğer bir hayat anlamına 

gelen ahiret hayatına iman etme İslam’ın altı iman esaslarındandır212. İslam inancına göre, 

ölümden sonra kabre konan kimse orada farklı boyutlarda yeni bir hayata başlar. Kabirde bir 

kısım suallere tabi tutulur ve hayatını inançlı, salih amel sahibi biri olarak geçirmişse kabri 

Cennet bahçelerinden bir bahçe halini alır. Eğer hayatını kafir olarak veya Allah’a itaat 

etmeyerek geçirmişse o zaman da kabri Cehennem çukurlarından bir çukur olur213. Kabir 

hayatına, bu dünya hayatı ile ebedî olacak ahiret hayatı arasında bir geçiş dönemi olduğu için 

“aralık” anlamına gelen “berzah” hayatı da denir214. Kur’an ahiret hayatı hakkında pek geniş 

bilgiler vermektedir215. Hadisi şeriflerde bunlar daha da detaylandırılarak anlatılmıştır. Buna 

göre, ölen kimse önce kabirde bir hayat yaşar216, birinci sûra üflenmesi ile kıyamet kopar, 

sonra ikinci sûra üflendiğinde tekrar diriliş (ba’s) gerçekleşir217. Bütün insanlar tekrar diriltilir 

ve bir alanda toplanırlar218. Buna haşr denir. Toplanma yerine de mahşer denir219. Sonra 

herkes teker teker bütün hayatından hesaba çekilir. Dünyada iken kaydedilen iyiliklerinin ve 

kötülüklerinin yazılı olduğu “amel defterleri”ni alırlar. Amelleri iyi olanlar sağ tarafından, 

kötü olanlar sol tarafından alırlar220. Amellerin tartıldığı, mahiyeti bizce meçhul bir mizan 

kurulur ve iyiliklerle kötülükler tartılır221. Bundan sonra sırat köprüsü adı verilen, 

Cehennem’in üzerine kurulmuş bir köprüden geçilir. Herkes iman ve amel-i salihine göre 

geçer. Kimisi, normal insan yürüyüşü süratinde, kimisi koşar süratte, kimisi atın koşması 

süratinde, kimisi yıldırım süratinde ve kimisi de hayal süratinde elli bin yıllık mesafeyi bir 

günde alır. İman ve amel-i salihi olmayanlar ise, Cehennem melekleri tarafından Cehennem’e 

                                                                                                                                                        
h.1391/1972, c. 1, s. 356-357; Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Fedâihu’l-Bâtıniyye, 
Küveyt, ty., c. 1, s. 139-141.

212 Bakara, 2/4; Nisâ, 4/136; Buhârî, Îmân, 2, c.1,  s.9; Müslim, Îmân, 1, c.1, s.133-135.
213 Geniş bilgi için bkz. Toprak, Süleyman, Ölümden Sonraki Hayat (Kabir Hayatı), 9. Baskı, Konya, 2005.
214 Bakara, 2/154; Âl-i İmrân, 3/169-170; Buhârî, Cenâiz, 86-88, c.2, s.103; Tefsir, 14, c.5, s.219-220; Tirmizî, 

Cenâiz, 70, c.3, s.383, hadis no. 1071; el-Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, et-Tezkire fî 
Ahvâli’l-Mevtâ ve Umûri’l-Âhire, Dâru’l-Menâr, 1997, s. 159.

215 A’râf, 7/147; Yûnus, 10/26, 27, 50, 51, 52; Hûd, 11/105-108; Ra’d, 13/5; İbrâhîm, 14/23; Hicr, 15/45-48; 
İsrâ, 17/9-10; Tâhâ, 20/12; Rûm, 30/16; Sebe, 34/8.

216 Nesâî Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali b. Sinan, Sünen, I-VIII, Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî 
ve Evlâdühû, Kahire, h.1383/1964, Cenâiz, 115,c.4, s.79-80; İbn Mâce Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid 
er-Rebi’i el-Kazvini, Sünen, I-II, Matbaatü’l-İlmiyye,  Mısır, h.1313/1897, Zühd, 32, c.2, s.294-295.

217 Zümer, 39/68.; Kurtubî, a.g.e., s. 160-166.
218 Yûnus, 10/28; Yâsîn, 36/51; Tekvîr, 81/5.
219 Kurtubî, a.g.e., s. 179-187; Gölcük - Toprak, a.g.e., s. 471-472; Heyet (Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, 

İlyas Çelebi), a.g.e., s. 294.
220 İsrâ, 17/13-14; Hâkka, 69/19-35; İnşikâk, 84/7-12; Kurtubî, a.g.e., s. 285-291.
221 Arâf, 7/8; Enbiyâ, 21/47; Kâri’a, 102/6-10.
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çekilirler222. Bundan sonra Allah, dilediği bir kısım sevgili kullarına şefaat hakkı verir. 

Allah’ın müsaadesi ölçüsünde diğer ihtiyaç sahibi yakınlarına şefaat ederler. En büyük şefaat 

hakkı ise, Hz. Muhammed (sas)’e verilmiştir223. Sonra, bütün bu aşamaları geçenler 

peygamberlerinin sahip olduğu havuz başlarında toplanır ve onların elinden su içerler. Hz. 

Muhammed (sas)’in havuzunun adı ise “Kevser”dir. Hadiste verilen bilgiye göre, bu havuzun 

suyunun rengi süt gibi beyaz, kokusu miskten güzel, kadehleri yıldızlardan daha çok ve çok 

geniş bir havuzdur. Oradan bir kez su içen ebediyyen bir daha susamaz224.

Bundan sonra ise, hak edenler hiç çıkmamak üzere ebedî nimetlere nâil olacakları 

Cennetlere225, diğer bir kısmı ise Cennet’i hak etmedikleri için ebedî Cehennem’e girecek ve 

azap göreceklerdir. Cennet sekiz kat olup, herkes iman ve ameline göre bu katlara 

yerleştirilecek, ebediyyen bitmez tükenmez maddi-manevî nimetlere nail olacaklardır226. 

Cehennem’deki azap ateşle olacaktır. Yedi kat olan Cehennem’de azap türlü türlü olacaktır. 

Yiyecekleri zakkum denen zehir gibi bir bitki, içecekleri ise, kan, irin ve kaynar su 

olacaktır227. Bir kısım insan ise, Cennet ile Cehennem arasındaki “Araf” ismi verilen bir 

tepede kalacak. Bunlar dünyada iken deli olan, çocukken vefat eden veya sevabı ile günahı 

eşit olan kimselerdir. Herkesin hesabı görüldükten sonra, dünyada iken deli olan veya 

çocukken ölenler Cennet’e, günahı ile sevabı eşit olanlar ise, önce günahının cezasını çekmek 

üzere Cehennem’e girerler daha sonra da ebediyyen kalmak üzere Cennet’e girerler228.

1.6. İslam’da Kader ve Kaza

İslam inanç esaslarının sonuncusu kadere imandır229. Yâni, ilâhi bir takdirin 

mevcudiyetine iman etmektir. Bir kısım farklı tarifler verilse de kadere, Allah'ın kâinatta var 

                                                
222 İbn Hümâm, a.g.e., s. 244-247.
223 En’âm, 6/51; Ebû Dâvûd, Sünnet, 23, c.4, s.325-326; Tirmizî, Kıyâmet, 11, c.4, s. 625, hadis no. 2435-2436; 

İbn Mâce, Zühd, 37, c.2, s.301-304; Kurtubî, a.g.e., 222-229.
224 Buhârî, Rikâk, 52, c.7, s.206-207; Müslim, Îmân, 330-331, c.1, s.490-491; İbn Mâce, Zühd, 33, c.2, s.296-

297; Ahmed b. Hanbel, c. 1, s. 392; İbn Hümâm, a.g.e., s. 240-243.
225 Bakara, 2/25; Âl-i İmrân, 3/15, 107, 136, 198; Nisâ, 4/57, 122; Mâide, 5/85, 119; Arâf, 7/42, 43, 44, 46, 47, 

49, 50; Tevbe, 9/22, 72, 89, 100; Yûnus, 10/9-10; Hûd, 11/23, 108;  Ra’d, 13/23, 24, 29, 35; İbrâhîm, 14/23; 
Hicr, 15/45-48; Nahl, 16/3032... (Kur’an’da Cennet, değişik isimlerle yaklaşık 200 civarında zikredilir.)

226 Âl-i İmrân, 3/133; Nisâ, 4/57; Tevbe, 9/72; Ra’d, 13/35; Yâsîn, 36/ 56; Zümer, 39/20; Rahmân, 55/72; Hadid, 
57/ 21; Sâff, 61/12; Tahrîm, 66/11; İnsân, 76/13; Mürselât, 77/41; Buhârî, Tefsir, 2, c.5, s.146-147; bkz. 
Müslim, Cennet, 3-15, c.5, s.687-694.

227 Bakara, 2/39, 80-81,174; Âl-i İmrân, 3/88, 131; Mâide, 5/72; Arâf, 7/36; Tevbe, 9/17, 68; Yûnus, 10/52; 
İbrâhim, 14/16; İsrâ, 17/39; Kehf, 18/29; Tâhâ, 20/74; Mü’min, 40/60; Şûrâ, 42/45; Zuhruf, 43/74; 
Muhammed, 47/15; Beyyine, 98/6; Kurtubî, a.g.e., s. 292-295.

228 Arâf, 7/40/51; Bkz. Subhi Sâlih, Ölümden Sonra Diriliş, Çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul, 1981, s. 72.
229 Buhârî, Îmân, 2, c.1,  s.9; Müslim, Îmân, 1,  c.1, s.133-135.
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olacak her şeyi ezelde planlaması anlamı verilmiştir230. Bu sebeple kader, Allah'ın ilim 

sıfatıyla doğrudan ilgilidir231. Kaderde yazılan şeyin yaratılması, gerçekleşmesi işine de kaza 

denir232. İnsan bütün varlıklar içinde kendisine hür irade verilen bir varlıktır. Cinler de aynı 

şekilde hür iradeye sahiptirler. Bu sebeple de mükelleftirler. Allah'ın emirlerini yapma, 

nehiylerini de terk etmekle görevlidirler. İnsan, kendisine verilen hür iradesi ile bir tercihte 

bulunur, ardından Cenâb-ı Hak kulda o fiili yapmaya yönelik bir güç yaratır. Buna “istitâ’a” 

denir. Kul bu güçle o fiili yapar. Buna da kesb denir233. O halde kul kendi fiillerini yaratamaz, 

herşeyi yaratan Allah'tır. Kul sadece tercih eder. Allah da onun tercihi istikametinde işlerin 

gerçekleşmesini sağlar. İyiyi tercih ettiği zaman bunun karşılığı olarak âhirette mükafaat 

görür, Cennet'e gider. Kötüyü tercih ettiğinde ise, Cehennemi hak eder234.

Allah hayrı da şerri de yaratandır. Zira O, yaratmada da tektir. Ancak, Allah’ın hayrı 

dileyenin dilemesine rızası vardır, şerri dileyenin dilemisine ise rızası yoktur. Rızası 

olmamakla beraber, imtihan sırrı gereği Allah o şerri yaratır235. Allah, kullarına asla 

zulmetmez236. Allah'ın takdiri, dilemesi anlamına gelen kaderi yazılırken Allah insanların 

iradelerini hesaba katarak yazmıştır. Yani, onların iradelerini hangi istikamette kullanarak 

amel edeceklerini ezelî ilmi ile bilmiş ve öyle yazmıştır. Onun bu bilmesi, insanlara müdahale 

şeklinde değildir. Yani ilim maluma tabidir. Allah öyle yazdığı için öyle olmamakta, öyle 

olacağı için Allah öyle yazmaktadır. Aksi taktirde, Allah'ın bir kısım kullarına cebren 

kötülüğü yaptırdığı hükmü çıkar ki, bu da zulümdür. Halbuki, Allah asla zulmetmez, insanlar 

kendilerine zulmederler237.

Kaderdeki planlanan şey tam kaza olarak gerçekleşecek iken bir gelişme olur. Meselâ, 

başına bir bela geleceği kaderde yazılı olan kimse, bela gelmeden Allah'a sığınır, sadaka verir 

vs., Allah'ın hoşuna gidecek bir iş yapar ve kaderde yazılı olandan farklı bir şey olur. O bela 

                                                
230 Teftazânî, Şerhu’l-Makasıd, c. 2, s. 242; Şeyhzâde, Abdurrahman b. Muhammed b.Süleyman, Nazmu’l-

Ferâid ve Cem’u’l-Fevâid, Mısır, h. 1317/m. 1899, s. 21. (Eş’arîler, kazayı plan, kaderi de bunun icraası 
olarak tarif ederler. Bkz. Cürcânî, Ali b. Muhammed Seyyid Şerif, et-Ta’rîfât, Dersaadet, İstanbul, h. 
1318/m. 1900, s. 152; Eş’arî, Ebu’l-Hasan, el-Luma’ fî’r-Reddi alâ Ehli’z-Zeyği ve’l-Bida’, Beyrut, 1952, s. 
46.)

231 Furkân, 25/2; 
232 Şeyhzâde, a.g.e, s. 21.
233 Mâturîdî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, s. 16-17; İbn Hümâm, a.g.e., s. 100; Sâbûnî, Nureddin, Mâtürîdiyye Akaidi, 

Trc. Bekir Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2005, s. 136-137.
234Ebû Abdillah Amir Abdullah Fâlih, a.g.e., 322-323.
235 İbn Ebi’l-İzz, a.g.e, c. 1, s. 79.
236 Kehf, 18/49; Nisâ, 4/40; Enbiyâ, 21/47.
237 Âl-i İmrân, 3/117; Nisâ, 4/40; Kehf, 18/49.
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tam gelecek iken, savuşur gider. İşte buna "'atâ" denir238. Bazı âlimler kaderin iki ana nüshaya 

yazıldığını, ilk ve temel nüshanın "Levh-i Mahfûz veya İmâm-ı Mübîn" denen bir yerde yazılı 

olduğunu söylerler. Bu kader Allah katındadır, Allah'tan başka hiç kimse onu bilemez, 

göremez ve bu kader asla değişmez. İkinci bir nüsha ise, dünya semasındadır. Zaman içinde 

yazıla, bozula kıyamete kadar türlü değişikliklere uğrayacak ve neticede kıyamet günü temel 

nüsha ile aynı hale gelecek olan bu nüshaya, yaz boz tahtası anlamında "Levh-i Mahv-i İsbât 

veya Kitab-ı Mübîn" denir. 'Atâ, işte bu ikinci nüshada cereyan eder. Her yıl Berâat gecesi 

yeniden temize çekilen nüshada, o yıl yeni doğacaklar, ölecekler, hacca gidecekler vs. ve 

rızıkları yeniden yazılır. Bu ikinci levh'a Allah'ın dilediği kulları muttali olabilir239.

1.7. İslam İlahiyatındaki Belli Başlı İlimler

İslam’ın inanç esaslarını kısaca ele aldıktan sonra, bu din ile alakalı daha geniş bilgi 

elde etmek isteyenler için, en temel İslâmî ilimleri kısaca tanıtmak yerinde olacaktır.

1.7.1 Kelâm

Kelâm, İslâmî ilimler içinde en temel ilimlerden biridir ve belki de birincisidir. Kelâm, 

kısaca İslam'ın inanç esaslarını İslâm’ın temel nassları Kur’an ve Sünnet doğrultusunda 

inceleyen ve bu inanç esaslarını muhaliflerin ileri sürdüğü itiraz ve şüphelere karşı delillerle 

savunan ilimdir. Kelâmın konusu öncelikle, Allah’ın varlığı, birliği, zâtı ve sıfatlarıdır. Daha 

sonra melekler, ilâhî kitaplar, peygamberler, ahiret, kader, kulun fiilleri, rızık, hayır ve şer 

gibi konular temel başlıklardır. Bu ilim dalı, tarihi süreci içinde felsefe ile mücadele etmek 

durumunda kaldığı için “varlık” ı da inceleme sahası içine almıştır. Ancak, Kelâm İlmi, 

varlığı tabii bilimlerden farklı olarak, başlangıcı ve sonu açısından, yani yaratılışı ve nihayet 

sonu itibariyle döneceği yerle (mebde-meâd) iligili meseleler açısından inceler. Kelâm, 

mevzularını isbât etme hususunda felsefe ile mücadele ederken, Kur’an ve Sünnetin yanında 

felsefenin ve mantığın da bazı konularını, bazı kurallarını uygular. Tarih içinde, nassların 

biraz farklı yorumlanması ve bazı siyasi olaylardan dolayı bir kısım itikâdî mezhepler 

oluşmuştur.

                                                
238 Mâturîdî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber,  s. 28-29; İbn Kayyim el-Cevziyye Muhammed b. Ebî Bekr, Beyrut, Şifâü’l-

‘Alîl fî Mesâili’l-Kazâi ve’l-Kaderi ve’l-Hikmeti ve’t-Ta’lîl, h.1398/1972, s. 112; Gülen, M. Fethullah, 
Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader, Üçüncü Baskı, İzmir, 1995, s. 173-174.

239 Bkz. Ra’d, 13/39; Geniş bilgi için bkz. Gülen, a.g.e., s. 6, 173-174.
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İlk Kelâmî meselelerle uğraşanlar Mutezîle mezhebi olmuştur. Daha sonra Selefî240, 

Eş’ârî, Mâturîdî, Şîa gibi mezhepler şekillenmiştir. Kelâm tarihi dört ana temel devreye 

ayrılır. Mütekaddimîn kelamcılarının bulunduğu ilk devre ki, bu devrede İslam itikadını 

bozmaya yönelik ortaya çıkan batıl inançlarla mücadele yapılmıştır, İbn Küllâb ile başlayan 

ve başta Eş’arî, Maturîdî gibi büyük mezhepler olmak üzere itikadî mezheplerin oluştuğu 

ikinci dönem, İmâm-ı Gazzâlî (h.505/m.1111) ile başlayan müteahhirin dönemi, ve İzmirli 

İsmâil Hakkılarla (ö. 1946) başlayan “Yeni Devir”241. Kelam sahasında yazılan pekçok eser 

mevcuttur242.

1.7.2. Tefsir

Tefsir ilmi, Allah Teâlâ’nın gönderdiği son ilâhî kitap olan Kur’an’ı yine Allah’ın 

muradını en doğru şekilde anlama yönünden inceleyen bir ilimdir243. Konusu Kur’an’dır. 

Gayesi, Kur’an’ı en doğru bir şekilde, Allah’ın muradı doğrultusunda anlamak ve anlatmaktır. 

Kur’an, Allah kelâmıdır ve bir mucizedir. Bu sebeple yaklaşık 600 sayfa kadar bir hacmin 

içinde itikad, ibadet, muamelat, ahlak, sosyal hayat, insan psikolojisi, tabii ilimler ve ahiret 

hayatı ile alakalı birçok hakikatleri içermekte, pekçok hüküm bildirmektedir. Bu ayetlerin 

bazıları çok açık olmakla beraber bazıları da erbabının anlayabileceği üslupta ifade edilmiştir.

Tefsir, ancak belli bir ilme sahip âlim veya âlimler topluluğu tarafından yapılabilir. 

İlmî yeterliliği olmayan birinin Kur’an’ı yorumlamaya kalkması şiddetle yasaklanmıştır. 

Tefsir yapılırken müfessirler şu yolu izlerler. Onların izahına göre, Kur’an kendi kendini tefsir 

eden bir kitaptır. Yâni, bir yerde çok kısa değindiği veya bir yönünü anlattığı bir şeyi başka 

bir yerde açarak izah eder veya başka yönleri hakkında bilgi verir. Bu sebeple öncelikle 

                                                
240 Selefî’den burada kastedilen, kelam ilmiyle meşgul olan ve sahabe, tabiin, tebe-i tabiin geleneğine uyarak, 

müteşâbihat hakkında yoruma gitmeden, olduğu gibi kabul eden kelemcılardır.
241 Detaylı bilgi için bkz. Topaloğlu, Bekir, Kelâm İmi (Giriş), İstanbul, 1993, s. 47-62; Gölcük - Toprak, a.g.e., 

s . 3-13, 47-76; DİA, Yavuz, Yusuf Şevki, “Kelam” maddesi, c.25, s. 201-202, T. D. V., Ankara, 2002; 
Ayrıca Bkz. Gölcük, Şerâfeddin, Kelam Tarihi (Kişiler, Görüşler, Eserler), Esra Yayınları, Konya, 1992, s. 
11-12 vd.

242 Bazıları şunlardır: Ebu Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, el-‘Âlim ve’l-müteallim; İmâm Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd; 
İmâm Hasan el-Eş’arî, el-İbâne ‘an usûli’d-diyâne, el-Lüma’ fî ehl-i’z-zeyğ ve’l-bida’, Makâlât; İmâmu’l-
Harameyn el-Cüveynî, eş-Şâmil fî usûlid-dîn; Kâdı Abdulcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse; Fahreddin er-Râzî, 
el-Metâlibu’l-‘âliye, el-Muhassal; İmâm Gazzâli, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, Teftazânî, Şerhu’l-Akâid, Şerhu’l-
Makâsıd; Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf; Ebu’l-Mûîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-Edille; Ebu’l-Berakât 
en-Nesefî, el-Umde; İbnu’l-Hümâm, el-Müsâyeratü’n-Nûniyye; Abdüllatif Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm fî 
‘akâidi ehli’l-İslâm; İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm; Filipeli Ahmed Hilmi, Üss-i İslâm-Yeni Akâid; 
Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm.

243 Suyûti, Celaluddin, el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1978, c. 2, s. 221; Zerkeşî, 
Bedreddin Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1994, c. 1, s. 13; Zehebî, 
Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Kahire, ty., s. 6; Zerkânî, a.g.e., c. 1, s. 4-35; Subhi Salih, 
Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, 1965, s. 289-298, 299-312.
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Kur’an, Kur’an’la tefsir edilir. Daha sonra Kur’an’ın tebliğcisi Hz. Muhammed (sas)’in 

hadislerine müracaat edilir. Bundan sonra sahabe ve tabiinin izahlarına bakılır. Bundan sonra 

da seleften ileri gelen âlimlerin tefsirlerine bakılır. Kur’an, her dönemde asla bağlı kalarak 

tefsir edilmelidir. Zira, Kur’an, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa rehberdir.

Temelde iki çeşit tefsir eseri ortaya konulur. Birisi rivâyet tefsiri, diğeri dirâyet tefsiri. 

Rivâyet tefsiri; ayetlerin manaları, nüzul sebepleri, nasih ve mensûh olanları belirtilerek 

yapılır. Bunlarda temel kaynak hadis, siyer ve tarih kitaplarıdır. Sahih rivayete ters, akla 

aykırı rivayetlere itimat edilmez. Dirâyet tefsiri ise, ayet hakkında açıklayıcı bir rivayet 

bulunmadığı taktirde reye müracaat edilerek yapılır. Bu yapılırken, lügat, belâğat gibi lisan 

ilimlerinden istifade edilir. Bunu yapabilecek müfessirin belli şartları haiz olması gerekir244. 

Bunun dışında, işârî, tasavvufî, ahkâm, lügavî, felsefî, fırkavî, ilmî, içtimâî ve edebî, mevzûî 

ve modern tefsirler de mevcuttur245. İslâmî ilimler içinde en çok eser verilen sahalardan biri 

olan Tefsir ilmi, üzerinde hâlâ pek çok çalışma yapılan bir ilimdir246.

1.7.3. Hadis

Hadis, Hz. Muhammed (sas)’in söz, fiil ve takrirlerini, onun beşerî ve ahlâkî yönlerini 

bildiren haberlere denir247. Hadis ilmi de, bunları inceleyen, kendine has metedolojisi olan bir 

ilimdir. Allah Rasûlü, İslâm dininin mübelliği, Allah’ın peygamberi, O’nun izni ile kanun 

koyucu olması hasebiyle, hayatının özellikle Medine dönemi mercek altına alınmıştır. 

Söylediği sözler, yaptığı icraatlar, ahlakî özellikleri, tasvip veya red şeklindeki bütün tavırları 

sahabesi tarafından bir sonraki nesle aktarılmıştır. Rasûlüllah hayatta iken, hadislerinin 

yazılmasını bir süre yasaklamıştır. Bundan muradı, hadisin Kur’an ile karıştırılmaması idi. 

                                                
244 Kattân, Mennâ Halil, Ulûmu’l-Kuran/Kur’an İlimleri, Çev. Arif Erkan, İstanbul, 1997, s. 449-462, 493-511; 

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1973, c. 1, 105-107.
245 Bkz. Cerrahoğlu, İsmail , Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara, 1996, c. 2, s. 9-407; Demirci, Muhsin, Tefsir 

Tarihi, İstanbul, İfav., 2003, s. 196-262.
246 Mukatil b. Süleyman, Kitâbu’t-Tefsîril-Kebir; Süfyanu’s-Sevri, Tefsîrü’s-Sevri; Abdu’r-Rezzâk b. Hemmâm, 

Tefsîru’l-Kur’ân; İmam-ı Buhârî, Tefsîrü’l-Buharî; İbn-i Cerir et-Taberî , Camiü’l-Beyân ’an Te’vili’l-Eserî 
ve’l-Kur’ân; Muhammed b. Muhammed el-Matûrîdi, Te’vîlâtü’l-Matûrîdiyye; Ebû Bekr el-Cessas, 
Ahkâmu’l-Kur’ân; Ebû Muhammed Bağavî, Me’âlimü’t-Tenzîl; Ömer b. Muhammed en-Nesefî, et-Teysîr 
fi’t-Tefsîr; Mahmut ez- Zamahşerî, el-Keşşâf an-Hakâiki’t-Tenzîl; Ebû Abdullah el-Kurtubî, el-Câmi’ü li 
Ahkâmi’l-Kur’ân; Ali b. Muhammed Hâzin, Lubâb fi Me’âni’t-Tenzîl; Ebû Hayyân el-Endulûsî, el-Bahru’l-
Muhît; İbn-i Kesir el-Basri, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm; Abdu’r-rahmân b. Ebû Bekir es-Suyûtî, ed-Dürrü’l-
Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-Me’sûr; İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân; Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, Fethu’r-
Rahmân; Muhammed eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr; Ebu'l-Fadl Mahmud Âlûsî, Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-
Kur’âni’l-Azim ve Seb’il-Mesânî; Reşid Rıza, Tefsîrü’l-Menâr; Elmalılı Mehmet Hamdi Yazır, Hak Dini 
Kur’ân Dili.

247 Canan, İbrahim, Hadis Usûlü ve Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, s. 310.
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Ancak, bir zaman sonra bizzat kendisi yazılmasını tavsiye etmiştir248. Bu sebeple bazı sahabe 

bunları kayda almıştır249. Ancak kitap şeklinde tedvîni hicri ilk asrın sonlarına doğrudur250.

Bundan sonra hadislerin hızla toplanıp kitap haline getirilmesi çalışmaları olmuştur. 

Hicri üçüncü asra gelindiğinde pekçok hadis kitabı tedvin edilmiştir. Bu arada toplanan 

hadislerin sıhhati, rivayet edenlerin bir kısım özellikleri taşıyıp taşımadığı, metnin Allah 

Rasûlü’nün genel ifadelerine uyup uymadığı hususlarına önem verilmiş ve bu sayede hadis 

usûlü (metedolojisi) gelişmiştir. Hadisler, onu rivayet edenin özellikleri ve sayılarına göre, 

yani kaynağının sağlamlığına göre, mütevatir, sahih, hasen, zayıf gibi kısımlara ayrılır. Hadis 

kitapları farklı tarzda tertip edilmiş ve bu tertiplerine göre de isim almışlardır. Meselâ, en 

hacimli olanlarına “el-Câmi’”, fıkıh konularına göre sıralananlara “Sünen”, ravilerine göre 

sıralanana “Müsned” denmiştir251. Hadis ilminde de verilmiş pekçok eser mevcuttur252.

1.7.4. Fıkıh

Fıkıh ilmi, ibadetlere, muamelelere ve cezâlara ait şer’î hükümleri mufassal 

delilleriyle ortaya koyan ilimdir253. Kişi, bu ilim sayesinde Kur’an, sünnet, ümmetin 

âlimlerinin icması ve liyakatli âlimlerin bir mevzuyu diğer bir mevzuya kıyas ederek ortaya 

koydukları hükümleri bilebilir. Bu ilme İslam Hukuk ilmi de denilir. Fıkıh ilmi modern hukuk 

ilminin bütün konularını içine almasının yanında, ibadet ile alakalı hükümleri de içerir. Fıkıh 

ilmi, hükümleri ve delillerini zikreder. Bu delillerden hükümlerin nasıl çıkarılacağını ise fıkıh 

usûlü ilmi ortaya koyar254. Bu sahada ilk eser Muhammed b. İdris eş-Şâfiî’ye ait olan “er-

Risâle” dir. Fıkhın ibadet ve muamelata ait olan kısmına “şeriat” denir. Devletler hukukunu 

                                                
248 Canan, a.g.e., s. 28-29.
249 Canan, a.g.e., s. 29-34.
250 Canan, a.g.e, s. 106-107.
251 Geniş bilgi için bkz. DİA, Kandemir, M. Yaşar, “Hadis” maddesi, c. 15, s. 26-64, T.D.V., Ankara, 2002;
252 Mâlik b. Enes, Kitâbu’l-Muvattâ; Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim İbni’l-Muğire el-

Buhârî el-Cu’fî, el-Cami’u’s-Sahîh; Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim İbnu’l-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, 
el-Camiu’s-Sahîh; İbn Mâce, Ebû Abdulilâh Muhammed b. Yezid İbn Abdulilâh İbn Mâce, Sünen; Ebû 
Dâvûd, Ebû Dâvûd Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdî es-Sicistânî, Sünen; Tirmîzî, Ebû İsa b. Muhammed 
b. İsa b. Sevre es-Sülemî et-Tirmizî, Sünen; Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. İbn Şuayb b. Ali b. Bahr b. 
Sinan b. Dînâr en-Nesâî, Sünen-i Nesâî; Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî 
el-Mervezî, Müsned; İbn Hibbân, Muhammed b. Hibban b. Ebû Hâtim et-Temîmî el-Bestî, Sahîhu İbn 
Hibbân; Hâkim, Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah b. Muhammed el-Hâkim el-Neysâbûrî, el-Müstedrek 
Alâ Sahihayn; Dârimî, Abdullah b. Abdurrahman Ebû Muhammed b. el-Fadl ed-Dârimî, Sünen-i Dârimî.

253 Bkz. Muhammed Maruf Devâlibî, el-Medhal ilâ İlm-i Usûli’l-Fıkh, Beyrut, 1965, s. 12; İbn Âbidin, Reddü'l-
Muhtâr Ale'd-Dürri'l Muhtâr, İstanbul 1982, c.1, s.34; Zernûci, Burhâneddin, Ta'limü'l-Müteallim, İstanbul, 
1980, s. 27; M. Ebû Zehrâ, İslâm Hukuk Metodolojisi (Fıkıh Usulü), 13; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı 
İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhıyye Kamûsu, İstanbul 1976, c.1, s.13.

254 Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuku Metodolojisi (Fıkıh Usûlü), Trc: Abdulkadir Şener, Ankara, 1986, s. 
13-14.
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inceleyen bölümüne “siyer” denir. Ceza hukukuna “ukûbât”, aile hukukuna "el-ahvâlü'ş-

şahsiyye", anayasa hukukuna da “el-ahkâmü's-sultaniyye" isimleri verilmiştir255.

Fıkıh ilmi ile iştiğal eden âlime fakîh denir. Delillerden hüküm çıkaran, ictihad eden 

kimseye de müctehid denir. Müctehidler seviye seviyedirler. Kimileri müstakil bir mezhep 

sahibidir, İmâm-ı Âzam gibi. Kimileri de mezhebin içinde imamın genel prensiplerine bağlı 

kalarak ictihad eden âlimlerdir, İmam-ı Ebu Yusuf gibi. Birincilere mutlak müctehid 

denirken, ikincilere müctehid fi’l-mezhep/mezhepte müctehid denilir. Seviyesi bu kadar 

olmayan bazı müctehidler de tercih ehli, taklid ehli gibi isimler alırlar.

İslam dünyasında bir kaç büyük fıkıh mezhebi vardır. Bunlar Hanefi, Şafiî, Mâlikî, 

Hanbelî mezhepleridir. Bu mezhepler birbirlerinden detaylarda ayrılsalar da özde birbirleri ile 

aynıdır. Dolayısıyla birbirlerini hak kabul ederler256. Günlük hayatla da çok alakalı olan fıkıh 

ilminde ilk dönemden buyana her geçen günün ihtiyaçlarına cevap verme adına ortaya 

konmuş pekçok eser mevcuttur257.

1.7.5. Tasavvuf

Tasavvuf, İslâm’da rûhî hayatla ilgili tecrübelerin isimlendirildiği, bu tecrübeler 

ışığında insanın kemâle ermede takip edeceği basamakları ve yolları inceleyen ilim dalıdır. 

İslâm, baştan bu yana zühdü, takvayı, tefekkürü, tevazuyu ve marifetullahı elde etmeyi 

tavsiye eder. Bununla hedeflenen şey, inanan kimsenin maddî yönünün yanında mânevî 

yönünün de bir sistem dahilinde geliştirilmesidir258.

Tasavvuf, İslâm’ın ilk yıllarında bir ilim olarak ortaya konmamıştır. Ancak, pratikte 

Allah Rasûlünden bu yana yaşanmıştır. Zaman içinde Allah Rasûlünün, ashabının ve arkadan 

                                                
255 Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu, Dimaşk 1984, c.1, s.15; M. Ebû Zehra. Usulü'l-Fıkh, s.96 vd.
256 Geniş bilgi için bkz. Karaman, Hayreddin, İslâm Hukuk Tarihi, İstanbul, 1989, s. 216-226, 262-269.
257 İmâm-ı Muhammed, el-Câmiu’l-Kebir, el-Câmiu’s-Sağîr; İmâm-ı Şâfiî Muhammd b. İdris, er-Risâle, el-

Ümm, Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed et-Tahâvî, el-Muhtasar, Şerhu Meâni’l-Âsâr, Ahkâmu’l-Kur’ân; 
Ebu’l-Hasen Ubeydullah b. El-Hüseyin el-Kerhî, el-Muhtasar, er-Risâle; Ebu Bekir Ahmed b Ali el-Cassâs, 
Şerhu’l-Muhtasar, Usûlü’l-Fıkh; Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed es-Semerkandî, Hizânetü’l-Fıkh, Uyûnü’l-
Mesâil, en-Nevâzil, el-Fetâvâ; Şemsü’l-Eimme Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, el-Mebsût, Usûlü’l-Fıkh, 
Şerhu’l-Câmi’ li-Muhammed; Ali b. Muhammed el-Pezdevî, el-Mebsût, Şerhu’l-Câmi’ayn, Usûlü’l-Fıkh; 
Ebû Bekir b. Mes’ûd b. Ahmed el-Kâsânî, el-Bedâi’u’s-Sanâ’i; Ali b. Ebû Bekr el-Merginânî, el-Hidâye, el-
Kâdî Ebu’l-Vehhâb b. Nasr, el-Edille fî Mesâili’l-Hilâf; Ebu İshâk İbrâhim b. Ahmed el-Mervezî, Şerhu’l-
Müzenî; Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed İbn Kudâme, el-Muğnî.

258 Kuşeyrî, Ebu’l-Kâsım Abdulkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Beyrut, 
1993, s. 53-54; Geniş bilgi için bkz. Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikat, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1994, s. 85; Güngör, Erol, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken, İstanbul, 
1996, s. 15; Gülen, Fethullah, Kalbin Zümrüt Tepeleri, c. 1, s. 1-4.
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gelen salih kimselerin kalbî müşahedeleri, mükâşefeleri ve nefisle mücadelede kullanılan 

yolları kaleme alınmıştır. Bu sayede ilk tasavvuf eserleri ortaya konmuştur259.

2. Hristiyan İlahiyatı

2.1. Hristiyanlık’ta Uluhiyet İnancı

Hristiyanlığın inanç esaslarını ele alırken bir paralellik arzetmesi için İslâm’ın itikat 

esaslarının sırası takip edilecektir. Fakat, Hristiyanlıkta inanç esasları bu şekilde 

sıralanmamaktadır. Hristiyanlık dininin temeli İsa’nın Tanrı’nın oğlu olması, teslis, kilise, 

zenb-i aslî (aslî günah), vaftiz ve İncillerden müteşekkildir. Hristiyanlığın pek çok mezhebe 

ayrılması ve bunların inanç açısından birbirinden büyük farklılıklar taşımasından dolayı, 

burada genel Hristiyanlığın inanç esasları hakkında özet bilgi verilecek, mezheplerin farklı 

kabulleri diğer bölümde ele alınacaktır.

Hristiyan inancı temelde teslis akidesine bina edilmiştir. Teslis; Baba, Oğul ve Kutsal 

Ruh üçlemesinin Tanrı olduğuna inanmaktır260. Bu inanca göre, “Baba” herşeyin yaratıcısı, 

herşeyin sahibi, sonsuz varlıktır261. Kutsal kitaba göre Tanrı, İbrahim’in, İshak’ın, Yakub’un 

da Rabbidir262. O birdir, kudret sahibidir263. O Kuddûs’tür264. Tahtını göklere kurmuştur265. O 

kendisine kulluk edilecek olandır266. Kendisinden korkulması gereken yegane Zât’tır267. 

Ahirette O, ameller hakkında hüküm verecektir268. O mükemmeldir, herşeyi bilir, herşeyi 

görür, herşeyi işitir269. Onun gücü herşeye yeter270. Kendine ait iradesini yerine getirir271. 

İnsanları erkek ve dişi olarak yaratan O’dur272, güneşi doğuran, yağmuru yağdıran273, bütün 

                                                
259 Belli başlı tasavvuf eserlerine bazı örnekler: Haris el-Muhâsibî, er-Ri’âye, el-Vesâyâ; Kelâbâzî Abu Bakr 

Muhammed, et-Taaruf li Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf; Nasruddin et-Tûsî, el-Lüma’; Ebû Tâlib el-Mekkî, 
Kûtü’l-Kulûb; Kuşeyrî, Ebu Kasım Abdülkerim b. Havâzin b. Abdülmelik b. Talha b. Muhammed Nisaburi, 
er-Risâle; Hucvîrî Ali bin Osman Cüllâbî, Keşfu’l-Mahcûb; İmam-ı Gazzâlî, İhyâu Ulûmiddîn.

260 Schwarz, John, A Handbook of the Christian Faith, Minnesota, USA, 2004, s. 186-187; McManners, John 
(Editor), Christianity, (Willes, Maurice: “Christian Beliefs”), Oxford University Press, New York, 1990, s. 
554-560.

261 Kutsal Kitap, (Tevrat, Zebur, İncil) Yeni Çeviri, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 2001, Yaratılış, 1/1; 
Yeşaya, 44/24; Bkz. Holy Bible, King James, Version, Boston, U.S.A., ty, Genesis, 1-1.

262 Markos, 12/26.
263 Luka, 1/49.
264 Matta, 6/9.
265 Matta, 6/9,26; 10/32,33.
266 Matta, 6/24.
267 Matta, 10/28.
268 Matta, 11/20-24; 12/41.
269 İbraniler 4:13; Yuhanna 3:20; Yuhanna, 5/14-15.
270 Luka, 1/37.
271 Matta, 19/26; Luka, 1/37.
272 Yaratılış, 1/26-27.
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canlıları rızıklandıran, yediren274 ve giydiren275 de O’dur. Tanrı sevginin kendisidir, saf bir 

ruhtur276. O bu sevgisini kendi ruhundan bir parça olan oğlunu (İsa’yı) insanların günahlarının 

temizlenmesi gayesiyle dünyaya göndermekle göstermiştir. Baba, kimse tarafından gözle 

görülemez. O, İsa aracılığıyla kullarının arasına girmiş ve görülmüştür277.

Oğul, İsa Mesihtir. İsa bakire Meryem’den dünyaya gelmiştir. 30 yaşlarında iken 12 

tane kendisine gönül veren havari seçip onlarla seyahate çıkmıştır. Her yerde insanları Tanrıyı 

ve komşuları sevmeye davet etmiş, hastaları iyileştirmiş, ölüleri diriltmiştir. İsa’nın mesajı 

başta Romalıları olmak üzere Yahudileri de kızdırmış. Nihayet havarilerden birinin Hz. 

İsa’nın yerini ihbar etmesi sebebiyle yakalanarak çarmıha gerilmiştir. İsa, yakalanmadan önce 

havarileriyle son akşam yemeğini yemiş, onlara, öldürüleceğini haber vermiş, ekmeği 

göstererek “bu benim etimi”, şarabı göstererek de “bu da benim kanımı” temsil etmektedir, 

demiştir. Kendisinden sonra onu hatırlamak için bir araya gelip bunlardan tatmalarını 

söylemiştir. Hristiyan inancına göre, Hz. İsa, yakalanır ve çarmıha gerilir. Öldükten sonra 

Romalılar onu defneder. Havariler gidip mezarına bakarlar, mezarında onu bulamazlar. 

Ölümünden üç gün sonra onun tekrar dirildiğini kabul ederler278. Bu hususla alakalı İncilde 

bazı cümleler mevcuttur279.

Hz. İsa, bu yönüyle insandır. Ancak, Baba olarak nitelendirilen Tanrı onun içine 

girmiştir. Böylelikle Hz. İsa, bir yönüyle insan bir yönüyle de Tanrı kabul edilmiştir. Bu 

anlayışa göre, İsa ile Baba aynı cevhere sahiptir. 431 yılında yapılan Efes Kolsülünde, Hz. 

İsa’nın annesinin Hz. Meryem olduğu, Hz. İsa’nın bir yönü insan bir yönü ise Tanrı olduğu 

kabul edilmiştir280. Ölüleri diriltme, hastaları iyileştirme ve körlere sağlığını geri bağışlama 

gibi mucizelerinin varlığı kabul edilir281.

Hristiyan akidesine göre ilk insan Adem ile Havva Tanrı’nın yasakladığı meyveyi 

yediği için Cennet’ten kovulmuşlardır. Bunu bir günah kabul eden Hristiyanlar, bu günahın 

                                                                                                                                                        
273 Matta, 5/45.
274 Matta, 6/26.
275 Matta, 6/30.
276 Yuhanna, 4: 8,16.
277 McGrath, Alister E. (Editor), The Christian Theology Reader, s. 196-197, Second Edition, Blackwell 

Publishers, İngiltere, 2001.
278 McManners, John, a.g.e., s. 554.
279 Bkz. “...Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve üçüncü gün ölümden dirildi” (1.Korintliler 15:3,4). 

Ayrıca bkz. Matta, 26/17-35; Markos, 14/12-31; Luka, 22/7-38; Yuhanna, 13.
280 Grenzy, Stanley J., What Christians Relaly Believe - Why, Kentucky, USA, 1998, s. 78-79; 85-105.
281 Yuhanna, 9/41; 2/1-11; Matta, 8/14-15; 8/23-27; Markos, 10/46-52; Luka, 5, 17-46; 17/11-19; Gascoigue, 

Bomber, Christianity (A History), New York, 2003, s. 5; Matthews, Warsen, World Religions, Third 
Edition, Canada, 1999, s. 330-331.



71

Adem’in nesline de geçtiğine, bundan kurtulmanın ancak İsa’nın kurtarıcı olduğuna inanıp 

vaftiz olmakla mümkün olduğuna inanırlar282.

381’de İstanbul’da toplanan konsül ise teslisin üçüncü parçasının Kutsal Ruh 

olduğunu kabul etmiştir. Katolikler, Kutsal Ruh’un hem Baba’dan hem de Oğul’dan 

çıkacağına, Ortodokslar ise Oğul yoluyla Baba’dan çıkacağına inanırlar. Bu inanca göre Baba 

bütün işlerini Kutsal Ruh ile görür. O, Baba’nın bütün irade ve kudretine sahiptir. Kutsal Ruh, 

Tanrı gibi her yerde bulunur283.

İncillerde teslisi bildiren açık hiçbir şey yoktur. Ancak, 325’de Baba ile Oğul, 

381’deki konsülde de Ruhu’l-Kudüs (Kutsal Ruh) eklenerek Tanrı üçlenmiştir284. 

Hristiyanlar, bu üçlüyü Tanrı’nın değişik tezahürleri, bir bütünün üç parçası gibi izah 

ederler285.

Hristiyanlar Tanrı’ya inanırlar ancak onların “Tanrı”dan neyi kastettikleri hakkında 

Maurice Wiles’in şöyle bir yaklaşımı vardır: “Bugün Hristiyanlık Tanrı inancını iki temel 

akımdan besler. Birincisi, Tanrı, İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısıdır. İncilin 

hikayelerinin Tanrısıdır. Bu sayede biz O’nun sözlerini ve karakterini anlarız. O, kendi 

emirlerini takip etsin ve bir kısım özel insanlara baba olsun diye İbrahim’e, o seçilmiş 

insanları Mısır’dan kurtarsın ve vadedilmiş topraklara götürsün diye de Hz. Musa’ya çağrıda 

bulundu. O kullarının kötülüklerinden hüzün duyar. İyilikleri ile sevinir. Fakat asla onların 

başaşağı gitmelerine müsade etmez. O çok merhametli ve adaletlidir. Oğlunun (İsa) gelmesi 

ile O’nun bu merhamet ve adaleti en zirve noktada, oğul İsa’nın ölümü ve tekrar dirilmesi ile 

gerçekleşmiştir. Fakat O aynı zamanda düşünen bir akılla bulunabilen yüce bir hakikatin tâ 

kendisidir.” Bu anlayış eski Yunan’daki Platonik bir anlayış taşımaktadır. O, tartışmasız 

gerçeğin ta kendisidir. O uluhiyeti, kendindeki mükemmelliğinde, hiçbir şeye muhtaç 

olmayışında ve insanların tutkularından azade oluşundadır286.

Kral Constantin’in önayak olmasıyla toplanan İznik konsülünde iki önemli grup 

arasında fikir çatışması oldu. Bir grup Grek felsefesinin tesiriyle, kendilerini mevcut 

Yahudilikten ayrı kılmak adına Hz. İsa’nın tanrısal güçleri olduğunu, kendisini insanlığın 

                                                
282 McManners, John, a.g.e., s. 560.
283 McManners, John, a.g.e., s. 563-565.
284 Schwarz, a.g.e, s. 150.
285 Briscoe, Pete (General Editor), Christianitiy, Kaiser Jr., Walter C. “God the Holy Spirit”, Tennessee, USA, 

2001, s. 90-92.
286 Edit: John McManners, History of Christianity, The Oxford Illustrated, New York, 1990, s. 553-554.
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günahları için feda ettiğini ileri sürerek trinity (üçleme) doktirinin temellerini atıyordu. Bir 

başka grup ise, Hz. İsa’nın Tanrı tarafından yaratıldığını ileri sürerek tek Tanrı’ya inanılması 

gerektiğini savunuyorlardı. Bunların başında İskenderiye papazlarından Arius (Augustine 

Aurelius, 354-430) geliyordu287. O zaman bunların sloganı “O (İsa) yokken de zaman vardı” 

idi. Fakat konsülde çoğunluğun bir şekilde kararı teslis yönünde oldu. Bu durumda bazı 

mühim problemler ortaya çıkmıştı. Mesela, Hristiyanlar iki veya daha fazla Tanrı’ya mı 

tapacaklardı. Sonunda buna şöyle bir izah getirdiler. Tanrı birdir. Ancak, Tanrı İsa’da vücud 

bulmuştur. İsa bir yönüyle insan, bir yönüyle de ilahtır, dediler. İsa, insanlığın günahları için 

hayatını feda etti. Bu sebeple insanlar kurtuldu. Öte yandan insanlara kudsi yolu göstermek 

adına Tanrı’nın ruhu kilisede tecelli etmiştir. Buna da Kutsal Ruh (Holy Spirit) denir ki, 

bununla teslis tamamlanmış olmaktadır. Yeni bir kimlik kazanma, yeni İsrail nedir, sorusuna 

kendilerince cevap verme, mevcut Yahudilerden kendilerini farklı hissetme adına Hz. İsa’ya 

uluhiyet atfederek başlayan iddia zamanla bir inanç sistemi haline gelmiştir288. Trinity, üçün 

birde cemidir. Baba, oğul ve Ruhu’l-Kudüs’ten oluşan üç şahsın veya üç ana şuurun bir

vücutta birleşmesidir289.

Baba Tanrı, yaratılmamıştır, ihata edilemez, gözle görülemez (invisible), tek Tanrıdır, 

bütün alemleri O yaratmıştır. Bu ilk kısımdır. Tanrı’nın kelimesi, oğlu ve Hristiyanların 

Efendisi ise İsa’dır. İsa, Baba adına peygamberlerle görüşüp, onlara misyon verir290.

Hristiyanlar kendilerinin İsa ve Kutsal Ruhla bir bütünü teşkil ettiklerine inanırlar. 

Eğer İsa bu vücudun başı ise, Kutsal Ruh, ruhu ve Hristiyanlar da hücreleridir. Kilise, İsa’nın 

bedenini temsil eder. Yani kilise şeklinde insanlar arasında görülür veya vücut bulur291. 

Kilise, Hristiyanları dünyada da Cennet’te de bir araya getirir. Hz. İsa, yağlanmış, 

meshedilmiş292, kurtuluşun sebebi olan Mesih’tir293.

                                                
287 Schwarz, a.g.e, s. 151-152; Küng, Hans, The Catholic Church (A Short History), New York, USA, 2001, s. 

49-51. (Arius, Pavlus’un ortaya attığı “aslî günah” inancına da şiddetle karşı çıkmış, bu hususta Roma 
idaresi ile çok mücadele etmiştir.)

288 Smart, Ninian, The World’s Religions, 2. Baskı, Cambridge University Press, Londra, 1998, s. 257-261.
289 Smart, a.g.e, s. 259.
290 Smith, Huston, The World’s Religions, Harper Collins Publishers, New York, 1991, s. 337.
291 Smith, a.g.e., s. 338.
292 Mesih, Aramice: (משיחא), Arapça: المسیح El-Mesih, İbranice:  ַָמִׁשיח Maşiah, Yunanca: (Μεσσίας), Musevi

metinlerinde müjdelenen, Yahudi milletinin kurtarıcısıdır. Mesih sözcüğü İbranice'de 'kutsal yağ ile ovmak, 
kutsamak' anlamına gelmektedir. Batı medeniyetlerinde Mesih anlamında kullanılan Khristos sözcüğü, 
İbranice Mesih sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. Tarih öncesi İsrail kralları ve yüksek rahipleri, yeni 
görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. Tevrat'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler 
vardır. Geniş anlamıyla bu unvan "Tanrı'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişileri de kapsıyordu. 
Eski Antlaşma'nın "Yeşaya" kitabında Yahudi'leri sürgünden kurtaran Pers kralı Kiros'a da bu ünvanla 
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Hristiyanlar, Hz. İsa’ya “oğul” ismini verenlerin bizzat havariler olduğuna inanırlar. 

Hz. İsa’nın insanların günahlarını affetme yetkisinin olduğuna, bunun da tanrısal bir güç 

olduğuna inanırlar. İsa’nın sahip olduğu bu tür kudreti herşeyin kaynağı olan “Baba”dan 

aldığını, yani İsa’nın “Baba”nın bir yansıması olduğunu ileri sürerler. Onu “Söz” olarak 

tanımlayan Hristiyanlık dünyası bunu şöyle yorumlar, “Söz”, doğasını ifade etmek üzere 

bilinçten yaratılmıştır, ondan farklıdır ama onu aynen açıklar294.

Hristiyanlığa çok büyük tesiri olan ve havari kabul edilen Pavlus, “Kutsal Ruh 

aracılığıyla Tanrı'ya Abba (Baba) diye seslenebileceğimizi söylüyor” diyerek Kutsal Ruhun 

tanrısal bir yönü olduğunu belirtir.295. Mevcut İncillerde İsa, Tanrı olduğunu söylemez. 

Kendini "Tanrıoğlu"296 ya da kısaca "Oğul"297 olarak adlandırır.

Ulûhiyet inancında Hristiyanlık, bazı farklılıklarla beraber temelde üçlemeyi (teslisi) 

kabul ederken, İslam inancı tevhidi (birlemeyi) esas kabul eder. İslam, ister uluhiyette, ister 

rububiyette isterse fiillerinde katî surette Allah’tan başka bir ilahın olmadığını, aksini iddia 

etmenin şirk olacağını belirtir.

2.2. Hristiyanlık’ta Melek İnancı

Hristiyanlıkta melek inancı vardır. Hristiyanlıktaki melek inancı belli yönleriyle 

Yahudilikteki ve İslam’dakine benzer298. Mesela, Hristiyan akidesine göre, melekler Tanrı 

tarafından daha dünya yaratılmadan önce var edilen rûhânî varlıklardır. Onlar Tanrıyı 

yüceltmek, övmek, O’na hamdetmek, hizmet etmek ve Tanrı’nın elçileri olarak görev yapmak 

için yaratılmışlardır299. Hristiyan akidesine göre de tıpkı İslam’da olduğu gibi, melekler 

inançlı insanların yardımcılarıdır300.

İnciller de pek çok yerde meleklerden bahsederler. Eski Ahid’te 108 yerde, Yeni 

Ahid’te de 165 yerde melekten bahsedilmektedir. Bu ayetlerde Tanrı’nın melekleri değişik 

                                                                                                                                                        
(mesih) hitap edildiği görülür. Bkz. Matta, 1/16; Korintliler, 1/23; Yeşeya, 45/1; 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mesih#Ya.C4.9F_ile_kutsama_gelene.C4.9Fi.

293 Smart, a.g.e., s. 259.
294 İbraniler, 1/2; Schwarz, a.g.e., s. 186/-187.
295 Galatyalılara Mektup, 4,6.
296 Yuhanna 10,36.
297 Matta, 11/27.
298 Özbek, Durmuş, Bugünkü Semâvî ve İlâhî Kitaplarda Melekler ve Özellikleri, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi Dergisi, s. 302-312.
299 Luka, 2/14; Mezmurlar, 103/21, 148/1-2.
300 İbraniler, 1/14.
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görevlerde istihdam ettiği haber verilmektedir. Meselâ, Hz. İlyas yorgun iken ona bir melek 

yemek pişirir301. Hz. İbrahim, meleklere yemek hazırlatır ve beraber yemek yerler302. Bir 

melek bir kavmi helak eder303, bir başka melek Hz. İbrahim oğlunu kurban edeceği sırada ona 

seslenir ve bir koç getirerek oğlunu kesmemesini söyler304.

Hristiyan inancına göre, melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal 

varlıklar olmalarına rağmen, insan biçiminde gözükebilirler305. Kutsal kitap onların bazı 

görevlerinden bahseder. Mesela, Tanrı'ya övgüler sundular306, dünya'ya haber getirdiler307, 

Tanrı'ya ait insanları korudular308 ve bazen de Tanrı'nın yargısında aracı olarak 

kullanıldılar309, Tanrı’nın isteğini yerine getirirler310, onlar Baba'ya ve Mesih'e tapınırlar,311

bilgedirler312, güçlüdürler313, kutsaldırlar314 ve sayısızdırlar315.

Hristiyan inancında meleklerin masum olduğu kabul edilse de İncilde bazı farklı 

bilgiler mevcuttur. Mesela, İncil bazı meleklerin günah işlediğini, bu sebeple Tanrı’nın onları 

affetmeyip Cehennem’e atıp karanlıkta zincire vurduğunu, yargılanıncaya kadar burada

kalacaklarını söyler316. İncil, şeytanın da cinlerin de daha önce melek olduğunu, fakat 

işledikleri günah sebebiyle gök katından murdar ruhlar durumuna düşürüldüklerini söyler317. 

Bunların meleklerin üçte biri kadar olduğunu ifade eder318. İncil, Hz. Meryem’e Hz. İsa’yı 

müjdeleyen meleğin Hz. Cebrail olduğunu belirtir319. Bunun dışında Hz. Mikail’in bir 

peygambere yardım ettiğini320, Hz. İsmail, Hz. İshak ve Samson’un doğacağını, Hz. Yahya ile 

                                                
301 1. Krallar, 19/5-6.
302 Yaratılış, 18/1-8.
303 Krallar, 19/35.
304 Yaratılırş, 22/9-14.
305 Yaratılış, 19/1-22.
306 Mezmurlar, 103/20.
307 Luka, 1/11-30, 26-38; Luka, 2/9-14.
308 Mezmurlar, 91/11-12.
309 Matta, 13/49-50.
310 Mezmur, 103/20; Matta, 6/10.
311 Filipililer, 2/9-11; İbraniler, 1/6.
312 2. Samuel, 14/20.
313 Mezmur,103/20.
314 Matta, 25/31.
315 İbraniler, 12/22.
316 Petrus, 2/4.
317 Matta, 25/41; Vahiy, 12/7-9.
318 Vahiy, 12/3-4.
319 Bkz. İncil, Luka, 1/26.
320 Daniel, 10/13.
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Hz. İsa’nın dünyaya geleceklerini haber verdikleri, tekrar dirilişi ilan ettikleri ve Nasıralı 

Yusuf’un rüyalarına girip nasihatlerde bulundukları bildirilir321.

Bir araştırmaya göre özellikle Amerika’da meleklere inanma oranı her geçen gün 

artmaktadır. Mesela, 1994’de yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların %72’si meleklerin

varlığına inanırken bu oran 2004’de %78’e yükselmiştir. Bu arada şeytanın varlığına inanma 

da yüksek seviyelerdedir. 1994’de halkın %55’i buna inanırken 2004’de %70’i 

inanmaktadır.322

Görüldüğü gibi Hristiyanlıkta meleklere iman bir inanç esası olarak mecbur 

kılınmadan öte, kutsal kitapta yer aldığı için bilinen varlıklar özelliği taşımaktadır. Bu arada 

şeytan ve cinlerin de yine melekler cinsinden olduğu kabul edilmektedir. Buna mukabil, 

meleklere iman İslam inancının altı temel rüknünden biridir ve meleklere iman hususundaki 

en ufak bir tereddüt kişiyi peygamberlere, onların getirdikleri mesajlara inanma hususunda 

zaafa uğratır. Ayrıca, İslam, meleklerle cinleri ve cinlerden olan şeytanı çok net bir şekilde 

ayırır. Bunun yanında İslam dini, melekler hakkında daha geniş bilgi vererek, onların 

misyonları, isimleri hakkında insanlığın pek çok sorusuna cevap vermektedir.

2.3. Hristiyanlık’ta Kutsal Kitap İnancı

Hristiyanlarda kutsal kitap inancı mevcuttur. Kutsal Kitap, Hristiyanlarca Tanrı’nın 

göndermiş olduğu vahiylerin kaydedildiği kitaplar mecmuası olarak kabul edilir323. Onlar 

kitapları olan İncillere, Hz. Davud’a gelen Zebûr olduğu ileri sürülen “Mezmurlar”a ve Esk-i 

Ahid olarak bilinen Tevrat’a inanırlar. Bunların hepsine birden Kutsal Kitap (Gospel/Holy 

Bible) derler ve bir arada bulundururlar. Onlara göre Tanrı, pek çok kez peygamberleri 

vasıtasıyla insanlarla konuşmuştur. En son olarak ve en mükemmel şekli ile Oğlu vasıtasıyla 

konuşmuştur. Hristiyanlara göre, Hz. İsa’dan sonra vahiy gelmeyecektir324.

Hristiyanların pekçoğu bugün mevcut olan Matta, Markus, Luka ve Yuhanna 

İncillerini yazan kimselerin havari olduğunu ve Oğul İsa Mesih’in onlara vahyederek bu 

                                                
321 Hale, Rosemary Drage, Christianity (The Illustrated Guide to World Religions, General Editor, Coogan, 

Micheal D.), s. 73, Oxford University Press, New York, 1998.
322"Eternal Destinations: Americans Believe in Heaven, Hell." Gallup Poll News Service, May 25, 2004.
323 Smart, Ninian, The World’s Religions, 2. Baskı, Cambridge University Press, Londra, s. 259; McManners, 

John, a.g.e., s. 570-571.
324 İbraniler, 1/1-2; Elçilerin İşleri, 2/16; Yoel, 2/28,29.
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kitapları yazdırdığını iddia ederler325. Son kitap, Yuhanna’nın kitabıdır ve İsa’nın, ona 

vahyetmesi için bir melek gönderdiği kabul edilir326.

Bu dört kitabı bir hakikatin dört ayrı şekilde anlatımı olarak görürler. Bütün 

mevzularda bu İncilleri referans kaynağı göstererek büyük değer verirler. Hristiyanlık 

dünyasında bu İnciller üzerine çok fazla çalışma yapılmıştır. Birbirlerinden farklı yorumlar 

beraberinde farklı mezhepleri doğurmuştur327.

Hristiyanlıkta kutsal kitap çok önemlidir ve İnciller bir doğrunun dört ayrı kişi 

tarafından anlatılması olarak kabul ederler. Herkes kendi dilindeki İncili okumaktadır. İncil 

sohbetleri ve kilise ayinlerinde din adamları tarafından halka bir anlamda tefsir edilmektedir. 

İslam’da ise kutsal kitabın dili tektir. Arapçadır ve ilk günden bugüne en ufak bir değişikliğe 

uğramamıştır. Farklı dillerde pekçok meâli ve tefsiri olsa da Kur’an orjinal diliyle mevcuttur. 

Müslümanlar onu anlamak için okuyup, tahsil etmenin yanında onunla ibadet ederler.

2.4. Hristiyanlık’ta Nübüvvet İnancı

Hristiyanların büyük bir kısmı Eski Ahid’i kabul ettikleri için, oradaki emirleri de 

kabul ederler. Eski Ahid’te peygamberlere iman kendilerinden istenmektedir328. Ancak bu 

İslam’daki peygamber anlayışından oldukça farklıdır. Bu inanışa göre, Tanrı, peygamberler 

vasıtasıyla insanlar ile konuşmuştur. Ancak, İsa’dan önce parça parça konuşan Tanrı, İsa 

vasıtasıyla bütün söyleyeceklerini toptan söylemiştir329. Bununla beraber Hz. İsa’nın bir 

peygamber değil Mesih olduğu, Tanrı’nın oğlu olduğu inancı vardır. Peygamberlikle alakalı 

kısım daha çok Yahudilere ait olan kısımlarda geçmektedir. Hristiyanlar Hz. İsa’ya havari 

olan kimselerin de bundan sonra bazı şahısların da Kutsal Ruh tarafından vahiy ve ilham 

aldıklarını, dolayısı ile peygamber olduklarını kabul ederler. Bunun yanında Hristiyanlıkta 

“aziz”(Saint) ve şehid (martyr) kavramları vardır ki, bunların eliyle mucizelerin 

gerçekleşebileceğine inanılır. Keramet kavramı Hristiyanlıkta bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

peygamberlerin de, azizlerin de, şehidlerin de mucize göstermeleri mümkündür330.

                                                
325 Teece, Geoff, Christianity (Religion in Focus), s. 5, Smart Apple Media, U.S., 2005.
326 Smith, Huston, The Soul of Christianity, s. 121, New York, 2005.
327 Sharpe, Eric J, Comparative Religion (AHistory), Illinois, USA, 1990, s. 144-145.
328 2. Tarihler, (Chronicles) 20,20. Holy Bible, King James Version, s. 625, Boston-Amerika, ty.
329 Bkz. İbraniler, 1, 1-2.
330 Hale, a.g.e., s. 70-73.
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İncil, Tanrı’ya inanılmasını emreder. Eğer inanılırsa ayakların yere basacağı, iç ve dış 

huzurun elde edileceğini vurguladığı yerde, peygamberlere inanılması durumunda da başarılı 

olunacağı teminatını verir331. Hristiyanlığa göre peygamberler Tanrı ile konuşurlar332, 

insanlara liderlik ederler333, mucize gösterirler334, bazen olacak şeyleri önceden haber 

verirler335, düşmanın niyetini önceden öğrenip haber verebilirler336, günahı kınarlar337, 

Tanrı’nın sadık kullarını imana davet ederler338, doğru yolu gösterirler339, insanlara vaaz verir 

faydalı şeyler öğretirler340, adaleti temsil ederler341 ve Tanrı’nın adaletini seslendirirler342. 

Hristiyanlara göre bazı peygamberler, Tanrı’nın kitabını (Bible) yazmıştır. Musa, Yeşaya, 

Yeremya ve Pavlus gibi. Bazı peygamberler Tanrı’nın kitabının (Bible) dışında bir takım 

metinler yazmışlardır. İlyas, Elişa ve Yahya gibi. Bazı peygamberler ise sadece sözlü olarak 

insanlara tebliğde bulunur, yazılı bir kitapları olmaz. Bu tür peygamber pek çoktur343.

Görüldüğü gibi Hristiyanlıkta peygamberlere iman hususu da mecburî inanılması 

gereken bir inanç esası olarak kabul edilmez. Eski Ahid’de daha çok anlatılan kısımlarla 

peygamberler hakkında bilgi sahibi olan Hristiyanlar, bu bilgileri kabulde de hürdürler. 

Mezheplere göre farklı kabuller mevcuttur. Bunlar mezheplerin anlatıldığı kısımda kısaca 

geçecektir. İslam’da ise, Kur’an’ın ve sahih hadisin peygamber olarak bildirdiği herkese 

inanmak müslümanlığın gereğidir. 

2.5. Hristiyanlık’ta Ahiret İnancı

Hristiyanlık akidesinde ahiret inancı vardır. Fakat birbirinden çok farklı inanç 

örnekleri mevcuttur. Bir kısım genel kabuller İncil’in verdiği bilgiler çerçevesinde 

şekillenmiştir. Meselâ, Hz. İsa’nın ikinci kez geleceği kabul edilir. Bu gelme ile kıyamet 

kopacak, herkes tekrar diriltilecektir. Kıyametin aslını ancak “Baba” bilebilir. Kıyamet 

koptuktan sonra insanlar hakkında hüküm verme işi Oğul’a verilmiştir. Bu yüzden İsa, 

kendine inananları kurtaracak, onlara hiçbir ceza verilmeyecektir. Hz. İsa bu işini bitirince 

                                                
331 2 Tarihler, 20/20.
332 Mısırdan Çıkış, 3/10, 4/10-17, 7/1-2; Yeremya, 1/7,17; Vahiy, 1/19.
333 1 Krallar, 18.
334 2 Krallar, 4/6.
335 Amos, 3/7; 2. Krallar, 17/23.
336 2. Krallar, 6/8-17.
337 Mısırdan Çıkış, 5/1; Matta, 14/3-4.
338 Malaki, 4/5; 1 Krallar, 18.
339 2. Tarihler, 20/20; Vahiy, 12/17; 19/10; 14/12.
340 Mısırdan Çıkış, 18/20; 1 Samuel, 12/23; Markos, 4/1, 6/2,34; Luka, 11/1.
341 1. Krallar, 18/40.
342 Hoşea, 6/5.
343 Çölde Sayım, 11/24-25, 1 Samuel, 10/5,6,10; 19/18/24; 1 Krallar, 18/4,13.
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hakimiyeti tekrar Baba’ya teslim edecektir344. Bazı Hristiyanlar Cennet ve Cehennem’i 

Tanrı’ya yakın olma ve O’ndan uzak olma şeklinde anlamışlardır. Onlara göre Cennet ve 

Cehennem yaratılmış birer mekan değillerdir. Bununla beraber Katolikler, dünyada yapılan 

iyiliklerin insana ahirette yardım edeceğine inanırlar. Ayrıca, Cennet ve Cehennem arasında 

Araf olduğunu kabul ederler. Protestanlar ise, ebedî azabı ve Araf’ı kabul etmezler345.

Genel yaklaşım itibariyle insan ilk önce Cennet’te yaratıldı ama insan bir çocuk gibi 

pek çok zaaflarıyla beraber yaratıldı. Bu sebeple yolunu kaybeder. Tanrı onu kemale ermesi 

için dünyaya gönderdi. Onu dünyadaki yaratıkların efendisi yaptı. Fakat henüz çocuk olan 

insanlığın yetişmesi, daha güzel olan bir aleme, Cennet’e geri gelmesi için Tanrı, “Tanrı’nın 

Kelimesi” (İsa) yoluyla insanların arasına geldi. Onların günahlarının bağışlanması için öldü. 

Bununla onlara doğru yolu göstermeyi istedi. Çünkü insanın aklı tam kemale ermemiştir 

(mature), dolayısıyla çabucak yoldan çıkıp, başkaldırıp sapıtır346.

İncil, ahiretin varlığından, hesaba çekilmeden, hesabta aklananlarla hüküm 

giyeceklerin varlığından söz eder347. Tanrı’nın çağrısına kulak vermeyen, günahın ağında 

küfre düşen ve tevbe etmeden bu dünyadan gidenlerin Tanrı’nın öfkesine maruz kalacakları 

haber verilir. Ayrıca ahiretteki hesapta hüküm giyenlerin Cehennem’de sonsuza dek korkunç 

cezalara çarptırılacağı ciddi bir dille ele alınır348.

Hristiyanlıkta ahiret hakkında çok sınırlı bilgi mevcuttur. Bazı hususlar dogma olarak 

sunulur ve nedeni sorulmaz. Meselâ, Hristiyanlığa göre, Hz. İsa’nın Tanrı olduğuna ve 

insanlığın günahı için öldüğüne inanmak ahirette kurtulmaya yetecektir. Fakat bunun 

detayları, o güne kadar ölümle beraber nelerin olacağı çok iyi aydınlatılmaz. İslam ise, dünya 

ile ahireti bir birine bağlayarak, aradaki önemli ilişkiyi belirtir. Ölüm, kabir, ba’s, haşr, hesap, 

kitapların dağıtılması, mizan, sırat, şefaat, havz u kevser ve nihayet Cennet-Cehennem 

konularından ayrıntılı bir şekilde bahseder. Bu da insanlığı, var olduğu günden bu yana 

meşgul eden en büyük sorulara ve endişelere cevap teşkil eder.

                                                
344 Matta, 28/18; 31-46.
345 Bu anlayış, bazı Katolik papazlarla yaptığımız görüşmelerde, kendi anlayışları olarak ifade edilmiştir.
346 Smith, a.g.e., s. 174.
347 Daniel, 12/2; Matta, 13/39-43; Yuhanna, 5/28; 2. Korintililer, 5/10; Vaiz, 12/14; Romalılar, 2/16; Romalılar, 

14/1-12; Matta, 12/36-37.
348 Matta, 5/29; Markos, 9/43.
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2.6. Hristiyanlık’ta Kader

Hristiyanlıkta kaza ve kader inancının genellikle insan hürriyetini sınırladığı 

düşünüldüğünden ilk zamanlar üzerinde fazla durulmamıştır. Tanrı'nın sadece hayrın 

yaratıcısı olduğu, kötülükleri Tanrı'nın yaratmadığı, kötülüklerin Tanrı'nın izni ile, insanlar ve 

şeytanlar tarafından meydana getirildiğine inanılır349.

Hristiyan itikadına göre, Tanrı insana hür irade vermiştir. İnsan fiillerinde tam bir 

hürriyet içindedir. Dolayısıyla onun iradesi bir baskı altında değildir. Yapı itibariyle de ne 

iyiye ne de kötüye doğru bir meyil üzerine yaratılmamıştır350. Ancak günahla bir anlamda 

kendini öldüren insan, yani doğallığını kaybeden insan kendi başına hidayete erme gücüne 

sahip değildir. Bunlar için İsa kendini feda etmiştir351.

Kader ve kaza konusunda Hristiyanlık net bir çizgi çizmemekte ve bunu bir inanç 

esası olarak da takdim etmemektedir. Bu sebeple de pekçok Hristiyan kader kavramına 

yabancıdır. Hastanelerde Chaplain (dînî rehberlik) vazifesi yaparken karşılaştığımız Hristiyan 

hastaların hemen hepsinde “Tanrı neden beni cezalandırıyor” sorusunun hakim olduğunu 

gördük. Bu soruya Hristiyan din adamları cevap verememektedirler. İslam inancında ise, 

kader, kaza, atâ, iradenin konumu, rızık ve daha pekçok konu açıklığa kavuşturulmuş ve 

bunlar inancın bir parçası kılınmıştır.

2.7. Hristiyan İlahiyatında Belli Başlı İlimler

2.7.1. Kristoloji (Christology / İsa Mesih’i İnceleyen Bilim)

Hristiyan Teolojisinde, Hz. İsa'yı inceleyen bilim dalıdır. Bu dal İsa'nın hayatının 

yanında, özellikle İsa'nın Hristiyanlık'taki ilâhî (Tanrısal) yanı ve Mesih olgusu ile ilgilenir. 

Bu kelime eski Yunancadaki (Christ)’den türemiştir. Bu bilim, İsa’nın, iyi bir öğretmen mi, 

Tanrısal bir insan mı, Tanrı mı, yoksa peygamber mi olduğunu inceler. Bu inceleme sonunda 

İsa’nın hiç bir yerde kendisi için “Ben Tanrıyım” dediğine rastlanmadığı halde, İncilin başka 

cümlelerini tefsir eder. Netice olarak, bu sözlerin ancak onun Tanrı olabileceği şeklinde 

yorumlanabileceğini, aksini iddia etmenin mümkün olmadığını ortaya koymaya çalışır. 

“Hypostatic Union” tabir edilen “Tanrısal Bütünlük/Birliktelik” kavramını, yani Hz. İsa’da 

                                                
349 Markos, 7/15-23; Yaratılış, 8/21; Efesliler, 4/18; 1Yuhanna, 3/8.
350 Matta, 17/12; Yakup, 1/14.
351 Romalılar, 5/6, 8/7, 3/10,12; Efesliler, 2/1-5; Koloseliler, 2/13; Yuhanna, 6/44,65; 1.Korintililer, 1/4; Titus, 

3/3-5.
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insan ve ilahlık yönünün nasıl bir arada bulunduğunu izaha çalışır. Hz. İsa’nın babasız 

dünyaya gelmesinin (virgin birth) önemi ve Hz. İsa’nın Tanrı’nın oğlu olmasının ne demek 

olduğunu açıklamaya çalışır352. Hristiyanlık, bir anlamda Hz. İsa’nın hem Tanrı hem insan 

olduğu, Oğul olduğu inancına dayandığı için Kristoloji bilimi Hristiyan teolojisinde çok 

önemli bir yere sahiptir353. Bu bilim, ortaya koymaya çalıştığı hükümlerine delil olarak 

İncilden bazı cümleleri kullanır354.

İslâmî ilimler içinde böyle bir ilim mevcut değildir. Zira, İslam’da din yalnızca 

Allah’a aittir355.

2.7.2. Bibliyoloji (Bibliology / Vahyi İnceleyen Bilim)

Hristiyanlık’ta Kutsal Kitab'ı ve yazılmasındaki ilhamı inceleyen bilim dalıdır. Kutsal 

Kitap (Bible), kurtuluş ve sonsuzluk hakkında bilgi veren temel bilgi kaynağı mahiyetinde 

Tanrı’nın ilhamlarıdır. Bibliyoloji, İncillerin gerçekten Tanrı’nın sözü olup olmadığını, 

yaptırım gücünü, Tanrı tarafından her parçasının vahiy veya ilham edilip edilmediğini, 

İncillerde yanlışlıkların, çelişkilerin ve zıtlıkların olup olmadığını araştırır. İncillerin ilham 

yoluyla geldiğine deliller araştırır. En çok dayandıkları delil ise Aziz Pavlus’un Timoteos’a 

yazdığı, “Kutsal Yazılar’ın tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, yola getirmek, azarlamak, 

doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için 

donatılmış olarak yetkin olur”356 cümleleridir357.

                                                
352 http://www.gotquestions.org/Christology.html (2009)
353 Kristoloji ile alakalı Batıda pekçok eser verilmiştir. Bunlardan bazıları: Cullmann, Oscar, The Christology of 

the New Testament; MacLeod, Donald, The person of Christ; O'Collins, Gerald, Christology: A Biblical, 
Historical, and Systematic Study of Jesus Christ; McMahon, Christopher, Jesus Our Salvation: An 
Introduction to Christology; Karkkainen, Veli-Matti, Christology: A Global Introduction; Bauckham, 
Richard, God Crucified: Monotheism and Christology in the New; Rusch, William G., The Christological 
Controversy.

354 “İsa yine halka seslenip şöyle dedi: “Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, 
yaşam ışığına sahip olur.”” (Yuhanna, 8/12); “Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir...” 
(Yuhanna, 10/11-15); “Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında 
olacak. Onun adı Harika Öğütçü (Harikalar yaratan), Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. 
Davut’un tahtı ve ülkesi üzerinde egemen olacak...” (Yeşaya, 9/6); “Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. 
Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih’ti” (1. Korintliler, 10/4).

355 Zümer, 39/3.
356 2. Timoteos, 3/16-17.
357 http://www.gotquestions.org/Bibliology.html (2009)  (Bibliyoloji dalında yazılan bazı eserler şunlardır: 

Strouse, Thomas M., The Lord God hath spoken: A Guide to Bibliology; Criswell, W. A., Great Doctrines 
of the Bible (Volume 1 - Bibliology); Chafer, Lewis Sperry, Systematic Theology Volume I Prolegomena 
Bibliology Theology Proper; Clain-Stefanelli, Elvira Eliza, Select Numismatic Bibliology.)
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2.7.3. Anjeloji (Angelology /Melek Bilimi)

Hristiyanlıkta, yaratılmış ruhânî varlıkları inceleyen bilim dalı. Bu varlıklara başta 

melekler olmak üzere cinler ve şeytan da dahildir. Hristiyanlıktaki melek bilimi kutsal kitap 

doğrultusunda bu yaratıkları inceler. Bu bilim, meleklerin insanlarla alakasını, Tanrı’nın 

onlara verdiği görevleri inceler. Meleklerin yaratılışı, görülmeleri, farklı özellikleri, 

dereceleri, iyi ve kötü olmaları ile alakalı kutsal kitapta verilen bilgileri derler. Bunların 

yorumlamasını yapar. Bu bilim sayesinde insanlar, melekleri kutsal kitap doğrultusunda daha 

doğru olarak anlamaya çalışırlar358. Bu bilim özellikle şu sorulara kutsal kitaptan cevap arar. 

Kutsal metinler (Bible) melekler hakkında ne diyor? Melekler erkek midir, dişi mi? Bizi 

koruyan melekler var mıdır? Tanrı’nın melekleri kimlerdir? Kutsal kitapta geçen Kerûbîm, 

Serâfîm melek midir? Kilit ayet olarak da “Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet 

etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?” ayetini kullanılırlar359. Anjeloji hakkında 

da Batıda çok sayıda çalışma yapılmıştır360.

2.7.4. Hermenötik (Hermeneutics / Kutsal Metnin Yorumu)

Kutsal kitabın doğru anlaşılması için metod ve teoriler ortaya koyan, kutsal metni 

yorumlayan bilim dalıdır. Bu bilim bir çeşit yöntemin adıdır. Yazarın eserini iyi anlamak, 

metnin arkasındaki maksadı kavramaya çalışmak, bunun için de yazarın yerine kendini 

koyarak onun hissettiklerini hissetmeye çalışmak gibi hususları içerir. Bu sayede metin 

yazarının yazıyı yazarken düşündükleri, yeniden düşünülmeye çalışılır. Bunu kutsal metinlere 

uygulayan Hristiyanlar, Kutsal Kitabı bu sayede yorumlamaya, tefsir etmeye çalışmışlardır. 

Herkes kendine göre kutsal metinleri anlamaya çalışınca insan sayısınca tefsir ve yorum 

ortaya çıkacaktır. Hermenötik, doğru anlamak için, dilin çok iyi bilinmesi gerektiğini, 

anlatımda kullanılan hikaye, atasözü, deyiş, şiir, kronoloji, kanun, peygamberlerin mucizeleri, 

kerametler, biyografik konuşmalar, harfler, işaretler vs. herşeyin iyi bilinmesi gerektiğini 

söyler. Bunun için genel kuralların yanında değişik anlatım formlarının da kurallarının 

bilinmesi gerektiğini söyler. Bu bilimin gayesi kimsenin aklına gelmeyecek orjinal yorumlar 

ortaya koymadan öte, Tanrı’nın tam olarak ne dediğini en doğru şekilde anlamaktır. Zira, 

                                                
358 http://www.bible.org/page.php?page_id=712 (2009)
359 İbrâniler, 1/14.
360 Myers, Edward P., A Study of Angels; Keck, David, Angels and Angelology in the Middle Ages; Davidson, 

Gustav, Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels; Danielou, Jean- Heimann, David, Angels and 
Their Mission: According to the Fathers of the Church; Chant, Ken, Angelology: A Study on the Secret 
Messengers of God (Vision Foundations for Ministry); Clayton, George Jr., Angelology: Remarks And 
Reflections Touching The Agency And Ministration Of Holy Angels; Wright, Elbert G., Angelology.
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onlara göre İncil tarihi bir kitaptır, içinde tarihi olaylar vardır. Bunların günümüze 

yorumlanmasına ihtiyaç vardır361.

Bu bilim hakkında ortaya konan pek çok eser vardır362.

2.7.5. Eskatoloji (Eschatology / Kıyamet bilimi)

Son şeyler, zamanın, dünyanın ve insanlığın sonu olacak olaya ilişkin konuları, 

özellikle bu anı belirleyen çeşitli olgu ve olayları inceleyen teoloji dalı. Bu bilim dalı 

kristoloji veya soteryoloji kadar Hristiyan teolojisinde kesin bilgileri ihtiva eden bir bilim 

kabul edilmez. Eskatoloji, belli başlı şu sorulara cevap arar. Rapture (vecd-aşırı sevinç) nedir? 

Bu kelime kutsal metinde geçmez. Ancak, Tanrı’nın, kıyametin büyük sarsıntısı esnasında 

bütün inananları bu dünyadan alıp hesap günü için başka dünyaya boşaltmasına bu tabir 

kullanılır. Bunun ne zaman olacağı, sarsıntıların başında mı, ortasında mı, sonunda mı 

olacağını Eskatoloji kutsal kitap metinlerinden çıkarmaya çalışır. Hz. İsa’nın ikinci gelişinin 

nasıl olacağı, bunun alametleri, önemi, Tanrı’nın bin yıllık hakimiyeti konularına açıklık 

getirmeyi hedefler. Bu bilim, Hristiyanların son an hakkındaki meraklarını gidermeye, onları 

sona nasıl hazırlanmaları gerektiği hususunda eğitmeye ve endişelerini gidermeye gayret 

eder363.

Bu konuda dayandıkları temel delil, Aziz Pavlus’un Titus’a yazdığı mektuptaki “Bu 

arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in 

yücelik içinde gelmesini bekliyoruz” cümlesidir364. Eskatoloji, Batı dünyasının hep merak 

duyduğu konulardan biri olmuştur365.

                                                
361 Fee G. - Stuart D., How To Read the Bible For All Its Worth: A Guide to Understanding the Bible. 

Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1993, s. 14-20.
362 Bunlara misal olarak: Virkler, Henry A.- Ayayo, Karelynne Gerber, Hermeneutics: Principles and Processes 

of Biblical Interpretation; Corley, Bruce- Lemke, Steve- Lovejoy, Grant, Biblical Hermeneutics: A 
Comprehensive Introduction to Interpreting Scripture; Mueller-Vollmer, Kurt, The Hermeneutics Reader: 
Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present; Palmer, Richard E., Hermeneutics 
(SPEP); Goldsworthy, Graeme, Gospel-Centered Hermeneutics: Foundations and Principles of Evangelical 
Biblical Interpretation; Hartill, J. Edwin, Principles of Biblical Hermeneutics; Gadamer, Hans-Georg, 
Philosophical Hermeneutics; Bruns, Gerald L., Hermeneutics Ancient and Modern (Yale Studies in 
Hermeneutics); Lundin, Roger- Thiselton, Anthony C.- Walhout, Clarence,The Promise of Hermeneutics, 
zikredilebilir.

363 http://www.gotquestions.org/Eschatology.html (2009)
364 Titus, 2/13.
365 Bkz. Eberle, Harold R.-Trench, Martin-Jones, Paul, Victorious Eschatology, Second Edition; Ratzinger, 

Joseph Cardinal, Eschatology: Death and Eternal Life; Petry, Ray C., Christian eschatology and social 
thought: A historical essay on the social implications of some selected aspects in Christian eschatology to A. 
D. 1500; Pentecost, J. Dwight, Things to Come: A Study in Biblical Eschatology; Kelly, Anthony, 
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2.7.6. Misyoloji (Missiology / İncil Mesajının Yayılmasının Yolları, Metodolojisi)

Bu bilim, daha çok Hristiyanlığın insanlara nasıl anlatılabileceğini araştırır. Ayrıca, bu 

bilim, Hristiyan kilisesinin misyonu ile ilgili düzenli çalışma şeklinde tarif edilir. Bir başka 

anlatımla misyoloji, “Hristiyan evrensel misyonunun tarih, teori ve uygulamasını felsefî, 

empirik ve teolojik bakış açısından yansıtan, antropolojik, kültürler arası iletişim, tarih, 

metodoloji, ve teoloji gibi disiplinleri birleştiren akademik bir disiplindir.366” Hristiyanlığı 

anlatmayı bir bilim halinde ele alan Batı dünyasında bu sahada verilmiş eserler de 

mevcuttur367.

2.7.7. Soteryoloji (Soteriology / Kurtuluşun Yolları ve Araçlarını İnceleyen Bilim)

Kurtuluşu (salvation) inceleyen bilim dalıdır. Yani, Hristiyan olanlara ölüm anında 

Hz. İsa’nın nasıl yardım edeceği ve ahirette onları nasıl kurtaracağını tartışan bilimdir. Bu 

bilim, Hristiyan inancındaki takdisi, kutsamayı, affedilmeyi, tevbelerin kabulunü, keffaretleri 

anlamaya yardımcı olur. Soteryolojinin cevap bulmaya çalıştığı bazı sorular vardır. Meselâ, 

bir kere kurtulan ebediyyen kurtulacak mıdır? Kurtuluş sadece iman ile midir yoksa imanla 

beraber amel de gerekli midir? Kurtuluş için vaftiz olma şart mıdır? Vaftizle yenilenme ne 

demektir? Tevbe nedir ve kurtuluş için bu şart mıdır? Tekrar yeniden Hristiyan olarak 

doğmak ne demektir? Bu bilim, sadece Hristiyanlıkta var olduğu kabul edilen, hiç bir dinde 

sadece imanın kurtuluşa yetmediği halde, Hristiyanlıkta Hz. İsa’ya inanmak ile ebedi 

kurtuluşun nasıl mümkün olacağını izaha çalışır368.

                                                                                                                                                        
Eschatology And Hope (Theology in Global Perspective); Schwarz, Hans, Eschatology; Erickson, Millard 
J., Basic Guide to Eschatology, A Making Sense of the Millennium; Kik, J. Marcellus, Eschatology of 
Victory; Wainwright, Geoffrey, Eucharist and Eschatology; Moltmann, Jurgen- Kohl, Margaret, The 
Coming of God: Christian Eschatology; Riddlebarger, Kim, Case for Amillennialism, A: Understanding the 
End Times.

366 http://www.misyonerlik.com/main/index.php?content=read-hid=246 (2009)
367 Terry, John Mark- Smith, Ebbie C.-Anderson, Justice, Missiology: An Introduction to the Foundations, 

History, and Strategies of World Missions; Rogers, Glenn, A Basic Introduction to Missions And 
Missiology; Taylor, William D., Global Missiology for the 21st Century: The Iguassu Dialogue 
(Globalization of Mission Series); Bosch, David Jacobus, Transforming Mission: Paradigm Shifts in 
Theology of Mission (American Society of Missiology Series, No. 16); Oborji, Francis Anekwe, Concepts 
of Mission: The Evolution of Contemporary Missiology.

368 http://www.gotquestions.org/Soteriology.html (2009)
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Yani, kurtuluşun Hristiyanları yaptıkları güzel işlerle değil, ancak Hz. İsa’nın 

merhameti neticesinde bir ikram olarak gerçekleşeceğini savunur. Bu hususları izah için 

Kutsal Kitap (Bible)’ın bazı cümlelerini369 yorumlamaya çalışır.

Özellikle şu cümleler soteryolojinin temelini oluşturur: “Ama Kurtarıcımız Tanrı 

iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız 

işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa 

Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilenmesiyle yaptı. Öyle ki, 

O’nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım. Bu güvenilir 

bir sözdür. Tanrı’ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri 

için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır.”370 Bu kısım da 

Pavlus’un mektupları içindedir. Soteryoloji hakkında da Batıda pek çok eser mevcuttur371.

2.7.8. Pateroloji (Paterology / Tanrı “Baba”yı İnceleyen Bilim)

Bu bilim, Hristiyanlıkta “Baba” olarak isimlendirilen Tanrıyı ve sıfatlarını inceler. Bu 

isim, Yunanca baba anlamına gelen “Pater”den türemiştir. Pateroloji, Hristiyanlıktaki uluhiyet 

anlayışının “Baba” ile alakalı olan kısmıyla ilgilenir. Pateroloji, Tanrı’nın varlığı, sıfatları, 

İncil teslis hakkında neler bildiriyor, insanlar yaptıklarını hür iradeleri ile mi yaparlar yoksa 

Tanrı’nın mutlak bir hakimiyeti, hükmü mü söz konusudur, konularına İncilden cevap arar. 

Bu bilim dalı, teslisi incelerken daha çok “Baba”yı diğerlerinden ayıran hususlar üzerinde 

durur372. Bu bilim dalını özetleyen şu cümleler, bu saha için çok önemlidir. “Tanrı’nın 

zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, 

yolları ne denli anlaşılmazdır.”373

                                                
369 Efesliler, 2/8-9; Filipililer, 4/7.
370 Titus, 2/4-8.
371 Allen, David, Basic Studies in Soteriology; Tiessen, Terrance L., Who Can Be Saved?: Reassessing Salvation 

in Christ and World Religions; Ninan, M.M., Soteriology: A Study on God's Sovereignity, Human Freedom, 
Sin and Salvation; Gathercole, Simon J., Where Is Boasting: Early Jewish Soteriology and Paul's Response 
in Romans 1-5; Chafer, Litt.D. Lewis Sperry, Soteriology (Systematic Theology, Volume III) by D.D.; 
Stanley, David Michael, Christ's Resurrection in Pauline Soteriology.

372 http://www.gotquestions.org/theology-proper.html (2009)
373 Romalılar, 11/33. Bu bilimle alakalı bkz. Clinton, Timothy- Ohlschlager, George, Competent Christian 

Counseling, Volume One: Foundations and Practice of Compassionate Soul Care; Collins, Gary R., The 
Biblical Basis of Christian Counseling for People Helpers: Relating the Basic Teachings of Scripture to 
People's Problems; Hozvicka D.D, Dr. John Paul, A Primer on Biblical Studies.
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2.7.9. Pnömatoloji (Pneumatology / Kutsal Ruh’u İnceleyen Bilim)

Hristiyan Teolojisinde teslisin bir diğer parçası olan Kutsal Ruhu inceler. Kutsal Ruh 

nedir veya kimdir, insanlar onu nasıl içlerinde duyabilirler, Kutsal Ruh’un vaftizi ne 

demektir374, insan Kutsal Ruh ile nasıl dolar, Kutsal Ruh’un mucizevî hediyeleri bugün için 

midir, sorularına cevap arar. Birçok Hristiyan Kutsal Ruh’u, Tanrı tarafından insanlara verilen 

bir güç veya kuvvet olarak kabul ederlerken, bu bilim onun akıl, his ve iradeye sahip bir şahıs 

olduğunu ortaya koyar ve bu fikirlerini İncille temellendirir375. Bu bilimin verdiği bilgiye 

göre, Kutsal Ruh, Hz. İsa’nın yerine yeryüzüne geldi376. Bu bilimin özeti şu cümlelerde gizlidir. “O 

(Kutsal Ruh) gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna 

edecektir: Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler; doğruluk konusunda, çünkü Baba’ya 

gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz; yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış 

bulunuyor.377” Batıda Pnömatoloji hakkında da yapılan çalışmaların örneklerini bulmak 

mümkündür378.

2.7.10. Hamartiyoloji (Hamartiology / Günah bilimi)

Bu bilim, Hristiyanlık inancında “günah” kavramını inceler. Günahın kaynağı, insanlığa tesiri 

ve ölümden sonra doğuracağı neticeleri araştırır. Hristiyanlar, günahı, Tanrı’nın doğru yolunun 

işaretlerini kaçırma olarak yorumlarlar. Bu tarife göre de, insan neden bu işaretleri atlar, nasıl kaçırır 

ve bunun önemi nedir, gibi sorulara cevap arar. Bu sahayı ilgilendiren bazı sorular şunlardır: Günahın 

tarifi nedir? İnsan günahı Adem ve Havva’dan miras olarak mı almıştır? Bütün günahlar Tanrı önünde 

eşit midir? Bir şeyin günah olup olmadığını nasıl bilebilir insan?

Bu bilim, Hristiyanlara şunu sunar. Hristiyanlar, İsa’nın kanı ile kurtuluşa ermiştir. O 

kendisini, ona inananlar için feda etmiştir. Bu sayede onların günahları silinmiştir. Ancak, insan hem 

                                                
374 Hristiyanların bazıları bu vaftizin, mecazi olarak, Hz. İsa’nın içine girilerek yapılabileceğini, böylece 

kurtuluşun gerçekleşeceğini kabul ederler. Bunlar, Kutsal Ruhun vaftizinin içe doluş olduğunu kabul 
ederler. Yani, kişi iman edince içine Kutsal Ruh dolar ve o kişi vaftiz edilmiştir. Su ile yapılan vaftiz ise, bu 
içteki vaftizin dışta gösterilmesinden ibarettir. Bazı Hristiyanlar, Kutsal Ruh’un vaftizini, iyiliği yapabilme 
gücünün Kutsal Ruh tarafından verilişi olarak kabul ederler. Pentakostallar da bunun bir anda pekçok dille 
konuşabilme olduğunu söylerler. (Bkz. 1. Korintliler, 12/13; Efesliler, 4/5; Elçilerin İşleri, 1/5; 8/14-18; 
10/44-46; 19/1-7)

375 http://www.gotquestions.org/Pneumatology.html (2009)
376 Yuhanna, 14/16-26; 15/26; 16/7.
377 Yuhanna, 16/8-11.
378 Karkkainen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual 

Perspective; Rogers, Eugene F., After The Spirit: A Constructive Pneumatology From Resources Outside 
The Modern West (Radical Traditions); Welker, Michael, The Work of the Spirit: Pneumatology and 
Pentecostalism; Dunn, James D. G., The Christ and the Spirit: Pneumatology (Christ and the Spirit, vol. 2); 
Cooke Bernard J., Power and the Spirit of God: Toward an Experience-Based Pneumatology.
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miras olarak, suçu üstlenerek hem de kişisel tercihlerle günaha girer379. Bu bilimin özünü kısaca 

anlatan İncilin şu cümleleridir. “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. 

İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.380”

Buraya kadar öz olarak İslam’ın ve Hristiyanlığın inanç esasları ele alınmıştır. Ardından bu iki 

din hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyenlere bu iki dinin ilahiyat bilimleri hakkında kısa bilgiler 

verilmiş, bazı örnek eserler takdim edilmiştir. Bundan sonraki kısımda ise, araştırmanın alanını 

oluşturan Hristiyanları daha iyi tanımak, aralarındaki bazı farklılıkları görmek için Hristiyan 

mezhepleri hakkında yine özlü anlatımlara yer vereceğiz.

                                                
379 http://www.gotquestions.org/Hamartiology.html (2009)
380 Romalılar, 3/23-24. Bu bilim dalında da verilen bir kaç eser şunlardır: Chafer, Lewis Sperry, Systematic 

Theology Volume 2 Angelology Anthropology Hamartiology; McCune, Rolland D., Systematic Theology 
II: Anthropology, Hamartiology, Christology, and Pneumatology.
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B. BELLİ BAŞLI HRİSTİYAN MEZHEPLERİ

Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlık, Roma devletinin yoğun baskıları altında kalmıştır. 

Bununla beraber çok hızlı bir yayılma göstermiş ve ilk asırda Roma’da önemli kimseler bu 

dini tercih etmişlerdir. Bu durum, zamanla Hristiyanlığın Batıya doğru yayılmasını netice 

vermiş ancak bu arada Hristiyanlık Yunan ve Roma medeniyetinden çok etkilenmiştir. 

Özellikle Roma’nın putperestliğinden (pagan inancından) ve Yunan felsefesinden ciddi 

anlamda etkilenmesine sebep olmuştur381.

Dinler Tarihçilerinin bazıları Hristiyanlık tarihini başlangıçtan bu yana dört, bazıları 

da üç devreye ayırırlar. Dörde ayıranlar başlangıçtan Batı Roma İmparatorluğunun yıkıldığı 

beşinci asra kadar olan tebliğ dönemini ilk dönem kabul ederler. Bundan onaltıncı asra kadar 

olan dönem ikinci devre kabul edilmiş ve bu dönemde Doğu kilisesi ile Batı kilisesi ayrılmış, 

Hristiyanlık Avrupa’nın kuzeyinde yayılma göstermiştir. Onaltıncı ve onyedinci yüzyıllar 

Protestanlığın ortaya çıktığı ve Batı kilisesinin Katolik kilisesi ile Protestan kiliseleri olmak 

üzere bölündüğü dönem üçüncü devre kabul edilir. Onsekizinci yüzyılla başlayan ve hala 

devam eden son devrede ise, Hristiyanlık içinde çok karışıklıklar çıkmış, tartışmalar kilise 

dışına taşmıştır382.

Hristiyanlık, tarih içinde pek çok incil yorumları ve farklı kabuller sebebiyle pekçok 

mezheplere ayrılmıştır. Ancak üç büyük mezhep tarihe damgasını vurmuştur. Bunlar 

Ortodoks, Katolik ve Protestan mezhepleridir. Bunlar da kendi içlerinde pekçok ayrı gruplara 

ayrılmışlardır. Batı kilisesi (Batı Roma) ile Doğu kilisesinin (Rum Ortodoks) ayrılması 1054 

yılında vuku bulmuştur. Bu tarihe kadar birlikte olan Katolik ve Ortodoksların ayrılmasının 

pekçok sebebi vardı. Bunlardan birisi 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca İstanbul 

Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizans) başkenti olmuştu. Bu durumdan Romalılar hep 

rahatsızlık duymuşlardı. Ayrıca Romalılar, yaşadıkları yerlerde Hristiyan olmayanlara dini 

yaymak için bazı tavizler veriyorlardı. Mesela, domuzu helal sayıyor, boğulmuş hayvan etini 

yiyorlardı. Öte yandan Batı Roma İmparatorluğundan boşalan otorite boşluğunu Roma’daki 

Papalığın doldurmaya kalkması ve Hristiyanlar hakkında hüküm vermeye başlaması 

ayrılmanın önemli sebeplerindendir. Bu rahatsızlıklara ek olarak 4. Haçlı Seferinde Katolik 

haçlıların, İstanbul’u yağma etmesi bu ayrılığı kaçınılmaz hale getirmiştir. Ruhu’l-Kudüs’ün 

                                                
381 Lindberg, Carter, A Brief History of Christianity, USA, 2006, s. 6-16; Aydın Mahmut, Yaşan Dünya Dinleri, 

Editör: Gündüz, Şinasi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 90-91.
382 Cilacı, Osman, Günümüz Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1998, s. 76-

77; Geniş bilgi için bkz. Johnson, Paul, A History of Christianity, NY, 1976.
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Oğul (Hz. İsa) yoluyla Baba’dan (Tanrı) çıktığına inanmalarına mukabil Katolikler Baba ve 

Oğul’dan birlikte çıktığını iddia ederek ayrılmak istediklerini bir mektupla Ayasofya’ya 

bildirmişlerdir. Bu ayrılmadan yaklaşık beş asır sonra Batı kilisesinde başka ayrılık rüzgarları 

esmiştir. 16. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkan modernite hareketleri, Martin Luther ve 

Kalvin’in önderliğini yaptığı yeni yeni dini akımlar Batı Kilisesini, yani Vatikan’a bağlı 

Hristiyanları farklı gruplara bölmüştür. Katolik dünyasının bir kısım dogmalarını kabul 

etmeyerek protesto etmeleri sebebiyle bunlara Protestanlar denilmiştir383.

Bu üç ana mezhep bazı noktalardan birbirlerinden keskin çizgilerle ayrılırlar. Mesela, 

Katolikler ve Ortodokslar, Hristiyanlığın Kitab-ı Mukaddesle beraber gelenekten (tradition) 

öğrenileceğini kabul ederken, Protestanlar sadece Kitab-ı Mukaddes’ten öğrenilebileceğini 

savunurlar. Buna bağlı olarak Katolikler kutsal kitabın tefsirini Rûhu’l-Kudüs tarafından idare 

edilen kiliselerin ve dolayısıyla günahsız olan Papa’nın nihaî yorumu yapabileceğine 

inanırken, aynı yaklaşımda Ortodokslar Patriklerinin bu yetkiye sahip olduklarına inanırlar. 

Protestanlar ise, Kutsal kitabı tefsir etme yetkisini tek başına elde tutacak bir otoriteyi kabul 

etmez384.

Öte yandan, tesliste hepsi hem fikir iken, Ruhu’l-Kudüs’ün ortaya çıkmasının nasıl 

gerçekleştiğinde anlaşamazlar. Katolikler ve Protestanlar Baba ve Oğul’dan birlikte sudûr 

ettiğini iddia ederken, Ortodokslar Oğul yoluyla Baba’dan çıktığına inanırlar385.

Yine hepsi üç şahıslı Tanrı (teslis) dışında ibadet edilecek tanrısal bir varlığın 

olmadığını kabul ederlerken, Katolikler, aslî günah suçundan beri olarak yaratılan Hz. 

Meryem’e, yine Tanrı katında şefaatleri umulan azizlere yalvarmak, onların geri kalan 

eşyalarına tazim etmek, Ortodokslarda da yine azizlere dua etmek varken, Protestanlar 

azizlere ve onların tasvirlerine, geri kalan eşyalarınarına tazimi Kitab-ı Mukaddese muhalif 

bulurlar386.

Aslî günah’ı387 her üç mezhep de kabul ederken, Katolikler, insanın günaha meyilli 

olmakla beraber hayır işler işleme iradesinden büsbütün mahrum olmadığını, bedenî arzuların 

                                                
383 Yıldırım, Mevcut Kaynaklara Göre Hıristiyanlık, İstanbul, 2005, s. 261.
384 Yıldırım, a.g.e., s. 261; Katar, Mehmet, Hıristiyanlıkta Temel Akımlar (Ortodoksluk), Yaşayan Dünya 

Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 118.
385 Katar, a.g.e., “Katolik Kilisesi”, s. 109; Cilacı, a.g.e., s.87.
386 Olgun, Hakan, a.g.e., “Protestanlık”, Hıristiyanlıkta Temel Akımlar, Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2007, s. s. 128-129.
387 Hz. Adem ile Hz. Havva’nın Cennet’ten çıkarılmasına sebep olan yasak ağaca yaklaşma, meyvesinden yeme. 

Bunu günah kabul eden Hristiyanlar, bunun sonraki nesillere de geçtiğine ve her doğanın bu günahla 
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günah değil, fakat günaha sebep olduğunu kabul ederken, Protestanların bazıları (Lutheran ve 

Prisbiteryanlar) insanın fıtrî doğruluğu kaybettiğini, bedenî arzuların günahın kendisi 

olduğunu ve insanın Tanrı’nın razı olacağı hayırlı işleri işlemeye kabiliyeti olmadığını kabul 

ederler. Hz. İsa bu sebeple insanlığı kurtarmak için kendini kurban etmiştir388.

Bu üç mezhebe göre de ibadet ve ayinler din görevlilerince idare edilirken, Ortodoks 

ve Katoliklerde din adamları arasında derecelendirme vardır. Katoliklerde Kilisenin başkanı 

ve Petrus’un vekili Papa’dır. Papanın altında kardinaller mevcuttur. Bunlarla zaman zaman 

konsiller oluşturulsa da, karar vermede Papa bunlara muhtaç değildir. Ortodokslukta ise, 

Piskoposlar heyeti vardır. Bunlar içinde Patrikler en üst seviyeyi ihraz ederler. Ancak bir tek 

Patrik yoktur. Rus Kilisesi Patriği, Bulgar Kilisesi Patriği, İstanbul Patriği vs. Protestanlarda 

ise, papazlar sadece gördükleri vazife sebebiyle farklıdırlar ancak rûhî güç bakımından 

müsavidirler. Hiç kimse yegane lider ve kilisenin tek temsilcisi kabul edilmez389.

Bu üç büyük mezhep de zaman içinde kendi içlerinde birçok mezhebe ayrılmışlardır. 

Günümüzde kendilerini bir nevi Protestan grup olarak görüp, ancak hiçbir mezhepten 

saymayanların oluşturduğu (Non-denomination) ve kendilerine ait kiliselerin bulunduğu bazı 

gruplar ortaya çıkmıştır. Bu mezhepleri tarihi süreciyle beraber bir grafikte şu şekilde 

göstermek mümkündür.

                                                                                                                                                        
doğduğuna inanırlar. (Aydın, Mahmut, “Hıristiyanlık”, Yaşayan Dünya Dinleri, D.İ.B.Y., Ankara, 2007, s. 
97.)

388 Cilacı, a.g.e., s. 84-89; Katar, a.g.e., s. 110-128.
389 Bkz. Cilacı, a.g.e., s. 84-89; Katar, a.g.e., s. 110-128.
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Grafik 1:Hristiyan Mezhepleri390

Bu araştırmanın yapıldığı bölgede ise, birbirlerinden ayrı hareket etseler de hepsini

Protestanlık çatısı altında toplanabilecek Hristiyan grupları ağırlıktadır. Bundan sonra Katolik 

mezhebi gelmektedir. Bu sebeple Protestan mezheplerinden başlayarak kısa kısa bu 

mezhepler hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.

1. Protestanlık

Protestan kelimesi, Almanca, “protestieren” kelimesinden alınmıştır ve “protesto eden, 

itiraz eden, başkaldıran” demektir391. 15. yüzyılda Alman din adamı Martin Luther (1489-

1546), Kitab-ı Mukaddesi Almanca’ya çevirerek herkesin kendi dilinde onu okuyup anlaması 

gerektiğini iddia etmiştir. Katolik Kilisesi, Luther’in fikirlerini tartışmak için 1529’da Speyer 

Meclisi’nde, Luther’in fikirlerinin birer dînî sapıklık olduğunu karara bağlamak istediklerinde 

Luther yanlıları bunu kabul etmeyerek salonu terketmişler ve bunlar kayıtlara “protestatio” 

olarak geçmiş, o günden sonra da Luther taraftarları protestan olarak isimlendirilmiştir392. 

Luther, Roma Katolik Kilisesinin din adamlarının günahları bağışlaması, bunu bir rant haline 

getirmeleri, İncil yorumunu kendi tekeline almaları, azizlere ve suretlerine ibadet edip onların 

eşyalarına saygı göstermeleri, bir anlamda kutsamaları ve ayin dilinin mutlaka Latince olması 
                                                
390 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations
391 Cilacı, a.g.e., s. 88.
392 Olgun, a.g.e., s. 121-123.
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gerektiğini ileri sürmeleri gibi hususlara karşı çıkarak Katoliklikten ayrılmıştır. Luther’i takip 

edenlerin sayısı hergün artarak devam etmiş ve Protestanlık günümüze kadar gelmiştir393.

Günümüzde Protestanlık bazı farklılıklarla pek çok sayıda mezhebe ayrılmıştır. 

Amerika'da, özellikle de Washington DC bölgesindeki Protestanların genel nüfusa oranı 

yaklaşık % 32 iken, kendi aralarındaki farklılıklar sebebiyle her mezhep kendini bir anlamda 

ayrı Hristiyan grubu görür ve % 24.5 ile Katolikleri mevcut en büyük grup kabul ederler.394

Bu durum, Protestan mezheplerinin büyük gruplarını gösteren bir grafik ile daha iyi 

anlaşılabilir.

Grafik 2: Protestan Mezhepleri395

1.1. Baptistler

Baptist mezhebi ilk olarak 16. yüzyılda İngiltere’de zuhur etmiş, sonra Hollanda’ya ve 

ardından 17. yüzyılda Amerika’ya geçmiş bir Protestan mezhebidir. Amerika’da 19 büyük 

                                                
393 Olgun, a.g.e., s. 121-124; Cilacı, Osman, a.g.e., s. 88-90.
394 http://www.adherents.com/rel_USA.html, (American Adults Religious Identification (ARIS), 2001.)
395 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations (2009)
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farklı Baptist mezhebi vardır396. Baptistler, İncil’i otorite olarak kabul ederler ve kendilerine 

özgü yorumlama haklarının olduğuna inanırlar. Baptistlerin geneli Hz. İsa’nın bütün insanlık 

için öldüğüne, bazı özel gruplar ise, sadece Hristiyanlar için öldüğüne inanırlar. Amerika’da 

ulusal ve güney Baptistleri olarak iki ana gruba ayrılırlar397. Toplamda 15 milyon civarında 

üyeye sahip olan Baptistlerin ayrıca Afrika kökenli olanlarının oluşturduğu çok büyük bir 

grup daha vardır. Yaklaşık 8 milyonu bulan bu grup Amerika’da Afrikalıların oluşturduğu en 

büyük dini gruptur. Amerika’daki Baptistler 2002 rakamlarına göre diğer grupları ile beraber 

toplamda 28.5 milyon üyeye sahiptirler398. Bir başka araştırma ise 170 ayrı Baptist 

organizasyonun yaklaşık 40 milyon üyesi bulunduğunu ortaya koymaktadır399.

Baptistler, Hz. İsa’yı Tanrı kabul ederler. Kutsal metinler inanılacak ve yaşanılacak 

yegane kurallar mecmuasıdır. Yeni Ahid Kilisesi, vaftiz edilmiş inançlılar tarafından 

oluşturulmuştur. Bölgesel gruplar, cemaatler özerktirler, hiçbir yere bağlı değildirler. Dînî 

hürriyet, ancak kiliselerin ve eyaletlerin birbirinden bağımsız hareket etmesi ile 

sağlanabilir400.

Ayinleri, genelde Kutsal Kitap’tan bazı parçaları okuma, bir kısım ilahilerle Hz. İsa’ya 

tekrar adanmaya davet etme şeklinde olur. Yaklaşık bir saat sürer401.

Baptistler, 25 Aralık’ta Kristmas’ı402, Mart 21’den sonraki ilk Pazar’da Ester’ı 

(Paskalyayı)403, bundan 50 gün sonra Pentecost’u404 kutlarlar. Bu günlerde birbirlerini tebrik 

ederler. Ester’dan 40 gün önce Ash Wednesday’ı kutlarlar. Bu Ester’a (Paskalya’ya) hazırlık 

döneminin adıdır. Paskalya’dan dört gün önce, Hz. İsa’nın son akşam yemeğini hatırlamak 

için Maundy Thursday (Kutsal Perşembe)’yi, yine Paskalya’dan üç gün önce de, Hz. İsa’nın 

öldüğünü ve gömüldüğünü hatırlayarak “Good Friday” (İyi Cuma)’yı kutlarlar405.

Baptistler, çocuk doğduğu andan bir yaşına kadar kilisede bir vaftiz ayini yaparlar. 

Çocuk bir küvetin içindeki suya batırılır çıkarılır. Batırılması Hz. İsa’nın ölümünü, 
                                                
396 Mead, Frank S. - Hill, Samuel S., Handbook of Denominations in the United States, 11th. Edition, Nashville, 

USA, 2001, s. 42-67.
397 Jordan, Anne D., Stifle, J. M., The Baptists, New York, USA, 1990, s. 27-42.
398 Matlins, Stuart M., Magida, Arthur J. (Editors), How to be a Perfect Stranger, The Essential Religious 

Etiquette Handbook, Vermont, USA, 2003, s. 36-37.
399 Mead - Hill, a.g.e., s. 46.
400 Matlins - Magida, a.g.e. s. 39; Mead - Hill, a.g.e., s. 42.
401 Matlins - Magida, a.g.e. s. 37.
402 Hz. İsa’nın doğduğu gün kabul edilir.
403 Hz. İsa’nın öldükten sonra tekrar dirildiği gün olarak kabul edilir. Paskalya bayramı olarak da isimlendirilir.
404 Hz. İsa’nın ruhunun havarilerinin arasına indiği gün kabul edilir.
405 Matlins - Magida, a.g.e. s. 39.
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çıkarılması ise tekrar dirilmesini temsil eder. Bununla Hz. İsa’ya bağlılıklarını gösterirler. 

Ayrıca, kiliseye kabul olarak da tanımlanabilecek, genelde 9-12 yaş arası yapılan ikinci bir 

vaftiz töreni daha vardır406.

1.2. Metodist Kilisesi

Metodist hareket ilk olarak 18. yüzyılda İngiltere’de John Wesley tarafından 

başlatılmıştır. Wesley, kendisi Anglikan mezhebinden olduğu ve gerçekte yeni bir mezhep 

kurmayı reddettiği halde, ‘Metodizm’ sonradan bir mezhep haline geldi407. Bu mezhebin 

Amerika'ya gelişi ise 18. yüzyılın sonlarına rastlar. İlk olarak Metodist Kilise 1784’te 

Baltimore’da yapılan bir konferans sonrasında kuruldu ve ABD’nin ilk Metodist piskoposu 

(başpapazı) burada seçildi408.

19. yüzyılda güçlü misyoner faaliyetleri Metodizmin diğer ülkelerde yayılmasında 

etkili oldu. İngiliz misyonerlerini takip eden Amerikalı misyonerler, Hindistan ve Afrika’da 

yeni kiliseler kurdular.

Çok kısa bir tarihe sahip Metodistler, hızla küçük farklılıklarla birbirinden ayrılan 

farklı metodist gruplar oluşturdular. Bugün, dünya çapında 125, Amerika'da 23 tane farklı 

Metodist mezhep bulunmaktadır. ‘United Methodist Church’ bunlar arasında en 

büyüğüdür409.

Kuzey Amerika’daki Metodistler hakkında bir kısım istatistikî bilgiler şunlardır:

Amerika'daki Kilise Sayısı: 35,469

Amerika'daki Üye Sayısı: 8,3 milyon (2002 yılındaki verilere göre)

Kanada'daki Kilise Sayısı: 136

Kanada'daki Üye Sayısı: 6,930410

Metodistler, teslise inanırlar. Tanrı "baba", Hz. İsa "oğul" ve Ruhu'l-Kudüs. Ayrıca, 

insanın tabiatının günahkarlık üstüne kurulduğuna, insanın daima alçak gönüllü olması 

gerektiğine, sürekli pişmanlık duymaya ihtiyacı olduğuna inanılır. Kişilerin özgür iradelerinin 

                                                
406 Matlins - Magida, a.g.e. s. 40.
407 Heitzenrater, Richard P., Wesley and the People Called Methodists, Nashville, USA, 1995, s. 293-308.
408 Haskins, James, The Methodists, New York, USA, 1992, s. 9; Mead - Hill, a.g.e., s. 224-228.
409 Matlins - Magida, a.g.e. s. 192-193.
410 Matlins - Magida, a.g.e. s. 193.
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olduğunu kabul ederler. Metodistler doğru yaşamanın önemi üzerinde çok vurgu yaparlar. 

Belli başlı kutsal günleri şunlardır.

Advent: Gelme anlamına gelir. Noel’den 4 hafta öncedir. Amaç Noel'e hazırlanmaya 

başlamak ve Hz.İsa’nın öğretilerine odaklanmaktır.

Noel: 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık gününü kapsar. Tanrı’nın vucut bulmasını 

vurgular.

Lent: Paskalya'dan 6 hafta önce, ‘Ash Wednesday’de başlar.

Easter: Paskalya yortusudur. 21 Mart’tan sonraki ilk Pazar günüdür. Hz. İsa’nın 

yeniden dirilişi kutlanır.

Pentecost Sunday: Paskalya'dan 7 hafta sonraki Pazar günüdür. Kutsal ruhun gücünü 

kutlarlar. Genel olarak Hristiyan kilisesinin doğumu olarak düşünülür411.

Metodistlere göre henüz doğruluğu ispatlanmamış ve hayatta pratik kullanımı 

mümkün olmayan doktrin, hayat tarzı geçersizdir412. Onlara göre, ibadet, biraraya gelerek 

Tanrıyı yüceltmek ve O'nun isimlerini zikretmek, O'nu anmaktır. Metodistler, ibadet ederken, 

Tanrıyı övme, dua etme, kutsal kitaptan alıntıları okuma ve vaaz etme şeklinde bir dizi 

seramoni sergilerler413. Ayinde bir asıl papaz vardır ki, bu kişi ayini yönetir, vaaz verir. 

Bunun yanında yardımcı papaz vardır. Tören sırasında ekmek parçacıkları yenir üzüm suyu 

içilir. Burada ekmek Hz. İsa’nın vucudunu, üzüm suyu da kanını temsil eder. Törende ‘The 

United Methodist Hymnal’ isimli ilahi kitabı ve İncil kullanılır. Metodistlerin kendilerine ait 

bir İncil tercümeleri olmamalarına rağmen, ‘New Revised Standart Version’ en çok kullanılan 

tercümedir. Ayinden sonra, resepsiyon için ayrılan bölümde çay ve kahve ikram edilir414.

Vaftiz töreni çocukların hristiyanlığa ilk adımlarıdır. Vaftiz suyunun bulunduğu vaftiz 

kurnası ayinde kullanılır. Papaz çocuğun başından vaftiz suyunu döker ya da çocuğu kurnada 

suya daldırır. Bu günahlardan arınmayı simgeler.

                                                
411 Matlins - Magida, a.g.e. s. 195.
412 Haskins, a.g.e., s. 9.
413 Matlins - Magida, a.g.e. s. 193.
414 Matlins - Magida, a.g.e. s. 194.
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Vaftiz töreni haftalık Pazar ayini içinde yapılır415. Hristiyanlığa katılma töreni416, 

evlilik töreni417, cenaze törenleri de kilisede yapılır418.

1.3. Lutheran Kilisesi

Lutheranlar, Alman reformcu olan Martin Luther’in Roman Katolik kilisesinin 

uygulamalarına karşı çıkması ile ortaya çıkmıştır419. Luther, rahipler arasında rüşvete ve Latin 

dilinden başka insanların kendi dilini kullanamamasına itiraz etmiştir. Evliliği desteklemiştir. 

Çocuklarını bebek iken vaftiz ederler ve vaftiz edilen çocuğun Kutsal Ruh tarafından 

kendilerine hediye edildiğine inanırlar420.

Martin Luther’in inanç sistemini Kuzey  Amerika’ya, Alman ve İskandinav göçmenler 

getirmişlerdir. 1900’lu yıllarda Lutheran kiliseleri dil, inanç ve Kuzey Amerika toplumunun 

bu inancı benimseme derecesine göre bölünmüşlerdir. Genel olarak bugünlerde liberal ve 

muhafazakar olarak ayrılmışlardır421.

Amerika’daki Lutheranlar, Evancelikıl Lutheran ve Lutheran olarak isimlendirilirler. 

Amerika’da Evangalical Lutheranların 10816 adet kiliseleri ve 5.1 milyon üyeleri 

bulunmaktadır422. Lutheranların ise, 6150 adet kiliseleri ve 2.6 milyon üyeleri 

bulunmaktadır423.

Lutheranların ayinlerinde ilahiler, duygulu okuma parçaları, İncil, vaaz, öğüt ve 

genelde hep beraber okunan dualar bulunur. Bu ayin ortalama bir saat kadar sürer. Ayinlere 

erkekler ve kadınlar resmiyetten uzak gündelik elbiseleri ile katıldıkları gibi bazen gayet 

resmi giysiler de giyerler. Ancak, ayine özel giysileri yoktur424. Ayinleri kısaca şöyle cereyan

eder. Ayin, tam söylendiği saatte başlar. Bu yüzden herkes öncesinden orada olur. Geç 

kalanlar ayinin konuşma kısmında içeri girmezler. Ancak konuşma biter, şarkılar okunurken 

ayine katılabilirler. Vaaz veya dua esnasında dışarı çıkmak da hoş değildir.

                                                
415 Matlins - Magida, a.g.e. s. 196.
416 Matlins - Magida, a.g.e. s. 198.
417 Matlins - Magida, a.g.e. s. 199.
418 Matlins - Magida, a.g.e. s. 200-201.
419 Gritsch, Eric W., A History of Lutheranism, Fortress Press, Minneapolis, USA, 2002, s. 1-5.
420 Mead - Hill, a.g.e., s. 206.
421 Mead - Hill, a.g.e., s. 203-206.
422 Matlins - Magida, a.g.e. s. 159.
423 Matlins - Magida, a.g.e. s. 160.
424 Matlins - Magida, a.g.e. s. 160.
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Din adamlarına Pastör denir. Pastör, vaizdir ve ayinleri idare eder. Bu pastörün bir de 

yardımcısı bulunur. Asistan minister denen bu zat, ayin esnasında cemaate yardım eder ve 

bazı törenleri koordine eder. Ayinde rol alan diğer kimseler ise şunlardır. Lector, yazılı 

metinleri okur. Acolyte, kandilleri yakar, insanlara ve diğer görevlilere yardımcı olur. Aşır 

(Usher) ve Greeter gelenlere oturacakları yerı gösterir ve kitap dağıtır. Music leader, koroyu 

yönetir ve çalgı çalar. Kilisede bulunan bazı özel şeylerin isimleri ise şöyledir. “Altar” sunak, 

ayin esnasında kullanılan masa, “pulpit” pastörün vaaz esnasında kullandığı kürsü, “lectern” 

yazının okunduğu yer, “baptismal font”u vaftiz ederken kullanılan kâse ve kros (Cross) veya 

Crucifix ise haçtır425.

Lutheranlar ayine katılan yabancılara karşı yumuşaktırlar. İzin alındığı taktirde bütün 

ayini görüntülemek veya fotoğraf çekmek mümkündür. Ayin sonunda aşırların gezdirdiği 

kutulara sadakalar konur. Ayine katılan misafirler, misafir defterini imzalamak, arkadaşlık

formunu imzalamak veya konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilebilirler426.

Lutheranlara göre, “On Emir’de Tanrı’nın bizden bekledikleri ve bizim nasıl 

yaşamamız gerektiği anlatılmaktadır. Kutsal kitap insanların günahları sebebiyle cezayı hak 

ettiğini ancak Tanrı’nın merhamet ederek onları bağışladığını haber verir. Hz. İsa, dünyaya 

gelerek bütün insanlar adına onların cezasını çekmiştir427.

Lutheranlar, diğer protestanların kutladığı günlerin yanında 31 Ekim 1517’de Martin 

Luther’in, Almanya’daki Castle Church (Kale Kilisesi)’nin kapısına 95 maddelik kendi 

fikirlerini içeren bildirgeyi asmasının anısına Ekimin son Pazarını kutlarlar428.

Lutheranlar ahlakî anlayış olarak herkese açıktırlar. Homoseksüelliğe net bir dille 

karşı çıkmazlar. Bunun ilerde ELCA (Amerikan Evanjelik Lutheran Kilisesi) tarafından bir 

karara bağlanacağını düşünüyorlar. Homoseksüellerin kiliselerine gelip katılmalarına, 

fikirlerini açıklıkla ifade etmelerine karşı değillerdir. Ancak, aynı cinslerin evliliği ve 

homoseksüel birinin kilise bünyesinde vazife almasına izin yoktur429.

                                                
425 Matlins - Magida, a.g.e. s. 161.
426 Matlins - Magida, a.g.e. s. 163.
427 Matlins - Magida, a.g.e. s. 163.
428 Matlins - Magida, a.g.e. s. 164.
429 http://www.religionfacts.com/christianity/denominations/lutheranism.html (2009)
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Lutheran kiliselerinde yeni doğan bebekler vaftiz edilir. Lutheranlarda vaftiz, 

Tanrı’nın insanların günahlarını affedip onlara sonsuz bir hayat vermeyi garanti ettiği 

manasına gelir430.

1.4. Evanjelizm

Evanjelistler, Katoliklerle Protestanlar arasında orta bir yol tutan radikal bir protestan 

mezhebidir. İncili en büyük otorite kabul eder. Hz. İsa’nın ölüp tekrar dirildiği hususuna 

vurgu yaparlar. Bugün Amerika’da ciddi bir siyasi nüfuza sahiptirler. İnanç sistemi, kutsal 

günleri ve törenleri itibariyle tipik bir Protestan mezhebidir. Kendi içinde de farklı 

yapılanmalarla farklı gruplara ayrılmıştır. Evanjelistlerin bazıları hiç bir Protestan mezhebine 

bağlı olmazken, bazıları Baptist, bazıları Presbiteryan, bazıları Metodist ve bazıları da 

Lutheran mezheplerine bağlanmışlardır431.

İyi haber anlamına gelen Evanjelist mezhebi, katı bir Hristiyan mezhebidir. Din 

adamlarına preacher (vaiz) veya pastör diye isim verirler. İncile mutlak bir itaat vardır. Bazı 

Evangelistler kasaba kasaba, kilise kilise gezer İncil dağıtırlar. En büyük gayeleri, insanlığın 

kurtarıcısı Hz. İsa’nın mesajlarını bütün dünyaya duyurmaktır. Büyük çadır ve çok büyük 

kiliselerde halkları toplar vaazlar verirler. Misyonerlik çalışmalarına çok önem veren 

Evanjelistlerin misyonerliğini Christian D. T. Niles: “... Bir dilencinin bir diğer dilenciye 

ekmeği nerede bulabileceğini söylemesidir...” şeklinde değerlendirir432. Son dönemlerde 

Evanjelist din adamlarının Amerika’daki skandalları ile sarsılan Evanjelizm yine de önemli 

bir güce sahiptirler. Özellikle politikada çok iyi seviyededirler.

Pek çok Evanjelist aynı cinslerin evliliğine ve kürtaja karşıdır. 2004’deki rakamlara 

göre dört grup Evanjelistlerin kilise mensuplarının toplamı yaklaşık 377,000 civarındadır433.

1.5. Episkopaller ve Angilikanlar

Episkopal/Angilikan kilisesi Church of England olarak bilinen İngiliz Protestan 

mezhebinden ayrılmışlardır. Ancak aynen onların kitabı Book of Comman Prayers (Ortak 

Dua Kitabı)’ın anlayışı üzere kurulmuşlardır. İlk defa 1607 yıllarında Amerika’ya gelen 

İngilizler bu mezhebin tohumlarını attılar. Amerikan devriminden sonra bu mezhep, 

                                                
430 Matlins - Magida, a.g.e. s. 164-166.
431 Mead - Hill, a.g.e., s. 210-211; 218; 233-235; 300.
432 http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelism (2009)
433 http://www.religioustolerance.org/us_rel2.htm (2005)
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Angilikan kilesisinden ayrıldı. 1967 yılında da alternatif bir isim olarak Episkopal ismini 

resmi olarak kabul etti. Amerikan devriminden sonra mezhep yok olma tehlikesi yaşadı. Zira, 

pekçok lider ve kilise üyeleri İngiliz Kraliyetine gönülden bağlı idiler ve savaş boyunca 

İngiltere tarafını tuttular. Fakat mezhep, samimi ve gayretli misyonerleri tarafından yeni 

yerlerde yayılmaya başladı hatta Afrika ve Latin Amerika’da da kendine üyeler buldu. Bu 

mezhep alabildiğine doktrinlerden soyutlanmıştır. İncilin insanlar tarafından kaleme 

alındığını, bunu onlara Kutsal Ruhun (the empowering spirit of God) ilham ettiğini, bunun da 

mezhep üyelerinin Tanrı’nın hakikatlerine en iyi şekilde nufuz etme ve anlamaya yardımcı 

olduğunu kabul ederler. 434

Episkopeller, Latince yerine İngilizce kullanmayı tercih ederler. Episkopaller, 

bölgelere ayrılmış ve bishop adı verilen dini liderlere bağlılık gösterirler. Bishoplar

demokratik seçimle görev alırlar. “Book of Common Prayer435” ismini verdikleri “Ortak Dua 

Kitabı”na göre -ki, bu Episkopallerin kutsal saydıkları kitaptır- bütün Hristiyanlar Hz. İsa’yı 

takip etmeli ve her hafta bir araya gelmelidirler. Birlikte dua etmeli, çalışmalı kazanmalı ve 

Tanrı’nın hükümranlığının heryere yayılması için kazandıklarından vermelidirler436.

Angilikanlar, Amerika’da 2002 rakamlarına göre 7.359 kilise ve yaklaşık 2.3 milyon 

mensuba sahiptir437. Angilikanlar misyonerlik çalışmalarını özellikle Afrika ve Asya kökenli 

mülteciler üzerinde yoğunlaştırmışlar ve 1973’de açılan ilk Asyalı Amerikan Episkopelleri 

İdare merkezinden sadece sonraki yirmi yıl içinde, yirmilerin altındaki cemaat sayısı yüzleri 

aşmıştır438. Ancak genelde ise, 1986’dan 1996’ya kadar olan sürede artma değil azalma 

olmuştur439.

Angilikanlar, Baba (sonsuzdur, iyidir, herşeye gücü yetendir), Oğul (Hz. İsa, onun 

hayatı, ölümü ve tekrar dirilmesi insanları günahlarından ve yok olmadan kurtarır) ve Kutsal 

Ruh (Tanrı’nın sevgi gücü ki, kadın ve erkeğin içinde harikulade bir surette görünür)’a 

inanırlar. Angilikan kilisesi insanlara sürekli günahkar olduklarını ve Hz. İsa’da Tanrı’nın 

sevgisinin göründüğünü, onun hayatı ve ölümünün insanların kurtuluşu için olduğunu bildirir. 

Angilikanlar yanlız başına yapılan dua ve ibadetlerin hep eksik olacağını dolayısıyla bir araya 

                                                
434 Matlins - Magida, a.g.e. s. 87; Mead - Hill, a.g.e., s. 129-131.
435 Holmes, David L., A Brief History of the Episcopal Church, Valley Forge-Pennsylvania, 1993, s. 9-11.
436 Matlins - Magida, a.g.e. s. 87-88.
437 A.y.
438 Prichard, Robert, A History of the Episcopol Church, Revised Edition, Pennyslvinia, USA, 1999, s. 300.
439 Bkz. Prichard, a.g.e., s. 286. (1986’da Amerika genelinde kiliselere kayıtlı Episkopallerin sayısı 2.504.507 

iken 1996’da bu rakam %6.7 eksilerek 2.366.054 olmuştur.)
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gelerek yapılmasının daha doğru olduğunu savunurlar440. Angilikanlar, öldükten sonra Hz. İsa 

tarafından hesaba çekileceklerine, insanların bazılarının hayatları ve ölümleri hakkındaki bu 

hesabı kazanıp Cennet’e Tanrı’nın sonsuz lütuflarına kavuşacağına, diğer bir grubun ise 

kaybedip Tanrı’nın reddine ve ebedi ölüme maruz kalacağına inanırlar441. Kutsal günleri diğer 

protestan mezhepleri ile aynıdır. Bunlar da tıpkı diğer protestan mezheplerinde olduğu gibi 

evlilik ve cenaze törenlerini kilisede ayinle yaparlar. Yalnız Angilikanlar hayatlarında bir kez 

vaftiz olurlar. O da genelde bebek iken yapılır. Bununla günahlarından temizlendiklerine ve 

ilahi iradeye boyun eğdiklerini gösterdiklerine inanırlar442.

1.6. Presbiteryanlar

Presbiteryan mezhebi, John Calvin (1509-1564)’in reformist düşünceleri üzerine 

kurulmuş bir protestan mezhebidir. Bu mezhep mensupları, Hz. İsa’yı bağışlayıcı ve kurtarıcı 

kabul ederler. Ona itaat etmeyi, onun yaşam tarzını örnek almayı ve kiliseye katılıp oradaki 

işlerde yardımcı olmayı görev kabul ederler. Bunlar, Kutsal Ruh’un, İncil ve hayatın 

kutsallığı vasıtasıyla insanlara hitap ettiğine inanırlar. Presbiteryan inanç sistemi Tanrı’nın 

büyüklüğü üzerine yoğunlaşır. Bu büyüklük ki, hakikat ve güzelliğin yanında niyet, amaç, 

enerji ve dilek üzerine tasarlanmıştır. Onlara göre insanlığın gayesi ve bu hayatın amacı, 

hayatını Tanrı’nın yaratış sebebine göre düzenlemek ve bu sebeb uğrunda çalışmak, gayret 

etmektir443. Bu yüzden Presbiteryanlar bir çok sosyal aktivitenin başını çekerler. Presbiteryan 

mezhebi Amerikada 1982’de “Presbiteryan Kiliseler Birliği” adı altında şekillenmiştir444. 

Bugünkü Presbiteryan mezhebi on farklı mezhebin inanç esaslarının birleşmesinin bir 

sonucudur.

Kanada’daki Presbiteryan mezhebi Avrupa’dan gelen yerleşimcilerin kurduğu ve bir 

çatı altında toplanan dört kol tarafindan oluşturulmuştur. Mezheb 1950 de hızlı bir büyüme 

kayederek 8.7 milyon insan arasında 1.5 milyon üye ile ülkenin en büyük mezhebi 

olmuştur445.

                                                
440 Matlins - Magida, a.g.e. s. 90-91.
441 Matlins - Magida, a.g.e. s. 97.
442 Matlins - Magida, a.g.e. s. 91-98.
443 Bass, Diana Butler, Christianity for the Rest of Us, New York, 2006, s. 104-105.
444 Smylie, James H., A Brief History of the Presbyterians, Louisville-Kentucky, USA, 1996, s. 141-143; Mead - 

Hill, a.g.e., s. 291-296.
445 Matlins - Magida, a.g.e. s. 259.
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Presbiteryanlar, Tanrı’nın vicdanın bizzat kendisi olduğunu söylerler. Bununla Tanrı 

ile kul arasına kimsenin giremeyeceği ve herkesin inancının Tanrı ile kul arasında olduğunu 

kastederler. Onlara göre, Tanrı Hz. İsa’nın içine girerek kendini göstermiştir446.

Ayinlerinde, açılış duası okunur, İncil’den pasajlar okunur, şarap ve ekmek yeme faslı 

yapılır, dua ve ilahilerle kutsamalar yapılır. Ayinlerde İncil ve ilahi kitapları kullanılır.

Presbiteryanlar vaftiz ve dine katılma (communion) törenlerine çok önem verir, 

bunların Hz. İsa tarafından tayin edildiğine inanırlar. 

1.7. Seven Day Advantistler

Seven Day Advantist mezhebi 19. yüzyılın ortalarına doğru Amerika’da William 

Miller (1782-1849) tarafından kurulmuş bir Protestan mezhebidir. İlk önceleri Deist olan 

Miller, aldığı İncil dersleri neticesinde Baptist bir Hristiyan oldu. İncil’de kıyametin kopması 

ve Hz. İsa’nın ikinci kez gelmesi ile alakalı olarak birçok gizli kodların olduğuna inandı ve 

1836’da Evidences from Scripture and History of the Second Coming of Christ (Hz. İsa’nın 

İkinci Gelişine Kutsal Metinden Deliller) ismiyle bir kitap yazdı. Kıyametin Cumartesi 

kopacağı görüşünde olan Miller yeni düşüncelerini temsil eden akıma da yedinci günü temsil 

anlamında “Seven-day” adını verdi447.

Adventistler, kıyametin çok yakın olduğunu düşünürler. Onlara göre, Tanrı’nın en 

büyük isteği, O’nun karakterinin insanlar tarafından net bir şekilde görülmesidir. Eğer, insan 

bunu iyi görürse, Tanrı’nın karşı konulmaz sevgisini içinde bulur. Tanrı bugün de insanla 

İncil aracılığı ile konuşur. İncil insanın yol haritasıdır. Tanrı insanı sever bu yüzden kendi 

yaşadığı gibi bir hayatı insana bahşetmeyi öngürür. Seven-day Adventistler, Tanrı’nın birebir 

kendileri ile zaman geçirmek istediğini, kişinin bir yakın arkadaş gibi O’nu kalbinde duyması 

gerektiğini söylerler. Vaftiz ile, ölüp tekrar Hz. İsa ile dirilme sembolize edilir448.

Bu mezhep üyeleri, Kutsal Kitaptaki Yahudilere ait bölümlere diğer Hristiyan 

mezheplerine göre daha fazla değer verirler. Ayinlerini de, Yahudilerin kutsal günü olan 

                                                
446 Matlins - Magida, a.g.e. s. 262.
447 Mead - Hill, a.g.e., s. 34.
448 Mead - Hill, a.g.e., s. 36; http://www.adventist.org/beliefs/index.html (2009) (Seven-day Adventistlerin resmi 

internet sitesi)
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Cumartesi’de yaparlar. Et yemek, çay, kahve, alkol içmek ve tütün kullanmak yasaktır. Katı 

ahlâkî kuralları vardır449.

2005 rakamlarına göre Amerika’da 12 milyon, bütün dünyada da 25 milyon kayıtlı 

üyeye ulaşan bu mezhep dünyanın en hızlı büyüyen mezheplerindendir450.

1.8. First Christians Kiliseleri

Diğer adıyla Mesihin Havarileri olarak isimlendirilen First Christians Kiliseleri, 

1800’lerin başında Amerika’da ortaya çıkmış ve mezhepçiliğe bir anlamda karşı çıkmış bir 

Protestan grubudur. Hz. İsa’nın havarileri ile yediği son akşam yemeği temsil eden ve 

“communion” denen yemek seramonisine, vaftize ve özgürlüklere önem verirler. Bunlar 

oldukça demokrattırlar. Bu yüzden lokal örgütlenmelere müsade ederler, lokal örgütler kendi 

mülklerini edinir, kendi programlarını organize ederler. Ancak iki yılda bir bölgesel örgütler 

toplanırlar. Bu mezhep, zeka özürlü insanlar, savaş mağdurları gibi yardıma muhtaç insanlara 

el uzatma, çiftçiyi destekleme, şehirleri ve eğitimi geliştirme adına sivil toplum 

yapılanmalarına yer verir451.

2002’de bastırılan Amerika-Kanada Yıllığına göre, Amerika’da 3,781 Mesihin 

Havarileri kiliseleri ve 820,000 üyeleri vardır. Kanada’da ise, 26 tane kiliseleri ve 2,732 

üyeleri vardır452.

Bu mezhep mensupları, komünyon (communion) denilen, Hz. İsa’nın son yemeğini 

temsilen yaptıkları ayinle Tanrı’ya teşekkür ettiklerine, Hz. İsa’nın ruhuyla aralarında var 

olduğunu gösterdiklerine inanırlar. Ayinlerinde vaaz verilir, İncilden parçalar okunur ve 

komünyon yapılır453.

Bu mezhebe üye olmak için, diğer Hristiyanlar gibi Hz. İsa’nın Mesih olduğunu beyan 

etmek gerekmez. İncil’deki on emirde Tanrı bizden neler istediğini bildirmiştir. Ancak yine 

İncil’e göre insanlar bu emirleri yerine hakkıyla getirememektedir. Mesihin Havarileri, 

komünyon ayininin kendilerini diğer insanlarla bir masa etrafında birleştirdiğine inanırlar ve 

                                                
449 Tümer, Günay - Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997, s. 325-326.
450 http://www.religionfacts.com/christianity/denominations/seventh_day_adventist.html (2009)
451 Matlins - Magida, a.g.e. s. 58.; Mead - Hill, a.g.e., s. 107-109.
452 Matlins - Magida, a.g.e. s. 59.
453 Bkz. Matlins - Magida, a.g.e. s. 59.
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bu sebeple bütün Hristiyanlar bu ayine davetlidir454. Kutsal günleri diğer Protestan mezhepleri 

ile aynıdır. Bunlar, çocuk dünyaya gelince kiliseye getirirler. Pazar ayininin bir bölümünde 

bebeğin ailesinin, sponsorların ve kilisenin bundan sonra çocuğa rehberlik yapacağını ifade 

eder bir anlaşmayı simgeleyen kısa bir program yapılır455. Gençlik yaşlarına ayak basan çocuk 

ya yalnız ya da bir sınıf arkadaşıyla kiliseye gelir vaftiz olur. Bu sembolik olarak, Hz. İsa’nın 

ölümüne, tekrar dirilmesine ve bütün günahlarından temizlendiğine inanmanın 

göstergesidir456. Evlilik ve cenaze törenleri de kilisede yapılır. Mesihin Havarileri, 

kendilerinin öldükten sonra sonsuza kadar Tanrı ile beraber olacaklarına inandıkları için 

ölenin ardından yas yapmazlar457.

1.9. Unity ve Uniteryanlar

ABD’de 1961 senesinde temelleri atılan bu mezheplerin temel amacı peygamberlerin 

ve âlimlerin öğretilerini her yaşta ve her kültürden insanlara yaymaktır. Temel prensipleri, 

Allah’ı sevdiğin gibi insanı da sevmektir.

Bu kiliseler kurtuluşun sadece Hristiyanlığa inanmaktan geçtiği düşüncesini reddeder. 

Bu sebepten dolayı bir çok kişi bunları Hıristiyanlığa dahil etmezler. Aslında bu mezhebin 

temelleri, Hz.İsa’nın ölümünden kısa bir süre sonrasına dayanır. Pavlus’un ortaya attığı kabul 

edilen teslis inancına karşı çıkan ve 325’deki İznik konsülünde bu fikirlerini dile getiren 

Aryus isimli bir papaz Tanrı’nın birliğini savunmuştur. Onun düşünceleri konsülde 

reddedilmiş fakat pekçok insan daha sonra bu fikirlere gönül vermiştir. Aryanizm adı verilen 

bu akımın mensupları yıllarca işkence görmüş, sürülmüş ve öldürülmüşlerdir. Bundan yıllar 

sonra Unity ve Uniteryan isimleriyle ilk kilise 1683’de Transilvanya’da kurulmuştur458.

Köleliğin kaldırılması ve eğitimde kalkınma konuları ile ciddi olarak ilgilenmişlerdir. 

Hz. İsa’nın anısına saygı duyarlar ancak onun Tanrılığını kabul etmezler. Hatasız olduğunu 

iddia etmezler. Bütün dinlere karşı hoşgörü ile yaklaşırlar. İncili insanlığın tecrübesinin bir 

ürünü görürler. Yazanlar insan olduğu için hatasız olacaklarını kabul etmezler. Bunlar, bir 

otoritenin belirlediği inanca değil daha çok aklın kabul ettiğine inanırlar. İnsanın hata 

yapmaya eğilimli olabileceğini kabul ederler ama günahla doğduklarını kabul etmezler. 

Tanrı’nın her dönemde insanlara rehber olarak peygamberler gönderdiğine, bunların en 
                                                
454 Matlins - Magida, a.g.e. s. 61.
455 Matlins - Magida, a.g.e. s. 62.
456 Matlins - Magida, a.g.e. s. 64.
457 Matlins - Magida, a.g.e. s. 64-67.
458 Matlins - Magida, a.g.e. s. 344; Tümer - Küçük, a.g.e., s. 320; Mead - Hill, a.g.e., s. 330-332.
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büyüğünün de Hz. İsa olduğuna inanırlar. Ölümden sonra hayatın nasıl olacağını 

bilemiyeceklerini ancak kendilerinin Tanrı’ya olan sevgilerinden dolayı Cehennem’de 

olmayacaklarına ve ruhun sonsuzluğuna inanırlar459. 2002 rakamlarına göre Uniteryan 

Kilislerinin Birleşik Devletler’de 1,051 kilisesi ve 222,000 üyesi bulunmaktadır.

Kilise ayini dua veya müzik ile başlar. Kitab olarak yaygın olarak kullanılan dua ve 

ilahi kitapları vardır. Servis esnasında diz çökme yoktur.

Bazı kutlamaları ise şöyledir. Uniteryanlar, Musevilerin Mısır’dan kaçışı ve kölelikten 

kurtuluşu anısına Mart’ın sonundan Nisan başına kadar devam eder. Bir nevi tatil gibi 

değerlendirilir. Kasım’ın son Perşembesinde “Şükran Günü”, Kristmas, yaz ve kış 

gündönümleri, 21-22 Haziran’la, 21-22 Aralık’ta kutlanır460.

Bunlar da diğer Hristiyanlar gibi, doğum, gençliğe adım atış ve evlilik programlarını 

kilisede ayinin bir kısmında küçük seramonilerle yaparlar. Uniteryanların ahiret inancı 

hakkında ortak bir görüş yoktur. Bu yüzden cenaze törenini daha çok anma töreni gibi 

yaparlar. Ölen birisinin taziyesi “Kaybınız için çok üzgünüm” şeklinde yapılabilir. Onlara 

göre, “Tanrı’nın dediği olur” veya “ O şimdi Tanrı’nın yanında” gibi söyleyişler uygun 

değildir. Seramoni evde gerçekleşir461.

1.10. Science (Hristiyan Bilim) Kiliseleri

Bu mezhep, 19. yüzyılın sonlarında Amerika’da ortaya çıkan bir Protestan mezhebidir. 

Kurucusu Mary Baker Eddy adında bir kadındır. Mary 1866 yılında ağır bir kaza geçirir ve 

İncil’den Hz. İsa’nın tedavileri ile ilgili bölümü (Jesus’s healing at New Testament) okuyarak 

iyileştiğini söyler462. Bunlar Tanrı’nın insanı kendi görüntüsünde yarattığına, Tanrı’nın 

iyiliğine, yarattıklarının gerçek ve sonsuz olduğuna inanırlar. Günahın, hastalıkların ve 

ölümün Tanrı’dan geldiğini düşünürler. Ancak bunların insanın aklının bozulması sebebiyle 

olduğunu kabul ederler. Gerçek doğruluğun ancak İncilin önderliğinde bulunabileceğine 

inanırlar. İnançlarına göre, Tanrı tektir ve sonsuzdur. Fakat Tanrı’nın oğlunu ve Kutsal Ruh’u 

da kabul eder, insanın Tanrıdan geldiğini, Tanrı’nın görüntüsünde yaratıldığını söylerler. 

Akıllarının Hz. İsa’nınki gibi saf, merhametli ve adil olması için dua eder ve gayret 

                                                
459 Tümer; Küçük, a.g.e., s. 321; Mead - Hill, a.g.e., s. 333-334.
460 Matlins - Magida, a.g.e. s. 342-346.
461 Matlins - Magida, a.g.e. s. 346.
462 Matlins - Magida, a.g.e. s. 69; Mead - Hill, a.g.e., s. 113.
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sarfederler463. Hastalıklardan iyileşmenin yolunun Hz. İsa’nın 2000 yıl önce yaptığı şeyleri 

yapmakla mümkün olacağını savunurlar. Bu sebeple modern tıbba müracaat ederek 

iyileşmeye sıcak bakmazlar.

Kilisenin merkezi Boston’da olup, dünya çapında 75 ülkede 2000’den fazla şubesi 

bulunmanktadır. 2002 yılı rakamlarına göre Amerika’da 2,200 ve Kanada’da 50 kadar 

kiliseleri mevcuttur. Üye sayıları hakkında net bir bilgi mevcut değildir464.

Hristiyan Bilim Kilisesi mensupları, ayinleri Pazar sabahı yaparlar. Ayinde İncil’in 

King James Version diye bilinen baskısından, Mary Baker’in yazmış olduğu “Ana Hatlarla 

Bilim ve Sağlık” kitabından bölümler okur, birlikte şarkı ve ilahi söylerler. Ocağın ve 

Temmuz’un ikinci Pazarlarında yılda iki defa bir araya gelirler. Bunların ayinlerinde ekmek 

ve şarap ikram edilmez. Çarşamba akşamları da İncil dersleri yaparlar. Bu dersler de Pazar 

ayini kadar önemlidir. Özel günleri ve kutlamaları yoktur. Bu anlamda Kristmas’ı bile 

kutlamazlar. İstedikleri ile evlenirler, bir sınırlama yoktur. Vaftiz yapmazlar ve kilisede 

evlilik, cenaze törenleri yapmazlar. Bunlar hep isteğe bırakılmıştır. Kiliselerinde pastör 

bulunmaz. Ancak bir idari heyet vardır. Herkese bir rol verilir. Ayin, kendi aralarında önceden 

belirlenmiş iki kişinin yardımıyla yürütülür465.

1.11. Yahova Şahitleri

Hristiyanlık içindeki reformist bir akım olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru 

Amerika’da ortaya çıkmıştır. Önceleri Evanjelik bir Protestan olan Charles Taze Russell, 

“İncil Öğrenci Hareketi” (Bible Student Movement)’ni kurdu. Charles ve ailesi, İncil’i 

diğerlerinin yanlış anladıklarını, kendilerinin ise en doğru şekilde anladıklarını ileri sürdüler. 

Kendilerinin Hristiyan inancını ve adetlerini saflaştırdıklarına inandılar466.

Yahova Şahitlerinin isimlerini ise, İncil Öğrenci Hareketi liderlerinden Joseph 

Franklin Rutherford başkanlığında 1931’de toplanan kongrelerinde benimsemişlerdir. Bu ismi 

                                                
463 Matlins - Magida, a.g.e. s. 71-74; Mead - Hill, a.g.e., s. 114-115.
464 Matlins - Magida, a.g.e. s. 71
465 Matlins - Magida, a.g.e. s. 74.
466 Mead - Hill, a.g.e., s. 178-179; Matlins - Magida, a.g.e. s.124-125. Ayrıca daha çok Türkiye’deki Yahova 

Şahitleri hakkında geniş bilgilere yer veren, bu arada Yahova Şahitlerinin genel özelliklerinden ve 
tarihinden bahseden şu iki kitapta daha geniş bilgi bulmak mümkündür: Tanyu, Hikmet, Yehova Şahitleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1980; Tümer, Günay, Yeni Dökümanlar Işığında 
Yehova Şahitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1987.
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Kutsal Metinden almışlardır467. Onlar, üçlemeyi kabul etmezler. İlk yaratılmaya inanırlar. 

İncilin Tanrı’nın ilham etmesiyle yazıldığına inanırlar. Ancak, zaman içinde onu 

yorumlayanların yanlış yorumladığını, kendilerinin bunu aslına döndürdüklerini savunurlar. 

Tanrı’nın isminin Yahova olduğunu, onun sonsuz güç ve kudrete sahip olduğunu kabul 

ederler. Mukaddes Kitap, Tanrı’nın Sözüdür ve hakikattir. Mukaddes Kitaba her türlü insan 

sözünden daha çok güvenilir. “Tanrı’nın Kanunu”na insanların kanunundan ziyade itaat 

edilmelidir. Yahova 'nın Şahitleri, bütün insanlara, Mukaddes yazılardaki hakikati bildirmek 

sorumluluğu altındadır. Mukaddes Kitabın ahlak standartlarına uyulması şarttır. Tanrı 

tektir468. Tanrı, dünya üzerindeki kötü sistemi Armagedon Harbi ile ortadan kaldıracaktır. 

Tanrı, her fert için kader ve alın yazısı çizmemiştir; herkes davranışlarında bizzat sorumludur.

İsa Mesih, Tanrı tarafından mucizevi olarak doğması sağlandığından, Tanrı’nın Oğludur, 

fakat Tanrı’ya eşit değildir. İsa 'nın insan öncesi hayatı vardır; Tanrı’nın yarattığı ilk varlıktır. 

İsa Mesih; bir haç üzerinde değil bir direk üzerinde ölmüştür. İsa, hayatını, insanlığın 

kurtuluşu için gerekli olan fidye olarak ödemiştir. Kurtuluş için İsa 'nın kurbanlığı yeterlidir. 

İsa Mesih, ölümünden sonra ruhi bir şahıs olarak yaşamaktadır. İsa 'nın yönetimindeki 

"Gökteki Tanrısal Krallık", yeryüzünü adaletle ve sulh içinde yönetecektir. Bütün milletlerden 

seçilen ve sayıları 144.000 olan sadece küçük bir grup, İsa Mesih ile birlikte hüküm sürmek 

üzere "Göğe" gidecektir. İsa, cemaati kendi üzerine bina etmiştir (Petrus 'un üzerine değil). 

Dua, tanrı Yahova 'ya ancak İsa Mesih vasıtasıyla yapılır. İsa, Tanrı’ya hizmet etmekte takip 

edilmesi gereken bir örnek bırakmıştır. İsa 'da ilahi tabiat bulunmaz. İlahi Krallık, yeryüzüne 

insan için en iyi hayat standardını getirecektir. Kötülük ebediyen yok edilecek ama yeryüzü 

asla imha veya yok edilmeyecektir469. 

İnsanlık, Hz. Adem’in günahlarından dolayı ölmektedir. İnsan onu, ölümle birlikte 

yok etmektedir. Ölüler, insanlığın müşterek mezarına gidecektir. Ölümden kurtulmak için 

yegane ümit, diriltilmektir. Bu da Yahova Şahidi olmaya bağlıdır. Ancak bu sayede Adem 

'den miras alınan günah sona erecektir. İnsan, tekamül etmeden yaratılmıştır. Yahova 

Şahitleri, Cehennem’e ve kadere inanmazlar. Yegane dinin Yahova Şahitlerinin dini 

olduğuna, diğerlerinin ise sahte olduğuna inanırlar. Onlara göre şeytan, bu dünyanın görülmez 

yöneticisidir. Yahova Şahitleri, ibadetlerinde suret, resim, haç, tespih, mum vs. kullanmazlar. 

Ruh çağırmak, fal bakmak, büyücülük, ispirtizma yasaktır. Yahova Şahidi, dinlerarası işbirliği 

                                                
467 “Tanıklarım (şahitlerim) sizlersiniz” diyor RAB, “Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki, beni tanıyıp bana 

güvenesiniz. Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir Tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak.” 
(Yeşaya, 43/10) Burada geçen “şahitler”in kendileri olduğuna inanmışlardır.

468 Matlins - Magida, a.g.e. s. 127.
469 Tanyu, Hikmet, Yehova Şahitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1980, s. 20-30.
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faaliyetlerine katılamaz. Yahova Şahidi, kendini bu dünyadan uzak tutmalıdır. Yahova 'nın 

şahidi, Yahovanın askeridir, askerlik yapmaz, bayrağı put olarak görür. Ağızdan veya başka 

bir yolla bedene kan almak "Tanrı’nın Kanunu" nun ihlalidir. Yahova Şahitleri, milli marşı, 

milli duyguları, milli sınırları kabul etmez. Sebt Günü, sadece Yahudilere verilmiştir ve Musa 

'nın Kanunu ile birlikte son bulmuştur. Ruhanî sınıflar, dini rütbe veya unvanlar Kutsal Kitaba 

uygun değildir. Sakramentlerden sadece vaftiz ile ekmek-şarap ayinini "Hatıra Yemeği" 

şeklinde nitelendirerek kabul ederler. Vaftizin çocuklara değil, yetişkinlere ve tamamen suya 

daldırmakla olacağına inanırlar. Kendini Yahova Şahitlerine adama (vakıf), vaftiz vasıtasıyla 

sembolize edilir. Onlara göre, Yahova Şahidi olmayan herkes "keçi" dir ve onlara karşıdır. 

Yahova Şahitleri prensip olarak yaşadıkları ülkede siyasi ve politik yapılanmayı, devlet 

sistemini kabul ederler. Fakat hiçbir şekilde siyasetle ilgilenmezler470.

Yahova Şahitlerinin haftalık ayinleri vardır. Hz. Meryem’e, azizlere ve haça saygı 

yoktur. Günlük İncil derslerini evlerinde aile olarak yaparlar. Kilisede genelde rol alanlar 

erkeklerdir. Bunun yanında kapı kapı gezip insanlara İncil anlatma çalışmaları vardır. Yılda 

birkaç kez binleri kapsayan büyük salon veya stadlarda bir araya gelirler471. 2002 rakamlarına 

göre dünya genelinde sayıları 6 milyona yaklaşan Yahova Şahitlerinin yaklaşık bir milyonu 

Amerika’dadır472.

1.12. Mormonlar

Mormon dini veya mezhebi, 19. yüzyılın başlarında Amerika’da kuruldu. Joseph 

Smith isminde birisi ilk önceleri Presbiteryan bir aileye mensup iken, birbirinden farklı 

anlatım ve yaklaşımlar sebebi ile hiçbir kiliseye intisap etmemiş, bir ormana çekilmiştir. 

Burada kendisine Tanrı’nın ve oğlu İsa’nın göründüğünü, kendisine hiçbir kiliseye 

bağlanmaması gerektiğini, hepsinin yanlış yolda olduğunu söylediklerini iddia etmiştir. 

Joseph’ın ifadelerine göre, üç yıl sonra Moroni isminde bir melek gelerek ona Tanrı’nın 

vahiylerinin yazılı olduğu altın levhaların yerini söylemiş ve bunların İngilizce’ye tercüme 

edilmesini istemiştir. Joseph bu levhaları tercüme etmiş ve levhaları Moroni’ye geri teslim 

etmiştir. İşte bu levhaların tercümesinden bugünkü Mormonların kutsal kitap olarak kabul 

                                                
470 Mead - Hill, a.g.e., s. 180-181; Matlins - Magida, a.g.e. s. 124-125; 

http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Yehova_Şahitleri (2009); 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah's_Witnesses (2009)

471 Mead - Hill, a.g.e., s. 181; Matlins - Magida, a.g.e. s. 204-205. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Beliefs_and_practices_of_Jehovah%27s_Witnesses

472 Matlins - Magida, a.g.e. s. 125.
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ettikleri “Mormon Kitabı” ortaya çıkmıştır473. Joseph, kendisine tâbi olan oniki kişiyi 

misyoner olarak değişik yerlere göndermiştir. Nihayet, karşı görüşlüler kendisine inanan 

yardımcıları ile birlikte Joseph’i 1844’de öldürmüşlerdir. Bundan sonra, Mormonların idaresi 

bu oniki kişilik heyet tarafından devam etmiştir. Bugün de, liderlerini peygamber olarak 

isimlendiren Mormonlar, seçilerek gelen kimsenin Hz. İsa’nın temsilcisi olduğunu iddia 

ederler474.

Mormonlar hem İncil’e hem de kendi kitaplarına inanırlar475. Kilisede, Tanrı’nın 

önünde kadın erkek eşittir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a inanırlar. Tanrıdan gelen vahyin Hz. 

İsa ile sona ermediğine, Joseph ile devam ettiğine inanırlar. Alkol, çay, kahve ve sağlığa 

zararlı yiyeceklerin kullanımı yasaktır. Hz. İsa’nın tekrar geleceğine inanırlar. Ancak, yeni 

İsrail’in Amerika’da kurulacağına, dolayısıyla Hz. İsa’nın da Amerika’ya geleceğine 

inanırlar. Birbirlerine “kardeş” olarak hitap ederler. Her Mormon iki yıl kadar misyonerlik 

yapma mecburiyetindedir. Mormonlar, aileye çok önem verirler, resmi evlilikten çok kilise 

evliliği yaygındır476. Çok evliliğe izin verilmediği halde bunlar arasında yaygındır. 2002 

rakamlarına göre yaklaşık 11562 kilise ve yaklaşık beş milyon üyeleri vardır. 

Ayinlerinde ilahiler, İncil ve kendi kitaplarından pasajlar okunur. Gençler ekmek ve su 

dağıtır. Genelde takım elbise ile ayine katılırlar. Misyonerleri de siyah takım, siyah ayakkabı 

ve beyaz gömlek giyerler. Yakalarına isimlerinin yazılı olduğu bir rozet takarlar. Kristmas ve 

Paskalyayı kutlarlar. Doğum, evlilik ve cenaze törenleri kilisede yapılır. Vaftiz sekiz 

yaşlarında yapılır. Onlara göre, bunlardan kim dünyada tam anlamıyla bir Mormon gibi 

yaşamışsa o Tanrı’nın çocuğudur. Hz. İsa yeniden dirilecek, keffaret ve bağışlanmalar olacak. 

Kendilerini “Son Zaman Azizleri” diye isimlendirirler. Haftada en az bir kez akşam (bu son 

dönemlerden en çok Pazartesi olarak tercih edilmektedir) bir araya gelir, Kutsal Kitaptan ve 

kendi kitaplarından ders yaparlar477.

2. Katoliklik

Katolik terimi, ilk defa Antakyalı Aziz Ignatius (M.Ö. 107) tarafından kullanılmıştır. 

Daha sonraları bu kelime Hristiyanlar tarafından kabul edilen ortak inanışı ifade etmek 

                                                
473 Johanson, W.F. Walker, What is Mormonism All About?, New York, USA, 2002, s. 14-16.
474 Matlins - Magida, a.g.e. s. 204; Mead - Hill, a.g.e., s. 195-197.
475 Johanson, a.g.e., s. 10-11; Matlins - Magida, a.g.e. s. 207; Matlins - Magida, a.g.e. s. 207.
476 Johanson, a.g.e., s. 122-123; Matlins - Magida, a.g.e. s. 211-212.
477 Matlins - Magida, a.g.e. s. 209-211.
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maksadıyla ikinci yüzyılın başlarında Hristiyanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır478. 

Katolikliğin esası, cemaat (communion), evrensel kilise ve papadır479. 1054 yılında 

Ortodokslardan ayrılmışlardır480. Kendilerini Hz. İsa’nın vekili Petrus’a bağlarlar. Ruhânî 

lider Papa’dır. Papa, kardinaller tarafından seçilir ve ölünceye kadar da Papa olarak kalır. 

Papa aynı zamanda Vatikan ülkesinin devlet başkanıdır. Papa yeryüzünde Hz. İsa’nın yetkili 

temsilcisidir. Emirleri tereddütsüz kabul edilir. Papanın masum olduğuna inanılır481. 

Katoliklerde dini hiyerarşi vardır. Papa, kardinaller, başpiskoposlar, piskoposlar ve papazlar 

şeklinde sıralanır.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’a (teslis) inanırlar. Protestanlardan farklı olarak Kutsal 

Ruh’un Baba ve Oğul’dan birlikte çıktığına inanırlar482. Tanrı’nın vahyi Hz. İsa’da 

topladığına inanırlar. O da havarilerini İncili öğretmek üzere yetiştirmiş, onlar piskoposlara 

bu misyonu vermiş ve böylelikle devam edegelmektedir483. Kilise evrenseldir ve kutsaldır. 

Kilise Kutsal Ruh tarafından sevk ve idare edilmektedir. İncil’in yorumu ancak kilise eliyle 

olabilir. Azizler de Tanrı’nın yanında şefaat edebilirler. Katolikler, Hz. Adem ile Hz. 

Havva’nın Cennet’te yasak meyveden yemekle günah işlediklerine ve bu günahın evlatlarına 

geçtiğine inanırlar. Onların yasak meyveden yemeleri sonucu Cennet’ten çıkmaları, insanları 

Tanrı’dan soğutmuştur. Ancak, özde kadın ve erkek tamamen bozulmamıştır. Dolayısıyla 

tevbe ile Tanrı’nın merhametini kazanabilir ve kurtulabilirler484.

Katoliklere göre ibadet Tanrı’ya yapılır. Tüm vahiyler Hz. İsa’ya gelmiştir. Hz. İsa 

hem insan hem de ilah kabul edilir. Hz. Meryem günahsızdır, aslî suçtan uzaktır ve 

bakiredir485. Hz. Meryem Tanrı yanında şefaat edebilir. O da göğe yükseltilmiştir486. Kişiler 

aslî günahla doğarlar, ancak papaza itiraf ederek (günah çıkarma) bundan kurtulabilirler. 

1215’de toplanan Lateran Konsili’nde ergenlik çağına eren her Hristiyanın yılda en az bir kere 

günah çıkarması gerektiği karara bağlanmıştır487.

                                                
478 Katar, a.g.e., s. 102.
479 Matlins - Magida, a.g.e. s. 298.
480 Küng, a.g.e, s. 84; Matlins - Magida, a.g.e., s. 298.
481. Bu 1870’deki I. Vatikan Konseyinde kabul edilmiştir.(Matlins - Magida, a.g.e., s. 298)
482 Brantl, George (Editor), Catholicism, New York, USA, 1962, s.68-69.
483 Smith, a.g.e., s. 131-137; Mead - Hill, a.g.e., s. 95.
484 Brantl, a.g.e., s. 58-62; Matlins - Magida, a.g.e. s. 301.
485 Brantl, a.g.e., 74-78; Mead - Hill, a.g.e., s. 96.
486 Papalık, Hz. Meryem’in Hz. İsa gibi günahsız olduğunu 1854’te, göğe yükseldiğini 1950’de karara bağlamış 

ve bu hususlar tartışılamaz dogma olarak ilan edilmiştir. (Tümer, Küçük, a.g.e., s. 364.)
487 Mead-Hill, a.g.e., s. 95; Cilacı, Osman, a.g.e., s. 85.



109

Yedi tane kutsal törenleri (sacrament) vardır. Din adamı (ruhban) sınıfı mevcuttur ve 

bunlar evlenemezler. Katoliklerde normal halk evlendikten sonra boşanma hakkına sahip 

değildir. Boşanmadan sonra evlenme zina kabul edilir. Kilisede kıyılmayan nikah geçerli 

sayılmaz. Vaftiz olmadan ölen Cehennem’lik sayılır. Evharistiya ayininde ekmeğe maya 

katılmaz. Hesap gününü, Cennet’i, Cehennem’i ve Araf’ı kabul ederler. Ayin latince yapılır. 

Cuma günü et ve yağlı yiyeceklerden yemezler488. Ancak bugün Katolikler yüzlerce sınıfa 

ayrılmıştır. Bunlardan bazıları, Cuma et yememe kuralına, bazıları boşanmama kuralına 

uymadıkları gibi bazıları da Cennet ve Cehennem’i bir yer, bir mekan olarak değil, Tanrı’ya 

yakın olma ve Tanrı’dan uzak olma şeklinde kabul etmektedirler.

2002 yılı rakamlarına göre, Katoliklerin 900 milyona yakın üyesi ve 2000 piskoposluk 

bölgesi vardır. Amerika’da 19,544 kilise, 63.6 milyon üyesi, Kanada’da ise 5716 kilise 12.5 

milyon üyesi vardır489.

Temel ayinleri, Pazar günü (mass) iki kısımdan oluşur. İncilden vaaz ve dua. 

Kiliselerde, Hz. İsa’nın, Hz. Meryem’in ve genelde her kilisede bir azizin heykeli bulunur. 

Haç üzerinde çarmıha gerilmiş İsa ikonu bulunur. Ayinde ekmek ve şarap ikram edilir. 

Bununla communion ayini yapılır. Mumlar yakılır. Bu mumlar nuru, hayat lutfunu ve şükrünü 

temsil eder. Kutsal günleri diğer Hristiyanlarınkinden farklı değildir. Vaftiz töreni bebek 

henüz 6-8 haftalık iken yapılır. Bu törenle çocuğun günahlarının temizleneceğine inanırlar490.

3. Ortodoksluk

Hristiyanlığın üç büyük ana mezhebinden birisidir. Yunanca asıldan gelen Ortodoks 

kelimesi, “orthos” ve “doxa” kelimelerinin birleşmesinden oluşur ve "doğru inanç" demektir. 

Bu anlamda, Yahudilerin dindar kısmına ve Müslümanların sünni kısmına da aynı isim 

kullanılmaktadır491. Ortodokslar kendi tarihini Hz. İsa'ya kadar götürürler. Ortodokslarla 

Katoliklerin ayrılmasına en büyük sebep Ruh’ul-Kudüs’ün kimden kaynaklandığı sorusudur. 

Ortodokslar Oğul yoluyla Baba’dan çıktığına inanırken, Katolikler buna karşı çıkmış ve Baba 

ile Oğul’dan birlikte çıktığını iddia etmişlerdir. Bu sebeple Katolikler, 1054 yılında 

Ayasofya'ya bir belge göndererek Ortodokslardan ayrıldıklarını bildirmişlerdir. Daha 

sonraları, 1204 yıllarındaki haçlı seferlerinde İstanbul'a gelen haçlı ordusunun İstanbul'u 
                                                
488 Tümer - Küçük, a.g.e., s. 299-300; Mead - Hill, a.g.e., s. 95-96.
489 Matlins - Magida, a.g.e. s. 298.
490 Matlins - Magida, a.g.e. s. 301-304.
491 Bertholet, Alfred, Wörterbuch der Religionen, Stuttgart 1962, s. 202.; Katar, Mehmet, “Ortodoksluk”, a.g.e., 

s. 111; Matlins - Magida, a.g.e. s. 228.
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yağmalaması, Ortodoks kiliselerini basıp papazları öldürmesi, Ortodoksların Katolik 

dünyasına olan nefretini artırmıştır492.

Kendilerini doğu kilisesi olarak adlandıran Ortodokslar, Roma'nın doğusundaki 

ülkelerin kendilerine ait olduğuna inanırlar. IX. Yüzyılda Slavlar bu mezhebi kabul 

etmişlerdir. Bulgarlar ve Sırplar da bu yüzyılda bunlara dahil olmuşlardır. Rus Ortodoks 

kilisesi 1917 ihtilalinden sonra Patriklik haline getirilmiştir. Kilisenin başı (eşitlerin birincisi) 

İstanbul'daki Patrik'tir. Doğu Ortodoks Kilisesi'ni oluşturan başlıca kiliseler Yunanistan, 

Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan kiliseleridir. Bununla birlikte Suriye, Koptik ve 

Habeşistan kiliseleri gibi bazı Asya ve Afrika kiliseleri de Doğu Ortodoks Kilisesi 

sınıflamasına dahil edilebilirler493.

Zamanla cemaatler arasında baş gösteren dini anlaşmazlıklar Doğu Ortodoks 

Kilisesi'nde de bölünmelere yol açmıştır. İstanbul Ortodoks Kilisesi de, Rum Ortodoks; 

Ermeni Ortodoks; Süryani Ortodoks olmak üzere başlıca üç kola ayrılmıştır. Rumlar 

İstanbul'u; Ermeniler, Erivan'ı; Süryaniler de Mardin'i merkez edinmişlerdir494. 1964 ve 1965 

yıllarında Ortodoks kiliseleri baş patriği Athenagoras ile Papa VI. Paulus Kudüs'te buluşarak 

birleşme çalışmaları yapmış. Aralarında anlaşarak 900 yıllık afarozu kaldırmışlardır. Bugün 

bu iki büyük mezhep birbirinden bağımsız olarak varlıklarını devam ettirmektedirler495.

2002 rakamlarına göre Amerika'da,

Antiocian Ortodokslarının 227 kilisesi ve 70,000 üyesi vardır.

Carpatha Rus Ortodokslarının 78 kilisesi ve 50,000 üyesi vardır.

Yunan Ortodokslarının 508 kilisesi ve 1,500,000 üyesi vardır.

Roma Ortodokslarının 56 kilisesi ve 25,000 üyesi vardır.

Rus Ortodokslarının 721 kilisesi ve 1,000,000 üyesi vardır.

Sırp Ortodokslarının 68 kilisesi ve 67,000 üyesi vardır.

Ukrayna Ortodokslarının 27 kilisesi ve 5,000 üyesi vardır496.

Ortodokslar, Hz. İsa'nın hem insanî hem de Tanrısal yönünün olduğunu, bu yönünün 

Hz. Meryem onu dünyaya getirmeden önce de var olduğunu, çarmıha gerilme esnasında acı 

                                                
492 Mead - Hill, a.g.e., s. 243-244; http://tr.wikipedia.org/wiki/Ortodoksluk#cite_note-1 (2009)
493 Matlins - Magida, a.g.e. s. 228-229; http://tr.wikipedia.org/wiki/Ortodoksluk#cite_note-1
494 Mead - Hill, a.g.e., s. 245-247; http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Ortodoksluk (2009)
495 Hançerlioğlu, Orhan, İnanç Sözlüğü, İstanbul 1975, s. 475.
496 Matlins - Magida, a.g.e. s. 228-229.
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çeken yanının tamamen insanî yönünün olduğunu, Tanrısal yönünün bundan hiç 

etkilenmediğini ileri sürerler.

Son Fener Rum Patriği'nin ölümü üzerine boşalan Patriklik makamına Dimitri 

Bartalameos (Ekim 1991) seçilmiştir. Ortodoksluğun inanç esaslarını kısaca şöyle 

özetleyebiliriz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un bir Tanrı’nın üç parçası olduğuna yani teslise 

inanırlar. Patrik ruhânî başkandır. Papa'yı Hz. İsa'nın vekili olarak kabul etmezler. O da bir 

insandır ve hata edebilir. Kutsal Ruh, Oğul yoluyla Baba'dan çıkmıştır. Hristiyanlık tarihinde 

ancak ilk yedi Konsil (325-787) geçerlidir. Hz. Meryem, Hz. İsa ve azizlerin kutsal tasvirleri 

(İkona) saygıya değerdir. Her ülke kendi diliyle ibadet edebilir. Haç sağdan sola doğru 

çıkarılır, ikonların kolları eşit uzunlukta olmalıdır. Evharistiya âyininde ekmeğe maya, şaraba 

su katılır. Vaftizden hemen sonra onaylama (Confirmation) yapılmalıdır. Yedi sakrament 

vardır. Keşiş, piskopos ve patrikler evlenemez. Buna karşılık papazlar evlenebilir. A'raf, 

ahiret hayatına geçişte, günahkâr kişinin kısa süreli bir bekleme yeridir497.

Her Ortodoks kilisesinde ikon bulunur ancak bunlara tapmazlar. İbadet sadece 

Tanrı'ya yapılır. İbadetlerini kiliselerinde yaparlar ve bu ayinler sebebiyle Tanrıyla görkemli 

bir birleşme gerçekleştirdiklerine inanırlar. Bu ayinlerde farklı olarak papaz ya da başpapaz 

tarafından yakılan tütsüden çıkan dumanın duacıları Cennet'e taşıdığı kabul edilir. Ayinde 

erkekler takım elbise veya günlük elbise giyerler ama kot giymek yasaktır. Kadınlar 

omuzlarını ve dizlerini örtmek mecburiyetindedir498.

Diğer Hristiyanlardan farklı olarak "Haçın Yükselişi" ayinini 14 Eylül'de kutlarlar. 

Tüm gün oruç tutulur. Mart'ın 25'inde Hz. Meryem'in hamile kalışını temsilen "Duyuru" ayini 

yaparlar. Ocağın 6'sında başlayan ve bir hafta süren "Tanrı'nın Görünümü" kutlamaları 

yapılır. Bu ayinde "Şanlı İsa" diye tebrikler yapılır. Bu, İsa Mesih'in vaftizine işaret eder499.

Ortodokslar, yeni doğan çocuklarını vaftiz ederek günahlarından arındırdıklarına 

inanırlar. Gençlikte tekrar kiliseye kabul için 1 ila 3 hafta kiliseye hizmet eder ve tekrar bir 

ayinle kabul töreni yapılır500. Evlilik ve cenaze merasimleri de kilisede yapılır. Ortodokslar 

ölümle ruhun bedenden ayrıldığını kabul ederler. Hz. İsa tekrar dirilip geldiğinde krallığını 

kuracak ve yeni bir çağ başlatacaktır. Hesaplar o zaman görülüp insanlar Cennet ve 
                                                
497 Matlins - Magida, a.g.e. s. 234; Tümer - Küçük, a.g.e., s. 162; Mead - Hill, a.g.e., s. 246-247; 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ortodoksluk#cite_note-1
498 Matlins - Magida, a.g.e. s. 230-231.
499 Matlins - Magida, a.g.e. s. 234-235.
500 Matlins - Magida, a.g.e. s. 238-239.
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Cehennem'e yaşayışlarına göre gönderilecektir. Ortodokslar, yeni bir eve taşındıklarında da 

"ev kutsama" töreni yaparlar, dua ederler. Yaklaşık 10-15 dakika sürer.501

Amerika’da bulunan Hristiyan grupları bu bilgilerini vermeye çalıştıklarımızla sınırlı 

değildir. Bunlar yanında, Assemblies of God, Quakers (Friends), Bible Churchs, First 

Nations, Reformed Churchs, Pentecostal, United Church of Christ, Amishler, Anabaptistler ve 

bunun yanında bilgi vermeye çalıştığımız mezheplerin onlarca alt mezhepleri ile yüzleri aşan 

Hristiyan mezhebi bulunmaktadır502.

                                                
501 Matlins - Magida, a.g.e. s. 242-243.
502 Mead - Hill, a.g.e., s. 67 vd. Ayrıca bkz. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Christian_denominations
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III.BÖLÜM

HRİSTİYANLARIN İSLAM’A BAKIŞI:(WASHINGTON DC BÖLGESİ ÖRNEĞİ)

A. WASHINGTON DC METROPOL BÖLGESİ

Çalışmanın bu bölümünde yapılan anketleri değerlendimeye geçeceğiz. Ancak, bunu 

yapmadan önce araştırmanın yapıldığı Washington DC bölgesi hakkında kısaca bilgi vermek 

yerinde olacaktır.

1. Washington DC Metropol Bölgesinin Genel Özellikleri

Washington DC Metropol Bölgesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yer alır. 

Bu bölge Virginia, Maryland, West Virginia eyaletlerinin bir kısmı ile Washington DC 

(District of Columbia-Columbia Bölgesi)'ni içine alır. Washington DC şehri bölgenin merkezi 

konumundadır. Şehir 16 Temmuz 1790 yılında kurulmuş ve başkent kabul edilmiştir503. 

1871'de Kongrenin aldığı karara kadar Columbia bölgesi içinde bir belediyelik şehir iken, bu 

tarihte şehir aynı zamanda Columbia bölgesi olarak da anılmaya başlanmıştır. Çok önemli 

dünya kuruluşlarını içinde barındıran şehir, Dünya Bankası, IMF, Dünya Sağlık Örgütü gibi 

büyük organizasyonların yanında 172 ülkenin elçiliklerini bağrında barındırmaktadır504.

Bölge içinde Fairfax, Alexandria, Arlington, Manassas gibi Virginia eyaletinde 

bulunan ve Amerika'nın ekonomik açıdan en gelişmiş şehirleri mevcuttur. Ancak, hiç bir 

eyalete bağlı olmayan, özerk bir yapıya sahip olan başkent Washington DC, bölgenin şehir 

merkezi konumundadır. Bölge daha çok eyaletlerde ve federal hükümette çalışan memur, işçi 

kesimden ve serbest ticaret yapan insanlardan müteşekkildir. Bu bölge sanayi veya tarım 

bölgesi değildir. Bölgenin en büyük nehri Washington şehri ile Virgina eyaletini birbirinden 

ayıran Potomak nehridir. Üzerinde küçük çaplı gemiler ve yatlarla seyahat imkanı olan nehir, 

şehre ayrı bir güzellik katmaktadır. Bölgede üç büyük havaalanı vardır. Bunlar içinde, 

Virginia eyaleti sınırlarında bulunan Dulles Havaalanı Amerika’nın uluslararası uçuşlarına 

açık sayılı havaalanlarındandır505. Bölgenin şehir merkezi durumundaki Washington DC, 

Amerika Başkanı’nın evi ve resmi ofisi olan Beyaz Saray’ı, Amerikan’ın federal meclisinin 

                                                
503 http://www.americaslibrary.gov/cgi-bin/page.cgi/jb/nation/capital_1 (2009)
504 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C. (2009)
505 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Metropol_Area (2009); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C. (2009)
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ve senatosunun bulunduğu Kongre binasını, IMF ve Dünya Bankasının merkezî binalarını, 

Dünya Sağlık Örgütünün merkezini ve daha pek çok önemli kuruluşların merkezlerini 

barındırmaktadır. CIA’in merkezi ve Amerikanın Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Virginia 

eyaleti sınırlarındadır ama Washignton DC’ye beş dakikalık bir mesafededir. Şehir, 

birbirinden heybetli ama yüksek olmayan geniş binalarla Roma İmparatorluğu’nun büyük bir 

başkentini andırmaktadır. Tıpkı eski Roma’daki gibi, hemen her binanın önünde veya 

üzerinde heykeller mevcuttur. Uzay müzesi, Kızıldereli müzesi, Tarih Müzesi, Hayvanat 

Bahçesi ve daha pekçok turistik yer ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlamaktadır. Bu yüzden 

bölge her yıl yaklaşık yirmi milyon turiste ev sahipliği yapmaktadır506.

Resim 1. Amerika Birleşik Devletleri Resim 2. Washington DC Metropol 

Bölgesi

2. Bölgenin Demografik Özellikleri

Bu bölge Amerika için en kozmopolit bölgelerden biridir. Bölgede bir dünya mozayiği 

mevcuttur denebilir. Dünyanın her yerinden, farklı din, dil, renk, ırk ve kültürden insana 

rastlamak mümkündür. Bölgedeki bazı üniversiteler 71 farklı ülkeden öğrenci 

bulundurduğunu ve bunun kendileri için ne denli büyük bir zenginlik olduğunu reklamlarında 

bir iftihar vesilesi olarak dile getirmektedirler.

2.1. Bölgenin Coğrafî Özellikleri

Bölge, gayri resmi bir yapılanma arzeder. Dört eyaletin topraklarını ve Washington 

DC’yi içine alır. Toplam yüzölçümü 2.328,4 km² (6.028 mil kare) civarındadır. 2005 yılında 

                                                
506 http://www.dcwatch.com/govern/sports041028f.htm (28 Ekim 2004)
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bir kilometer kareye düşen insan sayısı 357.7’dir507. Bölge genelde düzlük, zaman zaman 

küçük tepeliklere sahiptir. Bölge Atlas Okyanusuna çok yakındır. Yaklaşık 30 dakikalık bir 

mesafe vardır. Okyanusla bölge arasında büyük yükseklikler olmadığı için, okyanus iklimi 

belli ölçüde bölgeyi tesiri altına almaktadır. Bu sebeple iklimi genel olarak yazları nemli ve 

sıcak, kışları soğuk ve karlı geçmektedir. Pek çok yönüyle İstanbul iklimiyle benzerlik 

arzeden bölgenin haritadaki konumu ise, Washginton şehri nazara alındığında 38˚ kuzey 

enlemi ile 77˚ batı boylamındadır508.

2.2. Bölgenin Nüfusu ve Etnik Yapısı

Washington DC Metropol Bölgesi hakkında en son ve güvenilir istatistikî bilgiler 

devletin istatistikî bilgileri yayınladığı resmi web sitesi “www.census.gov” adresinde 

mevcuttur. 2005 yılı rakamlarına göre bu bölgede 5,214,666 insan yaşamaktadır. Bu rakam 

2004 yılı için 5,157,608 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu haliyle 390 metropol bölge içinde 31. 

durumdadır. 2000 yılından 2005 yılına kadar 244,950 tabii artış, 173,534 kadar kimse de 

göçle buraya yerleşmişlerdir. Bu arada 5 yıl içinde 159,579 ölüm, 404,529 doğum 

gerçekleşirken genel nüfus artışı 418,484 kadar gerçekleşmiştir. Nüfusun daha çok genç 

olduğu gözlenen bölgede yaşlara göre nüfusun dağılımı 2003 rakamlarına göre aşağıdaki 

gibidir. Yine 2003 rakamlarına göre her yüz kadına bedel 95.3 erkek nüfusu var509.

Tablo 1: Washington DC Metropol Bölgesi Nüfusunun Yaş Gruplarına Dağılımı

____-5 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-____

%7.1 %14.0 %12.8 %14.9 %17.1 %14.9 %10.0 %5.0 %4.2

Bu nüfusun ırklara dağılım oranı ise aşağıdaki gibidir. 2003 rakamlarına göre nüfusun 

nerede ise üçte ikisi beyazlardan oluşmaktadır. Hispanik olarak tanımlanan Latin ülkelerine 

ait nüfus ise her geçen gün artarak devam etmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi 

bölgenin gelir seviyesi yüksek olması ve bu sebeple iş imkanlarının fazla olmasıdır. Bölgede 

bulunduğumuz altı yıl içinde pekçok illegal Hispanik nüfusun buraya yerleşip çok ucuz 

ücretlerle çalıştıklarına şahit olduk.

                                                
507 http://www.census.gov/compendia/smadb/TableB-01.xls (2008); 

http://www.elk.itu.edu.tr/~batman/useful/olcu/olculer.html (2008)
508 Bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Va%C5%9Fington,_DC (2009)
509 http://www.census.gov/compendia/smadb/SMADBmetro.html (4 Şubat 2009)
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Bölgede yaşayan insanların 1980'deki ırklara dağılımı: Beyaz %67.8, Zenci %26.0, 

Asyalı %2.5, Hispanik (Latin) %2.8, Diğer % 0.9 iken bu oranlar 2006 yılında şu şeklini 

almıştır. Beyaz %51.7, Zenci %26.3, Asyalı %8.4, Hispanik (Latin) %11.6, Diğer % 2.0510.

18 yaşın altında çocuğu bulunan aile oranı bölgenin geneline nisbetle %36.6'dır. 2000 

yılı verilerine göre evli olmadıkları halde, arkadaşlarıyla bir evi paylaşanların oranı %50.1, işe 

giderken yalnız başına araba kullananların oranı %67.5'dir. 1999'un verilerine göre %40.7'si 

yıllık 75,000 doların üstünde bir gelire sahip iken, %7.2'si fakirlik sınırının altında 

yaşamaktadır.

2000 yılı rakamlarına göre doğum sayısı 73,578 iken bu rakam 2002'de 75,328'e 

ulaşmıştır. Yani 2000 yılında bölgenin genel nüfusuyla oranlandığında doğan çocuk miktarı 

binde 15.3 iken, 2002'de binde 15.1'lik bir orana sahiptir. Bu da çocuk edinme oranının genel 

nüfusa göre giderek düştüğünü göstermektedir. 2000 yılındaki ölüm sayısı 29,838 iken 

2002’de ise 30,421'dir. Bunların bölgenin genel nüfusuna oranı ise, 2000'de binde 6.2, 

2002'de ise binde 6.1'dir. Çocuk ölümleri 1990'da 764 ile her sağlıklı doğan bin çocukta 10.6 

oranında, 2000'de 466 ile binde 6.3 ve 2002'de 509 ile binde 6.8'lik bir orana sahiptir.

2.3. Bölgenin Eğitim Durumu

Bölgede, lise ve daha yükseği eğitim alanların genele oranı %87.0'dir. Üniversite ve 

daha yüksek eğitime sahip olanlar %42.5'dir. Yabancı ülkelerden gelip burada çocuk sahibi 

olanların oranı ise bölgenin geneline nisbetle %17.3'dir. Evlerinde İngilizce'den başka bir dil 

kullananların oranı %21.3'dür511. Bölgede bulunan Washington DC şehri, orta ve lise 

eğitiminde çok iyi bir yerde değilken, üniversite seviyesinde oldukça kaliteli üniversitelere 

sahiptir. Georgetown Üniverstisesi, George Washington Üniversitesi, Katolik Üniversitesi 

ülkenin genelinde önemli yere sahiptirler. Maryland eyaleti içinde bulunan ve bazı kampüsleri 

Washington şehrinde bulunan Johns Hapkins Üniversitesi, özellikle tıp sahasında dünyada 

hatırı sayılır bir şöhrete sahiptir. Virginia eyaletinin Metropol bölgeye giren kuzey kısmında 

ise, lise seviyesinde kaliteli eğitim verilmektedir. Ülke genelinde büyük başarılara imza atan 

Tomas Jefferson lisesi ve Fairfax lisesi bunlardan bazılarıdır512.

                                                
510 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Metropol_Area (2009)
511 http://www.census.gov/compendia/smadb/TableB-04.xls (5 Mayıs 2008)
512 http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Virginia; http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland (2009)
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3. Bölgenin Ekonomik Durumu

2003 rakamlarına göre bölgedeki doktor sayısı 22,334'dür. Bu rakam yaklaşık olarak 

her 100,000 kişiye 440 doktorun düştüğünü gösterir. Bölgede 39 hastane ve toplamda 9,342 

yatak mevcuttur. Bu da her 100,000 kişiye 184 yatak anlamına geliyor. Bir çeşit devlet 

sigortası olan (medicare)'den yararlanan insan sayısı 480,361'dir. Bu genele nisbetle %7.0'lik 

bir oran demektir ve her 100,000 kişiden sadece 9,473 kişinin bu imkandan yararlanabildiğini 

gösterir. 2004'te sosyal güvenlik programından istifade eden insan sayısı 511,194'tür. Bu da 

her 100,000'de 10.081 kişinin bu hakkı kullanabildiği anlamına gelir. Bu yılda emekli 

olanların sayısı 343,848'e ulaşmıştır. Ayrıca ekstra güvenlik programından geliri olan insan 

sayısı (supplemental security income program recipients) 2004 yılında 67,122'dir. Yani 

100,000 içinde 1,306 kimse bu yardımı almaktadır. Bölgedeki ev sayısı 2000 yılında 

1,890,036 iken 2004 yılında %7.6'lık bir artışla 2,033,679 olmuştur.

Bölgede kişi başına düşen yıllık milli gelir 2000'de 40,665 iken bu rakam 2002'de 

42,773 dolara çıkmıştır. Bölgede kazanılan toplam bütçe 2000'de 196,093.1 milyon dolar iken 

2002’de 214,440.7 milyon dolara çıkmıştır.

Bölgede çalışan insan sayısı 2,661,028 iken bu rakam sayıda artarak 2,801,375'e 

çıkmıştır. Fakat işsizlik, bu rakam artışına rağmen 2000'de 72,759 iken 2002 103,874'e 

çıkmıştır. Oran olarak %2.7 olan 2000 yılındaki işsizlik oranı 2004'de %3.7 olmuştur513.

4. Bölgenin Dînî Yapılanması

Bölgenin resmî bir statüsü olmaması dînî yapının net olarak ortaya konmasını da 

güçleştirmektedir. Zira, onlarca county adı verilen yerleşim biriminin yanında tam bir şehir 

hüviyeti taşıyan sadece Washington DC vardır. Ancak bölgede kayda değer iki eyalet olan 

Virginia ve Maryland eyaletlerinin geneline ait 2008 yılında elde edilen verilerine göre genel 

bir kanaat edinebiliriz. Bu verilere göre Virginia eyaletinin %76’sı Hristiyan’dır. Bunlar da 

başlıca %30 Baptist, %14 Katolik, %7 Metodist, %3 Presbiteryan, %3 Episkopal-Anglikan, 

%2 Lutheran ve %13 diğer Hristiyan grupları şeklinde oranlara ayrılmışlardır. Budist, Hindu, 

Şintoist gibi diğer dinlere sahip olanlar da %4 kadardır. Müslümanlar ve Yahudiler %1’lik 

                                                
513 http://www.census.gov/compendia/smadb/SMADBmetro.html
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nüfuslara sahipken kendisinin herhangi bir dine sahip olmadığını söyleyenler %12’lik bir 

orana sahiptirler514.

Maryland’de ise, yine 2008 rakamlarına göre nüfusun %79’u Hristiyan, %4’ü Yahudi, 

%1’i diğer dinlere mensup olanlardır. %13’ü ise herhangi bir dine mensup görünmemektedir. 

Hristiyanların bu %79’luk oranı ise, %23 Katolik515, %18 Baptist, %11 Metodist, %6 

Lutheran, %21 diğer Protestan mezhepleri ve %3 de diğer Hristiyan mezhepleri 

şeklindedir516.

Washington DC hakkındaki 2000 yılı verileri ise şöyledir. Nüfusun %28’i Katolik, 

%9.1’i Amerikan Baptist, %6.8’i Southern Baptist (Güneyli Baptist), %1.3’ü Ortodoks ve 

%13’ü diğer Hristiyan mezheplerine mensup. Şehirdeki Hristiyan nüfus toplam olarak 

%58.2’lik bir oranı oluşturmaktadır. Şehirde %10.6 oranında Müslüman, %4.5 oranında 

Yahudi ve %26.8 oranında da ya herhangi bir dine mensup olmayan veya pratikte dinini 

yaşamadığını ifade eden bir grup mevcuttur517. Özellikle Müslüman nüfusun fazla 

görünmesinde Afrika kökenli zenci Amerikalı Müslümanların rolü büyüktür. Fakat maalesef 

yaklaşık 6 yıllık bir gözlemin neticesi denebilir ki, bunların çok büyük bir oranı İslam’ı 

yaşamayıp, sadece Müslüman olduğunu ifade etmektedirler.

                                                
514 http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Virginia
515 Maryland eyaleti, İngiltere’de iken azınlık olup, Amerika’ya göçen Katolikler tarafından kurulmuştur. Bu 

sebeple bu eyalette en büyük orana sahipler Katoliklerdir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland)
516 http://en.wikipedia.org/wiki/Maryland
517 http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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B. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bir konuda alan araştırması yapılırken izlenen yol, araştırmanın güvenilirliği ve 

sağlıklı sonuç elde etmek için çok önemlidir. Biz de çalışmamızın güvenilir ve sağlam olması 

için, bir evren ve örnekleme tesbiti, kapsam ve sınırlılıkların belirlenmesi, veri toplamada 

sağlıklı araçların kullanılması adına gerekli hususları yerine getirdik.

1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni, araştırmanın yapıldığı yerin sınırlarına, örneklemi de belli 

kurallara bağlı olarak bu bölgeden seçilen ve seçildiği bölgeyi hem nitelik hem de nicelik 

bakımından temsil eden daha küçük gruba denir518. Bizim bu çalışmadaki evrenimiz 

Washington DC bölgesinde yaşayan Hristiyanlardır. Örneklemler hiç bir mezhep farkı 

gözetmeksizin belli başlı Hristiyan grupların iştirakini temin sağlanmıştır. Sadece Katolik 

mezhebinin bile 200’ün üstünde ayrı alt mezheplere ayrıldığı, herkesin bir köşede ayrı bir 

akım oluşturarak, diğer mezheplerden ayrıldığını iddia ettiği bir coğrafyada bütün 

mezheplerin sayısını tesbit de, bu mezheplerin hepsinden katılımcı bulmak da elbette zordur. 

Ancak, bu bölgede yaşayan ve ister nüfusu itibariyle, isterse de toplumdaki sosyal statüsü 

itibariyle söz sahibi Hristiyan mezheplerinden katılımın olmasını temin etmeye çalıştık.

2. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 

Araştırma, bu bölgede bulunan değişik Hristiyan mezheplerinden 18 yaşın üzerindeki 

bütün bay ve bayanlara yöneliktir. Ankete aşağıda gösterileceği üzere 201 kişi katılmıştır. 

Bunların mezheplere göre dağılımı da aşağıda verilecektir. Anketimizi gören bazı Yahudi, 

Budist, Hindu ve paganist kimseler de oldukça ilgi göstermişlerdir. Fakat, bu araştırmanın 

çerçevesi Hristiyanlarla sınırlı kaldığından sadece Hristiyanlar üzerinde anket yapılmıştır. Bu 

arada, ABD’de 18 yaşın altındaki şahıslar yetişkin insan sayılamayacağından ve kanunen 

ailelerine bağlı olduklarından, onların din gibi hususi bir konu hakkında cevap vermelerinin 

aileleri tarafından nasıl bir tepkiyle karşılanacağını bilemediğimizden, bu yaşın altındakilerle 

anket yapmadık. Çalışma esnasında bir üst yaş sınırı, meslek tercihi, şehir tercihi, cinsiyet ve 

etnik kimlik tercihi de yapılmadı. Bu sebeple, 18 yaşın üstündeki isteyen bütün Hristiyanların 

katılımı temin edilmeye çalışılmıştır.

                                                
518 Bayyiğit, Mehmet, Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac Olayı, TDV Yayınları, Ankara, 1998, s. 83.
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3. Veri Toplama Araçları

Anket (survey) türü araştırmalarda iki yolla veri elde edilebilir. Birisi doğrudan kağıt 

üzerinde sorular katılımcıya verilerek ankete katılması sağlanır. Diğeri de mülakat yapılarak 

elde edilir. Biz bu araştırmamızda her ikisini de tatbik ettik. Ayrıca bölge insanlarının hayat 

standartlarını, yaşam tarzlarını göz önüne alarak internet ortamında anketimize iştirakleri 

sağlanmaya çalışılmıştır.

4. Verilerin Toplanması: Anketin Uygulanması

Öncelikle anket sorularından oluşan 6 sayfalık anket formunu ulaştırabildiğimiz 

kadarıyla Hristiyanların ellerine verip doldurmaları temin edildi. Bu oldukça zor gerçekleşen 

bir yol oldu. Zira, katılımcı dolduruncaya kadar beklemek ve anket formunu almak 

gerekiyordu. Çok az insan oturup 5-10 dakikasını verip böyle bir ankete yardımcı oldu. 

Bundan sonra, bazı kiliselerin papazlarıyla konuşarak, formların kilise cemaatine dağıtılması 

ve papaza geri teslim etmeleri şeklinde bir yol izlendi. Bunda da katılım az oldu. Bir başka 

yol olarak, zarfın üzerine adresimizi yazıp, pulu yapıştırıp anket forumlarını doldurup ağzını 

kapatarak bize göndermeleri için yine değişik kiliselerde ve iş yerlerinde katılımcı teminine

çalışıldı. Bu yolla yaklaşık 60 katılımcı temin edildi. Bütün bunlar yapılırken teknolojinin 

imkanlarını kullanarak ankete özel bir web sitesi hazırlandı. Hedef katılımcıların hiç 

zorlanmadan bu ankete iştirak etmelerini sağlamaktı. Web’in ve anketin duyurusu, hem 

değişik web sitelerinde hem de broşür basıp dağıtarak mümkün olan heryere duyurulmaya 

çalışıldı. Aynı zamanda, bu broşürler bazı üniversitelerin ilan panolarına asıldı. Bu sayede 

katılımcılar ev, iş veya okullarından ankete iştirak ettiler. Yaklaşık 110 kişi bu yolla ankete 

katılmış oldu.

Buna ilave olarak, Washington DC’deki Gaziler Hastanesinde görevli, farklı 

mezheplere mensup 5 adet Chaplain (Hristiyan din adamı) ile mülakat yapıldı ve anket 

soruları yöneltildi. Katılımcılar, bütün samimiyetleri ile bu soruları cevapladılar.

Araştırmanın yapıldığı bölgede yaklaşık 6 yıldır, değişik vesilelerle Hristiyanlarla aynı 

ortamda bulunma ve onların fikirlerini alma imkanı olmuştur. Konferans, panel, seminer, 

kurslar ve iftar yemeklerinde bir araya geldiğimiz farklı mezheplere ait Hristiyanların 

Müslümanlara karşı tavırlarına şahit olduk. Buralarda gözlemlediğimiz bazı olaylar ve 

aldığımız bilgiler de araştırma esnasında bize oldukça yardımcı olmuştur.
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C. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

1. Örneklemin Sosyodemografik Özellikleri

Bu bölümde ankete katılan Hristiyanların kişisel bilgileri, sosyodemografik ve 

ekonomik durumları ile ilgili veriler sunulacak, bunlar üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

1.1. Eğitim Durumları

Tablo 2: Katılımcıların Eğitim Seviyeleri

f %

Lise 30 14.93

Yüksekokul 24 11.94

Üniversite 67 33.33

Yüksek lisans 57 28.36

Doktora 22 10.95

Diğer 1 0.50

Toplam 201 100

Ankete katılanların % 13’ü lise mezunu, % 12’si yüksekokul, % 35’i üniversite, % 28 

yükseklisans mezunu ve % 10’u da doktora yapmıştır. Bölgede ankete katılanların sadece % 2 

gibi küçük bir oranının lisenin bir kısımını okuduğu, yüksekokul ve üstü mezunlarının toplam 

% 85’i bulduğu göz önünde bulundurulursa eğitim seviyesinin gayet yüksek olduğu 

görülecektir. Anketin ilerleyen bölümlerinde değerlendirme yapılırken, değerlendirmelerde 

kolaylık olması sebebiyle, bu % 2’lik kısım lise mezunları ile berbarer değerlendirmeye 

alınacaktır.

1.2. Cinsiyet Dağılımı

Ankete katılanların %60’ını bayan %40’ını ise baylar oluşturmaktadır. Anketin 

yapıldığı Washington şehrinde de bayan nüfusu % 53.1’lik bir oranla erkeklerden daha 

fazladır519. Ankete katılan bayan oranının genelin üzerinde olması dikkat çekmektedir. Bunun 

                                                
519 http://factfinder.census.gov/servlet/ACSSAFFFacts?_event=-geo_id=04000US11-

_geoContext=01000US|04000US11-_street=-_county=-_cityTown=-_state=04000US11-_zip=-_lang=en-
_sse=on-ActiveGeoDiv=-_useEV=-pctxt=fph-pgsl=040-_submenuId=factsheet_1-ds_name=null-
_ci_nbr=null-qr_name=null-reg=null:null-_keyword=-_industry (2009)
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sebebi; katılımcıların daha çok kilise çevresinden olması ve kiliseye devam eden mensupların 

çoğunun da kadın olması olabilir.

Grafik 3: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı
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1.3. Mezheplere Göre Dağılımı 

Katılımcıları mezheplerine göre sınıflandırırken anketin yapıldığı bölgedeki büyük 

gruplar ölçü alınmıştır.

Tablo 3: Katılımcıların mezheplere göre dağılımı

f %

Assemblies 5 2.5

Baptist 18 9.0

Katolikler 46 22.9

Christian Science 5 2.5

Church of Christ 18 9.0

Episkopal 9 4.5

Lutheran 6 3.0

Metodist 41 20.4

Mormon 3 1.5

Orthodokslar 3 1.5

Diğer 35 17.4



124

Pentecostal 3 1.5

Presbiteryan 5 2.5

Seventh Day Adventist 1 0.5

Unitarian 1 0.5

Unitarian Universalist 1 0.5

United Church of Christ 1 0.5

Toplam 201 100

Bunları Katolik, Protestan ve Ortodoks diye üç ana Hristiyan grubunda sınıflandırmak 

da mümkündür. Ancak, ankete katılan veya katılmayan yerli halkla yapılan görüşmelerde 

Protestanlık içindeki mezheplerin hepsinin kendini mezhebin alt kimliği ile isimlendirdikleri 

görülmüştür. Kendilerine en büyük Hristiyan grubun hangisi olduğu sorulduğunda 

“Katolikler” olduğu cevabı alınmıştır. Halbuki, Protestanların toplamı yaklaşık % 74’ü 

bulmaktadır.

“Diğer” olarak isimlendirilen grubun içinde kendini sadece Protestan olarak 

tanımlayan ve hiç bir alt gruba üye olmayan yani Non-denominatinal Hristiyanlar ve 

kendilerini sadece Hristiyan olarak tanımlayanlar vardır. Ayrıca, Church of the Nazareth, 

Evangelical, American Baptist (ki, bunlar kendilerini ayrı kategorize ediyorlar) ve Messiah 

Christian-Judah gibi diğer Protestan gruplarından insanlar ankete iştirak etmişlerdir.

Ankete katılanların % 22.9’unu Katolikler, % 20.4’ünü Metodistler, % 9’unu 

Baptistler yine % 9’unu Church of Crist ve % 1.5’ini Ortodokslar oluşturmaktadır.

1.4. Yaş Durumu

Ankete katılanların yaklaşık % 18.4’ünü 18-25 yaş grubundaki gençler, % 21.4’ünü 

26-35 yaş grubundaki gençler, % 22.4’ünü 36-50 yaşları arasındaki orta yaşlı insanlar, en 

büyük oranı ise % 26.9’luk oranla 51-65 yaşları arasındaki olgun yaştaki insanlar 

oluşturmuştur. Katılanların geri kalan % 10.9’luk kısmını ise 65 yaş üzeri Hristiyanlar 

oluşturmaktadır. Anketin daha çok kilise çevrelerinde gerçekleştirilebildiği, genç yaştakilerin 

daha çok dışarılarda ankete katıldığı göz önüne alınırsa, kiliseye mensup insanların yaşlarının 

ortalamasının ellinin üzerinde olduğu hemen dikkatleri çekmektedir. Aşağıdaki grafikte bu 

daha da net görülmektedir.
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Grafik 4: Yaşlar
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1.5. Medenî Durum

Tablo 4: Medenî Durum

f %

Bilinmiyor 1 0.5

Boşanmış 10 5.0

Evli 111 55.2

Bekar 71 35.3

Dul 8 4.0

Toplam 201 100

Ankete katılanların % 55.2’si evli, % 35.3 ise bekardır. Dul oranı % 4’lerde kalırken, 

boşanmışların oranı sadece % 5’lerde kalmıştır. Özellikle boşanmışların oranının Amerika 

geneline göre az olması dikkatleri çekmektedir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Ancak yine 

anket çevresinin kiliseye ve dinine bağlı insanlar olması, bize dindar insanların hayatlarının 

daha düzenli olabileceği hususunda bir fikir verebilir.
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1.6. Etnik Dağılım 

Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçünü beyazlar oluşturmaktadır. Bu oran Amerika 

genelindeki populasyan dağılımına da çok uygundur. Onların arkasından zenciler, onların 

ardından da Latin kökenli Hristiyanlar gelmektedir. “Diğer” ismi ile Kızılderili birisi ankete 

iştirak etmiştir.

Grafik 5: Irklar
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2. Örneklemin Ekonomik Durum

Tablo 5: Gelir Düzeyi

Yıllık Gelir f %

Bilinmiyor 1 0.5

10.000 $ Altı 7 3.5

10.000-25.000 $ Arası 5 2.5

25.000-50.000 $ Arası 34 16.9

50.000-75.000 $  Arası 45 22.4

75.000-100.000 $ Arası 37 18.4

100.000-150.000 $ Arası 50 24.9

150.000 $ Üzeri 22 10.9

Toplam 201 100.0
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Ankete katılanların gelir durumu da yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 

katılımcıların yıllık gelirlerinin Amerika geneline göre (-ki, bu rakam 2000 rakamları ile 

yaklaşık $40.000520) yüksektir. Katılımcıların yaklaşık % 77’sinin yıllık geliri 50.000 doların 

üzerindedir. Bu da aylık olarak yaklaşık 4500 dolar  demektir. Refah seviyesinin yüksekliğine 

rağmen ankete katılanların içinde aylık 1000 ile 2000 dolar civarında geliri olanlar da 

mevcuttur. Bu da anketin birbirinden farklı yaşam seviyelerine sahip yaygın bir alanda 

gerçekleştirildiğini gösterir.

3. Örneklemin Meslek Dağılımı

Tablo 6: Meslekler

f %

Muhasebe 6 3.0

Sekreter 4 2.0

Bankacı 11 5.5

Üniversite 1 0.5

Müşteri Hizmetleri 1 0.5

Eğitim 23 11.4

Mühendis 16 8.0

İdareci 1 0.5

Sağlık 2 1.0

Serviscilik 1 0.5

İnsan Kaynakları 3 1.5

Bilgi Teknolojisi 7 3.5

İmalatcı 2 1.0

Vakıfcı 7 3.5

Diğer 89 44.3

Satıcı 3 1.5

Din Adamı 20 10.0

Bilim Adamı 4 2.0

Toplam 201 100

                                                
520 http://www.dataplace.org/area_overview/index.html?place=p26.2:11-z=1 (2009)
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Ankete katılanların meslek grupları o kadar çok ve birbirinden farklıdır ki, bunları 

tabloya dökmek mümkün değildir. Bu meslekler içinde eğitimde görev alanlar yaklaşık % 

11.4’lük oranla en geniş meslek grubunu oluştururken, bunu % 10 ile din adamları, % 8.0 ile 

mühendisler ve % 5.5 ile de bankacılar takip etmektedir. Katılımcıların yaklaşık % 44.3’ü 

standart anketlerde uygulanan ve bu çalışmada tercih edilen meslek gruplarının dışında farklı 

mesleklere sahiptirler. Katılımcılar arasında, avukat, film yapımcısı, müzisyen, müteahhit, 

spor antrönörü, yazar, koruma görevlisi, laborant, şarkıcı, hemşire, sigortacı, emekli ve 

öğrenci gibi daha pekçok farklı meslek bulunmaktadır.

D. VERİLER VE DEĞERLENDİRMELER

Elde edilen bulguların değişik başlıklar altında incelenmesine ihtiyaç vardır. Öncelikle 

katılımcıların İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgi seviyelerini, bu bilgiyi elde ettikleri 

kaynakları gösteren bulguları inceleyeceğiz.

1. GENEL HALKIN İSLAM’A BAKIŞI

Burada, verileri bazı kategorilere alarak tahlil edeceğiz. Bu sayede farklı grupların 

aynı soruya ne şekilde cevap verdiğini görecek ve daha analitik sonuçlara varacağız.

1.1. Hristiyanların İslam Hakkındaki Bilgi Seviyeleri

Katılımcıların İslam hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını öğrenmek maksadıyla 

İslâmî literatüre ait en temel bazı terimleri sorup ne kadarı hakkında bilgileri olduğunu 

sorduk.

1.1.1. Temel İslâmî Terimler Hakkındaki Bilgileri

Katılımcıların İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgilerini ve seviyelerini ölçme 

adına dînî bazı terimler sorulmuştur. Bunlardan “Allah”, % 41’lik oranla bilinmekte % 34’luk 

oranla da iyi bilinmektedir. “Müslüman” kelimesi ise ikinci iyi bilinen kelime olmuştur. 

Katılımcıların pek çoğu “Muhammed” ismini ve “Kur’an” kelimesini büyük bir yüzde ile 

biliyorlar. En az bilinen İslâmî tabirler ise Kabe ve fetva kelimeleridir. İleride görüleceği 

üzere, bilgi kaynaklarının daha çok medya, internet ve arkadaşlar olması da daha çok 

buralarda sık sık geçen kelimelerin Allah, Muhammed, Kur’an, Cihad kelimeleri olduğunu 

göstermektedir. Sünni ve şia kelimeleri özellikle son dönemde çok medyatik olmakla beraber, 

katılımcılar bu iki kelime hakkında bilgilerinin net olmadığını ifade etmişlerdir. Zira, “biraz 
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biliyorum” diyenler “sünni” kelimesi için % 37, “şia” için % 33’dür. Bilmiyorum ile 

biliyorum diyenlerin oranı da birbirine çok yakındır. “Mekke” kelimesinin % 44’lük oranla 

biliniyor, % 23’lük oranla da iyi biliniyor olması düşündürücüdür. İbadetler hakkında sorulan 

soruya verilen cevaplarda da “Hacc”ın yüksek bir orana sahip olması gösteriyor ki, 

katılımcılar, bilgi kaynaklarıyla doğru orantılı olarak, daha çok medyatik isimleri tanıyorlar. 

Zira, her sene “Hacc” ibadeti, mevsimi geldiğinde, Amerika’daki radyo, televizyon ve yazılı 

basında bu konu geniş yer almaktadır.

Tablo 7: Bilgi Seviyeleri Tabloları

Cevapsız 

%

Bilmiyor

%

Biraz Biliyor

%

Biliyor

%

İyi Biliyor

%

Toplam

%

Allah 1 5 18 41 34 100

Muhammed 2 4 25 39 29 100

Kur'an 2 13 24 37 23 100

İmam 2 34 21 29 13 100

Müslüman 2 4 23 40 30 100

Cihad 2 13 33 32 19 100

Fetva 3 53 21 15 7 100

Sünni 3 21 37 27 12 100

Şia 2 27 33 26 11 100

Mekke 2 9 21 44 23 100

Kabe 3 68 9 11 9 100

1.1.2. İslam’da Ahiret İnancı Hakkındaki Bilgileri

Katılımcılar, Müslümanların ahiret inancı ile alakalı bilgilerini şöylece ortaya 

koymuşlardır. %31.14’ü Müslümanların hesap gününe inandığını, %28.57’si Cennet ve 

Cehennem’e inandıklarını, %19.78 ruhlarla birlikte bedenlerin de dirileceğini kabul 

ettiklerini, %17.58’in ise Müslümanların sadece ruhların dirileceğine inandıklarını ifade 

etmişlerdir. %2.93 gibi çok cüzî oranda bir grup ancak Müslümanların ahiret diye bir şeye 

inanmadıklarını düşünmektedir.
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Tablo 8: Sizce Müslümanlar ölümden sonrası adına neye inanıyorlar?

Sizce Müslümanlar ölümden sonrası adına neye inanıyorlar?

f %

Ölümden sonra hayat yok 8 2.93

Sadece ruhlar dirilecek 48 17.58

Ruhlar ve bedenler beraber dirilecek 54 19.78

Hesap günü var 85 31.14

Cennet ve Cehennem var 78 28.57

Bu soruya verilen cevapta bir husus dikkatimi çekmektedir. Çalışma boyunca, değişik 

zamanlarda Hristiyanlara kendi inançları ile alakalı sorular sorup cevaplar aldık. Bunlar içinde 

ahirete ait sorduğumuz sorulara maalesef ikna edici cevap alamadık. Gördük ki, aslında 

Hristiyanlar kendi dinlerini iyi bilmiyorlar. Ahiret gibi en önemli mevzuda dinlerinde neler 

olduğunu öğrenmemişler. Ancak bazı papazlarla görüşmelerimizde daha da enteresan 

sonuçlara ulaştık. Maalesef pek azı müstesna, papazlar da ahirete iman hakkında bizi 

doyurucu bilgiye sahip değillerdi.

Çalışmamızın ikinci bölümünde kısaca izah etmeye çalıştığımız “Hristiyanlıkta Ahiret 

İnancı” başlıklı konuda da görüleceği gibi, aslında mevcut Hristiyan kaynaklarında, İslam’da 

olduğu gibi tatmin edici malumat mevcut değildir. Hal böyle olunca, kendi dinlerinde ciddi 

bilgi bulunmayan Hristiyanlar, İslam’daki inanışı bilmeden uzak durumdadırlar. Verilen 

cevapların ise, Müslümanların ahiret inancı hakkındaki bilgilerini ortaya koymaktan çok, bu 

konudaki kendi inanış ve anlayışlarını ortaya koyduğunu düşünüyoruz.

Aslında ahiretle alakalı bilgilerinin genelde çok sığ olması ve bu dünyanın sonunu 

anlatması sebebiyle, çoğu Amerikalı bu konulara girmez ve konuyu siz açtığınızda da rahatsız 

olurlar. Halbuki, insanın cevap bulması gereken en önemli konulardan birisi olması sebebiyle, 

karşılaştığımız bazı Amerikalıların bu meraklarını, bizim dinimizdeki inanışı öğrenme adına 

üstüste soru sormalarından anlamaktayız.

Ankette bu soruyu Müslümanların inanışları açısından sormamız, onların inancını 

sormamızdan daha az havayı geren bir soru olsa da çok yabancı olunan bir husus olduğu 

anlaşılmaktadır.

1.1.3. Kur’an Hakkındaki Bilgileri
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Grafik 6: Kur’an’ın Kaynağı Hakkındaki Bilgileri

Katılımcıların Kur’an hakkındaki bilgilerini ölçme adına bir soru sorulmuş ve bundan 

alınan netice yukarıdaki tabloda yansıtılmıştır. Buna göre, katılımcıların %33’ü Kur’an’ı Hz. 

Muhammed’in yazdığını düşünmektedir. %31’i ise bunu insanların yazdığını kabul 

etmektedir. %22’si bu soruya cevap vermezken sadece %14’ü Kur’an’ın Allah tarafından 

vahyedilmiş bir kitap olduğunu bilmektedir. Bu soruya “evet” demenin İslam’ın kutsal

kitabını kabul ve bir anlamda İslam’ı kabul gibi algılanma ihtimali düşünülebilir. Bu yüzden 

de katılımcıların daha çok diğer şıkları tercihi söz konusu olmuş olabilir. Ancak, bir diğer 

etken de, daha önceki bölümlerde Hristiyanların kutsal kitap inançlarını incelerken görüldüğü 

üzere, azizlere vahyedildiği ve onların İncil’i yazdığını kabul etmeleri olabilir. Onlara göre, 

peygamberler, azizler kutsal kitabı yazmışlardır. Bu yazmayı da bizim bildiğimiz şekliyle 

vahiy katiplerinin yazmasından biraz farklı algılamaktadırlar. Bu zatlara vahiy geldiği ve 

öylelikle yazdıkları kabul edilmektedir. Bir başka etken de şu olabilir. Kur’an, Batıda en çok 

okunan kitaplar arasındadır. Kur’an’ın sadece meallerinin dahi insanlar üzerindeki büyük 

etkisi sebebiyle İslam’a alaka duyanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle bazı 

kilise çevreleri bundan oldukça rahatsızlık duymakta ve Kur’an aleyhinde propaganda 

yapmaktadır. Halk arasında kulak misafiri olunan bazı söylemlere göre Kur’an’ın çölde 

yaşayan, bedevî birileri tarafından uydurulduğu, daha çok Tevrat ve İncil gibi eski kitapların 

kopyası olduğu iddia edilmektedir. Bu tür propagandalar, ankete katılanların cevaplarına da 

belli ölçüde yansımış görünmektedir.
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Grafik 7: Kur’an Hakkındaki Bilgileri

Katılımcıların geneline sorulan bir soru ile Kur’an’ı hiç okuyup okumadıkları 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu onların ulaşabilecekleri en sağlıklı bilgi kaynağı olan Kur’an’ı 

bizzat kendisini görerek, okuyarak mı onu tanıdıkları, yoksa değişik vesilelerle işiterek mi 

onu tanıdıklarını bize gösterecektir. Bu soruya katılımcıların % 60.2 gibi büyük bir oranı 

Kur’an’ı hiç okumadığını ifade ederken, % 33.3’ü ise birazını okuduğunu belirtmiştir. Yani, 

yaklaşık % 94.5’lik bir oranı Kur’an’ı çok bilmemektedir. Sadece % 5’i Kur’an’ın tamamını 

okuduğunu söylemiştir. Katılımcıların yaklaşık % 10’unun din adamları olduğu göz önünde 

bulundurulursa, din adamlarının dahi Kur’an hakkında ciddi bir araştırma ve bilgi sahibi 

olmadıkları gözler önüne serilmiş olur.

Çalışmamız devam ederken, Kur’an aleyhinde çok yönlü propagandaların yapıldığını, 

özellikle, uydurma olduğu veya Hz. Muhammed’in Hristiyanlıktan, Yahudilikten taklid 

ederek uydurduğunu ileri süren din adamlarının tesirini gördük. Bununla beraber, 11 Eylül 

hadisesi gibi bazı saiklerin Kur’an’ın araştırılmasına vesile olduğunu da görüyoruz. İleriki 

yılların, Kur’an’ın Amerikalılar tarafından daha iyi bilineceği yıllar olacağını söylemek yanlış 

olmaz.

1.1.4. İbadetler Hakkındaki Bilgileri

Katılımcıların, Müslümanların ibadetleri hakkındaki bilgilerini ölçmek üzere sorulan 

soruya % 25.8’lik bir yüzde ile Hacc diyenler en büyük oranı oluşturur.
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Grafik 8: Bildikleri İbadetler
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Bu bilginin tek kaynağı medya denebilir. Zira, Hacc ile alakalı başka bir bilgi kaynağı 

yoktur. Ardından namaz gelmektedir ki, o da % 22.3’lük bir orana sahiptir. Bu ibadet 

hakkında katılımcıların, ülkedeki camileri ziyaretlerinde, iş yerlerinde veya okuldaki 

arkadaşlarının hergün namaz eda etmelerini öyle veya böyle görerek duyarak bilgi sahibi 

olmaları kuvvetle muhtemeldir. Ardından oruç ibadeti % 21.9’luk bir orana sahiptir. Bu 

ibadeti de her sene Ramazan ayı geldiğinde, bütün Müslümanların oruç tuttuklarını, her sene 

artan bir ilgi ile medyanın gündeme getirmesi ile yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar. 

Katılımcılar, Zekat’ı % 11.9, Dua’yı da % 11.5’lik bir oranla bildiklerini ifade etmişlerdir. 

Yine % 11.5’lik bir oran ise hiçbirini bilmediklerini belirtmişlerdir.

Müslümanların kime ibadet ettiklerini sorduğumuz bir soru ile, onların Müslüman 

itikadındaki uluhiyet ve nübüvvet konularına bakışlarını da ölçme planlanmıştır.

Bu soruda birden çok şık seçilebildiğinden katılımcıların bazılarının hem “Allah” 

şıkkını hem de “Muhammed” şıkkını birlikte işaretledikleri görülmüştür. Böyle olunca bütün 

işaretlemelerin sayısı 243’ü bulmakta, yani katılımcı sayısı olan 201’i aşmaktadır.

Aşağıdaki grafikte açık bir şekilde, katılımcıların bu soruya verdikleri cevapların 

oranlara yansıması pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir.
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Grafik 9: Müslümanlar Kime İbadet Eder?

Bu grafikte, Müslümanların Allah’a ibadet ettiğini bilenlerin oranı %77.8 iken, Hz. 

Muhammed’e diyenlerin oranı %18.5’i bulmuştur. %3.7’lük bir oran ise, Müslümanların Hz. 

İsa’ya ibadet ettiğini düşünmektedirler.

Daha önce de görüldüğü gibi, Hristiyanlar “Allah” kavramına aşinadırlar. Çalışmamız 

esnasında yüzlerce Hristiyanla, değişik programlarda karşılaştık ve mevzu çoğu zaman 

“Allah”a ait bir konuya geldi. Gördük ki, hemen herkes “Allah” kelimesini biliyor. Ancak, 

yine bu görüştüğümüz insanların “Siz Hz. Muhammed (sas)’e mi ibadet ediyorsunuz” 

sorusuyla karşılaştığımız da oluyordu. Bu durumun ankete yansıdığı görülmektedir.

1.1.5. Hz. İsa ve Hz. Muhammed Hakkında Müslümanların İnancı Hakkındaki 

Bilgileri

Katılımcıların İslam ilâhiyatı hakkında bilgilerini ölçme adına sorulan iki ayrı soruya 

verdikleri cevapları birleştirilerek bir tabloda verilmiştir. Buna göre, Hz. Muhammed ile Hz. 

İsa’yı Müslümanların peygamber olarak kabul ettiğini bilenlerin oranı şaşılacak şekilde aynı 

çıkmış, %77.6’lık bir oranı bulmuştur. Bundan sonraki en büyük oran her ikisi için de % 12 

civarında “bilmiyorum” şıkkı olmuştur. % 6’sı Müslümanların Hz. Muhammed (s.a.v.)’e 

“Mesih” olarak inandıklarını düşünmekte, % 4’ü yine Müslümanların Hz. İsa (a.s.)’a 

“Tanrı’nın oğlu” olarak inandıklarını düşünmektedir. Görülen odur ki, Müslümanların Hz. 

İsa’ya bakış açılarının kendilerine anlatıldığı yerde Hz. Muhammed’in de kim olduğu bilgi 

olarak kendilerine verilmektedir. Ancak, yine bazı kiliselerin Hz. Muhammed’in şahsi 

hayatındaki icraatlarını saptırarak ve karartarak anlattıklarına, bu hususta elle dağıtılan 
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karikatürlü kitapçıklara şahit olunmuştur. Özellikle, Efendimiz’in Hz. Aişe ile evliliği, çok 

evliliği, savaşları çarptırılarak aleyhte propaganda malzemesi yapılmaktadır. O’nun insanlığa 

kazandırdıkları, karakteri, ahlakı, hoşgörüsü, merhameti vs. asla mevzu edilmeyerek 

objektifliğin dışına çıkılarak yanlı, aleyhte çalışmalar yapılmaktadır.

Tablo 9: Hz. Muhammed Ve Hz. İsa’ya Müslümanların İnancı İle İlgili Bilgileri

Hz. Muhammed

%

Hz. İsa

%

Cevap Yok 1.5 1.0

Bilmiyorum 12.4 12.9

Mesih 6.0 2.5

Peygamber 77.6 77.6

Tanrı’nın Oğlu 1.0 4.0

Aziz 1.5 2.0

Toplam 100 100

1.2. Hristiyanların Bilgilerinin Kaynağı

Ankete katılanlara İslam hakkındaki bilgilerini nereden aldıkları soruldu. Bu soruda 

katılımcılar birden fazla şıkkı işaretleme hakkına sahip idiler. Bu yüzden toplam işaretleme 

sayısı, katılımcı sayısından fazla görünmektedir. Katılanların genelinin durumunu gösteren bu 

tabloda insanların en çok bilgi aldıkları kaynağın iş yerlerinde, okulda veya semtteki 

arkadaşları olduğu ortaya çıkmıştır. Yaklaşık % 22.07’lik bir oran arkadaşlarından bilgi 

aldıklarını belirtmişlerdir. Bunu % 19.29’la medya, % 15.74 ile belgesel takip etmektedir. 

İnternetten bilgi edinenlerin oranı hiç de azımsanmayacak ölçüde % 11.57’yi, Müslüman 

olmayan yazarların eserlerinden İslam ve Müslümanlar hakkında bilgi alanların oranı da % 

11.11’i göstermektedir.
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Grafik 10: Bilgi Kaynakları
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Bunları alt alta getirdiğimizde Washington DC bölgesinde anketimize katılanların 

bilgi kaynaklarının sağlamlığı tartışılır. Zira, medya, internet, gayri müslim yazarların hatta 

Batıda hazırlanan belgesellerin İslam ve Müslümanlar hakkında vereceği bilgilerin sağlamlığı 

ve doğruluğu her zaman tartışılır. Bu kaynaklardan bilgi alanların toplamının ise genele oranı 

% 57.71’dir. Arkadaşlarından bilgi alanların aldıkları bilgi ise tamamen o arkadaşların bilgi 

seviyesi, İslam inancına bağlılığı ve doğru bilgi sahibi olup olmaması ile doğru orantılıdır. Bu 

da % 22.07’dir. Kısaca, ankete katılanların yaklaşık dörtte üçünün İslam hakkındaki 

bilgilerinin kaynağı arzu edilen sağlam kaynaklar sayılmazlar. 

Müslüman yazarların kitapları, konferans, seminer ve sempozyumlarlardan bilgi 

edinenlerin oranı genele göre sadece % 19 civarındadır. Bu kaynaklar da, kitabı yazan yazar 

veya konferans gibi programları organize edenlere göre sağlamlığı tartışılır bilgi kaynakları 

olmakla beraber, diğerlerine göre daha sağlam olacakları aşikardır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere Amerika’nın bu kesiminde kendilerine ulaşılan ve çoğu 

değişik kiliselere mensup olan Hristiyanların İslam ve Müslümanlar hakkında sağlam 

kaynaktan bilgi aldıklarını söylemek oldukça güçtür. Yine ankete katılanların % 1.23 kadarı 

İslam ve Müslümanlar hakkında hiçbir şey bilmediğini belirtmiştir.

1.3. Hristiyanların Müslümanlar Hakkındaki Düşünceleri

Hristiyanların Müslümanlar hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için ankete 

katılanlara bazı sorular sorduk ve aldığımız verileri aşağıdaki şekliyle tablolara döktük.
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Grafik 11: Müslümanlar Hakkındaki Düşünceleri
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Katılımcılar, Müslümanların diğer insanlarla yeteri kadar ilişkide bulunup 

bulunmadıkları hakkındaki fikirlerinin sorulmasına % 35.8 ile “hayır”, % 30.3 ile “evet” 

cevabını vermişler, % 19.9’u ise kararsız olduğunu belirtmiştir. % 9.5 ise katiyyen yeterli 

ilişki kurmadıklarını ifade eder mahiyette “asla” demişlerdir. Bu oranlar bize Hristiyanları 

temsil eden katılımcıların, aslında Müslümanları yakından tanıma imkanlarının olmadığını, 

sadece dışardan seyrettiklerini ifade etmiş olmaktadır. Tanımamanın sebebinin ise, bizzat 

Müslümanların iletişim sorunu olduğu anlaşılmaktadır.

Amerikalı bir Müslüman bayan, Türkiye’de geçirdiği Ramazan günlerinden sonra 

hislerini dile getirirken, aslında tablonun iki tarafını görebilen biri olarak konuşmaktadır. Bu 

bayan, sahurdan sonra Eyüp Sultan Camii’ne sabah namazına giderken, yüzlerce kadın ve 

erkeğin arasında cami yolunu tuttuğunda hissettiklerini dile getirirken: “Kendimi, kendisinden 

nefret edilen bir azınlığın parçası olmaktan çıkıp, Allah’ın rahmet denizine doğru akan insan 

nehrinde bir damla olarak gördüm” demiştir. Yaklaşık 8 yıl İslam’ı araştıran ve henüz 8 yıllık 

Müslüman olan bu bayan, Amerika’da bir Müslüman olarak çok yanlış tanınıyor ve 

biliniyoruz ancak doğru anlaşılmak için çok az gayret sarfediyoruz demişti.
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Grafik 12: Bütün Müslümanlar Aynı mıdır?
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Yine aynı gruba, bütün Müslümanların aynı olup olmadıkları sorulduğunda % 51.7’si 

“asla” diyerek katiyyen bir genellemenin mümkün olmadığını, % 36.8’i de “hayır” diyerek 

bunu kabul etmediğini ifade etmiştir. Katılımcılardan sadece % 5.5 gibi küçük bir oranının 

bütün Müslümanları aynı gördüğü anlaşılmaktadır. 11 Eylül ve arkasından yaşanılanlara 

bakıldığında Amerikan halkının bir numunesi konumundaki katılımcıların yine de 

Müslümanlar hakkında genellemeye gitmekten kaçındıkları görülmektedir.

Medyanın hemen her gün aleyhte yayın yapması elbette insanların şuur altlarına 

yerleşmekte, İslam ve Müslümanlar hakkında önyargılar çoğalmaktadır. Ancak, farklı bir 

toplum yapısına sahip olan Amerika’da bu olay sonrası yargısız infazlardan çok, İslam 

hakkında merak ve araştırmalar artmış, Kur’an en çok satılan kitaplar listesinde birinci yerini 

almıştır521. Üniversiteler, düşünce kuruluşları, dernekler konferans, seminer ve panellerle 

İslamı ve Müslümanları masaya yatırarak incelemeye almışlardır. Bunun yanında, bazı 

Müslüman gruplar diyalog çalışmaları ile İslamın doğru anlaşılmasına ve araştırılmasına katkı 

sağlamışlardır. Bu faaliyetler önemli bir rol oynayarak İslam’ın bu coğrafyada beklenenden 

daha iyi bir konumda muhatap alınmasını netice vermiştir.

                                                
521 USA Today, November 27, 2001.
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Grafik 13: Sizce Müslümanlar İslam’ı İyi Biliyor ve Ona Göre mi Yaşıyorlar?
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Katılımcıların % 41.3’ü Müslümanların İslam’ı iyi bildiğini ve ona göre yaşadıklarını 

düşünmektedir. Bu soruya % 12.9’u “hayır” derken % 33.3 gibi büyük bir oran da 

kararsızlığını ifade etmiştir. Bu oranlar katılımcıların, anketin 19. sorusunda (Müslümanların 

diğerleri ile yeteri kadar ilişki içine girip girmedikleri konusunda ne düşündükleri) 

sorulduğunda verdikleri cevaplarla birlikte değerlendirildiğinde, Müslümanları çok yakından 

tanıyamadıkları, sadece etraflarında gördükleri kadarıyla bilgi sahibi oldukları 

anlaşılmaktadır.

Ankete katılanlardan bazılarının Müslüman denince aklına gelen kelimelerden 

bazıları, adanmışlık, dua, teslimiyet, tevazu gibi terimlerdir. Çalışmamız esnasında 

görüştüğümüz Hristiyanların pekçoğunun kendilerini Müslümanlar karşısında bilgi 

noktasında yetersiz gördüklerine şahit olduk. Bu sebeple dini konuların konuşulmasına 

genelde çok sıcak bakmıyorlar. Kendilerinde olmayan cevapların Müslümanlar tarafından 

verilmesi ile hayret yaşıyorlar ve bir adım ötesinde biraz soğukluk izhar ediyorlar. Bunun da 

kendilerini biraz ezik hissetmelerinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bazıları, bu sebeple 

hemen mevzuları politik olaylara taşıyarak rahatlama ihtiyacı hissetmektedirler. Ankete 

yansıyan kadarıyla da, onların karşılaştıkları Müslümanların inandıkları dinlerini, en azından 

kendilerinin kendi dinlerini bildiklerinden daha çok bildiklerini düşünüyorlar.

1.4. Hristiyanların Müslümanlarla İlişkileri

Katılımcılara tanıdıkları hiçbir Müslüman olup olmadığı sorulmuş ve %86.6’sı bu 

soruya olumlu cevap vermiştir. Sorunun devamında nereden tanıdıkları sorulduğunda ise, çok 
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büyük bir oranı “iş yerinden, okuldan” şeklinde cevap vermişlerdir. Bu tanışıklığın yüzeysel 

olduğunu çalışmamız esnasında bizzat müşahede ettik.

İş yerinde ve okullardaki tanışıklık sadece selamlaşma ve zaman zaman gerçekleşen 

çok kısa diyaloglardan ibarettir. Bu da birbirlerini yakından tanıma, özellikle de din gibi 

hassas konuları paylaşma adına yeterli değildir. Yani, İslam hakkında katılımcıların bilgi 

kaynağı olarak yüksek bir yüzde ile “arkadaş” şıkkını işaretlemeleri onların tanıdıkları 

Müslümanların daha ziyade iş ve okul çevresinden olması sebebiyle aslında sağlam bilgi 

kaynağı sayılmamaktadır. Bu tanışıklık çok yüzeyseldir. Sadece görebildikleri, zaman zaman 

dinledikleri yüzeysel bilgiler çerçevesinde malumatları vardır.

Grafik 14: Hiç Bir Müslümanla Tanışıyor musunuz?

Hiç bir Müslümanla tanışıyor musunuz?

Cevap yok
1%

Hayır
12%

Evet
87%

Bu arada komşuluk ilişkilerinin nasıl olduğunu öğrenme adına şunu sorduk.

Tablo 10: Müslümanlarla Komşuluk İlişkileri

Müslüman bir aile sizin semtinize taşınsa tavrınız ne olur?

f %

Cevapsız 6 3.0

Yeni bir yere taşınırım 0 0.0

Çocuklarımı onlardan uzak tutarım 2 1.0

Benim için mahzuru yok 134 66.7

Onlarla hemen tanışırım 59 29.4

Toplam 201 100

Katılımcılara, Müslümanların kendilerine yakın bir yere taşındıklarındaki tavırları 

sorulduğunda % 66.7 gibi yüksek bir oranı bunda hiçbir mahzur görmediğini ifade etmiştir. 
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Bunca aleyhte doldurma, şuur altını besleme ve Müslümanları kötü gösterme gayretine 

rağmen bu oranın yüksek olması enteresandır. Onlarla hemen tanışırım diyenlerin oranı ise % 

29.4’dür. Cevap vermekten çekinen % 3’lük küçük bir oranın yanında, bir çeşit tavır almayı 

ifade eden “yeni bir yere taşınırım” şıkkını hiç kimsenin işaretlememesi de oldukça 

anlamlıdır. Anketin bu sorusunda çıkarılacak bir netice de, Amerikalıların ilk adımı daha çok 

Müslümanlardan bekledikleri görülmektedir. Kendilerinin buna açık oldukları anketin 22. 

sorusuna verdikleri cevapları gösteren yukardaki tablodan anlaşılmaktadır.

Yine, katılımcılara Müslüman bir komşusunun kendilerini kültürel bir aktiviteye davet 

ettiklerinde ne yapacakları sorulmuş ve % 80.1’i bu tür programlara katılacağını belirtmiştir. 

Sadece % 8.5’i bu soruya olumsuz cevap verirken % 7.0’i de kararsız olduğunu ifade etmiştir. 

% 4.5’luk bir oran ise bu soruya cevap vermekten kaçınmıştır. Bu tablo ile hemen yukarıdaki 

tablo karşılaştırıldığında, katılımcıların ilk adımı yine Müslümanlardan bekledikleri, İslam’ı 

ve Müslümanları tanımaya açık oldukları fikri güç kazanmaktadır. Aşağırdaki tablo bunun 

açık bir göstergesidir.

Tablo 11: Müslüman Komşunun Davetine Katılır mısınız?

Müslüman komşunuz sizi kültürel bir programa davet etse katılır mısınız?

f %

Cevapsız 9 4.5

Fikrim Yok 14 7.0

Hayır 17 8.5

Evet 161 80.1

Toplam 201 100

Bu arada Amerika’da bulunduğum birkaç yıl içinde hem kendi gözlemlerim, hem de 

etrafımda tecrübelerine müracaat ettiğim, yıllarca Amerika’da yaşayan Türklerden aldığım 

bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim. Amerikalıların, özellikle büyük şehirlerdeki komşuluk 

ilişkileri yok denecek kadar zayıftır. Özellikle kiralık dairelerin bulunduğu sitelerde oturanlar 

hiç birbirini tanımamakta, bir birlerinin kapısını hiç çalmamaktadır. Müstakil evlerin 

bulunduğu mahallelerde de durum buna yakındır. Belki birbirlerini bahçeden bahçeye 

selamlar ama sıcak ilişkilere girmezler. Bir öğrencinin başından geçen bir hadisesi de buna 

örnek teşkil eder. Böyle müstakil evlerin olduğu nezih bir semtten ev kiralayan öğrenciler, bir 

gün komşularıyla tanışma maksadıyla ellerine bir hediye alır ve komşularının kapısını 

çalarlar. Komşuları, biraz da hayretle kapıyı açar. Zira bu alışılmışın dışında bir durumdur. 

Nihayet gençleri içeri buyur eden yaşlı komşu, “30 yıldır bu evde oturduğunu, bugüne kadar 
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kapısını hiçbir komşusunun çalmadığını belirtir” ve gençlere bir ilki gerçekleştirdikleri için 

çok teşekkür ederler.

Amerika’da, her yıl belli mevsimlerde, özellikle Türkler komşularını ziyaret ederek 

hediyeler verirler. Buna pekçok defa hem bizzat şahit olduk hem de iştirak ettik. Meselâ, 

Âşûre Günü’nde, komşulara aşure dağıtılıyor, Kurban Bayramı’nda taze et veya kavurma, 

Ramazan Bayramı’nda tatlı dağıtılıyor. Bu aktivitelerle, Amerikalıların hem Türk kültürü 

hakkında, hem de İslam hakkında bilgilendirilmeleri, kalplerinin Müslümanlara karşı 

yumuşaması, varsa yanlış anlamaları bir nibze de olsa tadil etmesi hedef alınmaktadır. Bu 

aktiviteler esnasında, pekçok Amerika’lının itirafları ile karşılaşılmıştır. Bunlardan bazıları, 

Müslüman komşuları olduğu için başta çok tedirgin olduklarını, ancak kendilerini tanıdıktan 

sonra onların ne kadar iyi insanlar olduklarını anladıklarını ifade etmişlerdir.

Teksas eyaletinde yaşanan bir başka olay da bunu destekler mahiyettedir. Bir Türk 

ailesi, bir apartman sitesine taşınır. Aile eğitimli, evin hanımı da tesettürlüdür. Sıcak kanlı bir 

eda içinde etrafıyla ilişkiye geçerler ve bir Amerikalı komşu ile samimiyet kurmayı başarırlar. 

Amerikalı aileyi evlerinde misafir eder, yemek ikram ederler, uzun uzun muhabbet etme 

imkanı bulurlar. Bu samimiyet bir müddet devam eder. Bir müddet sonra bu Türk ailenin 

başka bir şehre taşınması gerekir. Onlar taşındıktan sonra, site sakinlerinin toplantısında bu 

aile gündeme gelir. İçlerinden birileri, “burada teröristler kalıyordu, hemen haber verelim 

yetkililer peşlerine düşsün…” Bu esnada, Türk ailenin dostu olan komşu hemen söze girer ve 

büyük bir yanlışlık yaptıklarını, kendilerinin onları yakînen tanıdıklarını, evlerine girip yemek 

yediklerini belirterek “Onlar Türk’tü, ben onları yakinen tanıma imkanı buldum, katiyyen 

terörist değillerdir, büyük bir yanlış anlama var” demiş, onları büyük bir yanlış yapmaktan 

korumuştur.

Hasılı, Müslümanlar, aleyhlerinde çıkan bunca yanlış ve yalan haberden sonra, bazan 

da söylenenleri haklı çıkaracak eğitimsiz Müslümanların yanlış tavırlarından dolayı, 

Amerika’da büyük bir tedirginlik içinde hayat sürmektedirler. Özellikle, evin hanımı 

tesettürlü ise, bu tedirginlik daha da artmaktadır. Bu sebeple de, Müslümanların komşuları ile 

tanışma ve kendilerini tanıtma ihtiyacı vardır. Aksi halde, komşularının onları tanıma ve 

anlama gayretini hiç göremeyeceklerdir. Yukardaki ankette, Amerikalıların, her hangi bir 

davete seve seve katılacaklarını söylemeleri güzel bir husustur. Ancak, yaşanan tecrübeler, 

onların aslında bu işte çok da istekli değil, bilakis biraz nazlı olduklarını ortaya koymaktadır. 

Davete geleceklerini, tıpkı ankette ifade ettikleri gibi, sevinç içinde ifade ediyor görünseler 

de, çok basit bir bahane ile davete katılmayabiliyorlar, hatta bazan bahane söyleme ihtiyacı da 
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hissetmiyorlar. Bu hususta tatlı bir ısrar sergilemenin doğru tanınma adına faydalı olacağını 

düşünüyoruz.

1.5. Hristiyanların İslam Dinine Bakışları ve Alakaları

Katılımcılara, İslam Dini hakkında neler bildiklerini ve nasıl algıladıklarını görme adına bazı 

sorular sorulmuştur. Bunun yanında, İslam dinine ait bazı değerlerle ne ölçüde 

karşılaştıklarını da tesbit etme adına bazı sorular sorulmuştur.

Grafik 15: Genelin İslam’la Temasını Gösteren Tablolar

Hiç namaz kılınırken gördünüz mü?

Boş
2%

Hayır
28%

Evet
70%

Katılımcılara İslam’la irtibatlarını, alakalarını öğrenme adına hiç namaz kılınırken 

görüp görmediklerini sorduğumuzda % 70’inin buna şahitlik ettiği % 28’inin ise hiç 

görmediği ortaya çıkmıştır. Namazı görme imkanları daha çok okul ve iş yerindeki Müslüman 

arkadaşlarından, ziyaret ettikleri cami ve mescidlerden olma ihtimali yüksektir.

Yine, çalışmamız esnasında karşılaştığımız Amerikalıların Müslüman ülkelerinde 

bulunduklarını öğrendik. Bunların çoğu, ya misyonerlik maksadıyla ya da hükümet adına bir 

görev için bu ülkelerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Yani, merak sâikasıyla, turistik 

amaçla, tanıma amaçlı bu ülkelere giden insan sayısı pek azdır.

Katılımcılar, kendilerinin Müslümanların yoğun olduğu bir ülkede bulunup 

bulunmadıkları sorusuna %67.7 oranında “hayır” şeklinde cevap vermişlerdir. %30.3 

oranında ise “evet” demişlerdir. Ankette, bu soruya “evet” diyenlerin hangi ülkede 

bulunduklarını yazmaları için bir yer ayırılmıştır. Katılımcılardan sadece ikisi Türkiye’yi, 

ikisi Mısır’ı, birisi Malezya’yı, birisi Irak’ı ve birisi de İsrail’i yazmıştır.
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Grafik 16: Müslüman Bir Ülkede Bulundunuz mu?

Hiç halkının çoğu Müslüman olan bir ülkede bulundunuz 
mu?

Hayır
68%

Boş
2%

Evet
30%

Yine katılımcıların İslam ile alakalarını tesbit adına sorulan bir soruda hiç cami veya mescid 

ziyaretinde bulunup bulunmadıkları sorulmuş, % 56’sı “hayır”, % 41’i de “evet” cevabını 

vermiştir. Her yerde cami ve mescidin yaygın olarak bulunmadığı göz önünde bulundurulursa 

ziyaret etme oranının oldukça yüksek olduğu anlaşılacaktır. Bu da onlarda İslam’a karşı bir 

merakın varlığını gösterir.

Grafik 17: Cami veya Mescid Ziyaret Ettiniz mi?

Hiç cami veya mescid ziyaret ettiniz mi? 

Boş
3%

Hayır
56%

Evet
41%

Aynı maksatla kendilerine hiç ezan veya Kur’an dinleyip dinlemedikleri sorulduğunda 

ise, %48’i “evet”, %48’i “hayır” cevabını vermiştir. Bu sorunun arkasında, eğer dinlediyseniz 
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neler hissettiniz gibi duygularını ifade etmeleri için bir yer hazırlanmıştır. Buraya duygularını 

yazanlardan bazıları, ezanı veya Kur’an’ı çok dokunaklı, çok enfes, çok içli ve çok ruhânî 

bulduklarını söylemiştir. Pek çoğu ise, “dilini anlamadığım için birşey hissetmedim” şeklinde 

hislerini dile getirmişlerdir. Bir tanesi, Malezya’da beş ay kaldığını, günde beş vakit ezan 

dinlediğini, dilini anlamadığı halde, sabahları sabah ezanıyla uyanmanın kendisi için en güzel 

duygulara kaynaklık ettiğini içtenlikle dile getirmek istediğini yazmıştır.

Katıldığımız bir dinlerarası diyalog programında yaşananlar dikkati çeker 

mahiyettedir. Programda Müslümanlar adına birkaç arkadaşla biz de katılmıştık. Kısa bir aşır 

ve bir ezan okuduk. Konuşmalar yapıldı ve ardından ikramlara geçildi. İnsanlar birbirleriyle 

tanışıp konuşmaya başladılar. Bu arada, herkes gelip bizi tebrik ediyor, okuduğumuz şeyi çok 

beğendiklerini söylüyor, ne anlama geldiğini öğrenmeyi arzu ediyorlardı. Bir yaşlı bayan 

yanımıza gelerek, “sizi görmek isteyen birisi var” dedi. Alıp daha yaşlı bir bayanın yanına 

götürdüler. Kadın hem kalbini tutuyor, hem de konuşuyordu: “Okuduğunuz şeyler bütün 

hücrelerime tesir etti, hâlâ bu tesirin altındayım. Bütün vücudum titriyor” diyordu. 

Arkadaşlarımız buna benzer pekçok olay yaşadıklarını aktarmışlardır.

Grafik 18: Ezan veya Kur’an Dinlediniz mi?

Hiç ezan veya Kur'an dinlediniz mi?

Boş
4%

Hayır
48%

Evet
48%

Bundan sonra onların İslam dini hakkındaki düşüncelerini ölçen bazı sorulara verilen 

cevapları görelim.
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Tablo 12: İslam'ın Şiddeti Savunduğunu Düşünüyor musunuz?

İslam'ın şiddeti savunduğunu düşünüyor musunuz?

f %

Kararsız 43 21.39

Asla 26 12.94

Hayır 78 38.81

Evet 43 21.39

Elbette 6 2.99

Cevapsız 5 2.49

Toplam 201 100

Katılımcıların genel olarak İslam’ı şiddet yanlısı bir din olarak görüp görmediklerini 

öğrenmek maksadıyla sorulan soruya % 38.81’i hayır, % 12.94’ü ise “asla” diyerek, İslam’ın 

şiddete pirim vermediğini ifade etmişlerdir. Böylelikle katılımcıların yarısından fazlası İslamı 

şiddet kaynağı görmemektedir. % 21.39’unun ise kararsız olduğu göz önüne alınırsa, 

katılımcıların sadece dörtte birinin İslam’ı şiddet yanlısı gördüğü ortaya çıkacaktır. Bu da 

İslam ve Müslümanlar adına iyi bir tablo var demektir.

Tablo 13: Sizce İslam, Yahudilik Ve Hristiyanlığa Karşı Bir Tehdit Oluşturuyor mu?

Sizce İslam, Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı bir tehdit oluşturuyor mu?

f %

Kararsızım 31 15.42

Asla 33 16.42

Hayır 88 43.78

Evet 30 14.93

Elbette 14 6.97

Cevapsız 5 2.49

Toplam 201 100

İslam’ı hem Yahudilik hem de Hristiyanlık adına bir tehdit unsuru olarak görüp 

görmedikleri sorusuna katılımcıların % 43.78’i “hayır”, % 15.42’si “asla” diyerek, İslam’ın 

Yahudiler ve Hristiyanlar için bir tehdit unsuru teşkil etmediğini belirtmişlerdir. Toplamda 

sadece yaklaşık % 22’lik bir oran bu soruya “evet” veya “elbette” diyerek, İslamı kendileri 
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için bir tehdit unsuru kabul etmişlerdir. Bu rakam genel konjonktüre bakıldığında İslam adına 

sevindirici bir tablodur. Zira, İslam henüz Batıda yüksek sesle anlatılmamakta, hala çok iyi 

bilinmemektedir. Aksine, aleyhte yapılan haberler ve proğramlar daha çoktur. Buna rağmen 

katılımcıların İslam hakkındaki kanaatleri çok olumsuz değildir.

Tablo 14: Katılımcıların Amerikalıların İslamı Nasıl Bildikleri İle Alakalı Düşünceleri 

Amerikalıların İslam'ı iyi bildiklerini düşünüyor musunuz?

f %

Cevap yok 3 1.5

Kararsız 17 8.5

Asla 70 34.8

Hayır 94 46.8

Evet 12 6.0

Elbette 5 2.5

Toplam 201 100

Katılımcılara, hem kendilerinin İslam’ı bilip bilmedikleri hem de genel olarak 

Amerikalıların İslam’ı iyi bilip bilmedikleri hususunda ne düşündükleri soruldu. Yukarıdaki 

tabloda da görüleceği gibi, %46.8 “hayır” diyerek, %34.8’i de “asla” diyerek, Amerikalıların 

İslam’ı iyi bilmediklerini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların toplamda sadece 

%8.5’i Amerikalıların İslam’ı iyi tanıdığını, hakkında iyi bilgileri olduğunu düşünmektedirler. 

Ankete katılanların çoğunluğunun, anketi bizim yanımızda doldurmamaları ve kimliklerini 

belli edecek çok özel bilgileri de vermedikleri halde açık gönüllülükle İslam’ı Amerikalıların 

bilmediğini ifade etmeleri çok önemlidir. Zira bilmediğini bilen kimseye, bilmediği şeylerin 

anlatılması, yanlış bildikleri varsa düzeltilmesi daha kolay olacaktır.

Aşağıdaki tabloda ise, bizzat kendileri ile alakalı bu soruya verdikleri cevabın verileri 

görülmektedir.

Tablo 15: Katılımcıların Kendilerinin İslamı Bilmeleri İle Alakalı Düşünceleri 

Kendinizin İslam'ı iyi bildiğinizi düşünüyor musunuz?

f %

Cevap yok 4 2.0

Kararsız 12 6.0
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Asla 28 13.9

Hayır 100 49.8

Evet 46 22.9

Elbette 11 5.5

Toplam 201 100

Kendileri ile alakalı olarak, %49.8 “hayır”, %13.9’u ise “asla” diyerek katılımcıların 

yaklaşık %63.7’si İslam’ı iyi bilmediklerini itiraf etmişlerdir. Ancak, kendilerinin İslam 

hakkında bilgileri olduğunu iddia eden ve %22.9 ile “evet”, %5.5 ile de “elbette” diyen, 

toplamda da %26.4 gibi büyük bir orana varan kesim vardır. Bu Amerikalılar hakkında 

düşündüklerinden daha iyimser bir rakamdır. Yani, katılımcılar, Amerikalıların genelde 

İslam’ı çok iyi bilmediklerini ancak kendilerinin bir miktar bildiklerini ifade etmiş 

olmaktadırlar.

2. PAPAZLARIN İSLAM’A BAKIŞI

2.1. Papazların İslam ve Müslümanlar Hakkındaki Bilgileri ve Düşünceleri

Araştırmanın burasında, katılımcıların genelinin yanında yaklaşık % 10’u oluşturan 

din adamları hakkında ayrıca bir istatistik ortaya koymak, topluma sürekli hitap eden, yön 

veren papazların aynı sorulara verdikleri cevapları tahlil etmek, bu insanların İslam ile 

alakalarının seviyesini ortaya koyma adına önemlidir. Zira, rehberlerin, insanlara yön 

verenlerin fotoğrafını çekmek, bize İslam’ın bu insanlar arasında iyi bilinip bilinmemesi 

konusunda kimlerin nasıl rol oynadığını görmemizi sağlayacaktır. Ayrıca, katılanların 

genelinin aynı sorulara verdikleri cevaplarla papazların verdikleri cevapları karşılaştırarak 

incelemek bize çok önemli bir detayı görme imkanı sağlayacaktır.

2.1.1. Temel İslâmî Terimler Hakkındaki Bilgileri

Öncelikle İslamî temel kavramlar hakkında genelin ne kadar bilgi sahibini olduğunu 

bir kez daha görelim.

Tablo 16: Genelin İslamî Kavramlar Hakkındaki Bilgilerinin Ölçümü (Genel)

Aşağıdaki İslami terimlerden hangisini biliyorsunuz?

Cevapsız Bilmiyor Biraz Biliyor Biliyor İyi Biliyor Toplam
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% % % % % %

Allah 1 5 18 41 34 100

Muhammed 2 4 25 39 29 100

Kur'an 2 13 24 37 23 100

İmam 2 34 21 29 13 100

Müslüman 2 4 23 40 30 100

Cihad 2 13 33 32 19 100

Fetva 3 53 21 15 7 100

Sünni 3 21 37 27 12 100

Şia 2 27 33 26 11 100

Mekke 2 9 21 44 23 100

Kabe 3 68 9 11 9 100

Şimdi de aynı sorulara papazların verdiği cevaplara bakalım.

Tablo 17: Papazların İslamî Kavramlar Hakkındaki Bilgilerinin Ölçümü (Papazlar)

Aşağıdaki İslami terimlerden hangisini biliyorsunuz?

Bilmiyor

%

Biraz Biliyor

%

Biliyor

%

İyi Biliyor

%

Toplam

%

Allah 8.33 16.67 37.50 37.50 100

Muhammed 9.09 27.27 18.18 45.45 100

Kur'an 22.73 18.18 27.27 31.82 100

İmam 22.73 36.36 22.73 18.18 100

Müslüman 9.09 22.73 36.36 31.82 100

Cihad 18.18 40.91 13.64 27.27 100

Fetva 59.09 27.27 9.09 4.55 100

Sünni 36.36 36.36 18.18 9.09 100

Şia 36.36 40.91 13.64 9.09 100

Mekke 8.70 30.43 39.13 21.74 100

Kabe 81.82 4.55 4.55 9.09 100
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Genelin istatistiğiyle karşılaştırıldığında oranlar arasında birbirine bir yakınlık söz 

konusudur. Hatta “Allah”’ı bilmeyenlerin oranı genelde % 5 iken, papazlar arasında % 8.33’ü 

bulmaktadır. Genel “Kabe” için % 68 bilmediğini ifade ederken bu oran papazlarda % 81.82 

oranını bulmuştur. Hemen hemen bütün maddelerde genele göre daha düşük bir oranla 

İslam’a ait terimleri bilen papazlar yalnız Hz. Muhammed hususunda % 45.45’lik bir oranda 

iyi bildiklerini belirtmişlerdir. Bu oran genelde sadece % 29 civarındadır. Genelin içinde 

papazların da bulunduğu düşünülürse, bu % 29’luk oranı yükseltenlerin de yine papazlar 

olduğu ortaya çıkacaktır. Buradan hareketle papazların atalarından gelen adeti pek bozmayıp, 

tıpkı İslam’ın zuhurundan bu güne kadar bütün devirlerde İslam’a duyulan bir ön şartlılıkla 

onu araştırma ihtiyacı hissetmedikleri görülmektedir.

Bir sonraki soruda da görüleceği gibi günümüzde Hristiyan din adamalarının (pek azı 

istisna edilecek olursa), teknolojinin imkanları ile hiç bir gayret sarfetmeden herhangi birinin 

medya yoluyla elde edebileceği bilgiler kabilinden bir malumatları olduğu görülmektedir.

Bunun yanında bazı kiliselerin çocuklar için dağıttığı küçük çizgi hikaye 

kitapçıklarında anlatılanları da nazar-ı itibara alırsak bazı Hristiyan papazların, araştırmadan 

ve doğru bilgiden yoksun, daha baştan şartlı ve koyu bir taassup içinde hareket ettikleri 

görülmektedir. Bizzat karşılaştığımız bir kitapçıkta, Ortadoğulu bir aile ABD’de bir semte 

taşınır. Bu Müslüman ailenin çocukları komşu çocukları ile tanışıp oynarlar. Ardından 

çocuklar evlerine gidip ailelerine yeni arkadaşlarından bahseder. Hristiyan ailenin çocuğu, 

olup biteni dedesine anlatır. Yaşlı adam torununa o Müslüman aileden uzak durmasını telkin 

ederek, Peygamberimiz ve Kur’an hakkında bir sürü yalan dolanla çocuğu korkutur. 

Maalesef, bu kitapçıklar kiliseler eliyle herkese dağıtılmaktadır. Mesaj, çok masumca 

çocuklar üzerinden büyüklere verilmektedir.

2.1.2. Kur’an Hakkındaki Bilgileri
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Grafik 19: Papazların Kur’an Okuma Oranı
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Katılımcılar içinde özellikle papazların Kur’an’ı okuyup okumadıklarını tesbit adına 

yapılan istatistik bize onların sadece % 9.52’sinin Kur’an’ın tamamını, % 61.90’ının ise bir 

miktar okuduğunu göstermektedir. Bu tabloya göre papazların % 28.57’si ise Kur’an’ı hiç 

okumadıklarını ifade etmişlerdir. Zaman zaman görüştüğümüz papazların, Kur’an’ı biraz 

incelediklerini söylemeleri, bizi bu konuyu daha derince araştırmaya sevketti. Yaptığımız 

mülakatlarda, katıldığımız programlarda, daha çok Kur’an’ı biraz okuduğunu söyleyen 

papazların, özellikle Kur’an’ın cihad ile alakalı, çok evlilik ile alakalı ve gayr-i müslimlerle 

alakalı ayetleri incelediklerine şahit olduk. Yani, manipüle edilerek, İslam aleyhinde 

kullanılan, tartışmaya vesile olacak ayetlerin daha çok merak uyandırdığını müşahede ettik. 

Bunda, İslam aleyhinde yazılan kitapların, İslam’ı temsil adına bir sürü yanlışlıklar yapan 

radikal çevrelerin kendilerini ifade ederken bu ayetleri kullanıyor olmalarının tesiri 

kanaatimizce büyüktür. Ayetleri, çok sathî olarak inceledikleri için de, maalesef Kur’an 

hakkında, dolayısıyla da İslam hakkında çok yanlış kanaatlere sahip olmaktadırlar.
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Grafik 20: Papazlar Kur’an Hakkında Ne Düşünüyorlar?

Kur'an'ın İlahi bir kitap olduğuna inanıyor musunuz? %
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Katılımcılardan papazların Kur’an’ın ilahi kitap olup olmadığı hususundaki fikirleri 

sorulduğunda genelin % 14’lük oranına göre büyük bir artışla % 37’si Kur’an’ın Allah 

tarafından vahyedilmiş bir kitap olduğunu kabul etmektedirler. Cevapsız bırakan hiç yok iken, 

% 47’si Kur’an’ı Hz. Muhammed’in yazdığını, % 16’sı da insanların yazdığını ifade 

etmişlerdir. Genelin insanlar yazmıştır kanaati % 31 gibi çok yüksek iken papazlar neredeyse 

bu oranın yarısı bir oranda aynı kanaati paylaşmaktadır. Ancak düşündürücü olan, genelin % 

33’ünün Kur’an’ı Hz. Muhammed’in yazdığını düşündüğü halde papazların % 47 gibi büyük 

bir oranı bu kanaattedir. Genelin bu konudaki oranını da papazlar yükseltmektedir. Buradan 

anlaşılan o ki, papazlar Kur’an ve Hz. Muhammed hakkında araştırmaksızın kulaktan dolma 

bilgilere sahip ve cemaatlerine de hep bu bilgileri sunmaktadırlar.

2.1.3. Ahiret İnancı Hakkındaki Bilgileri
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Grafik 21: Papazların Müslümanların Ahiret İnancı Hakkındaki Bilgileri

Sizce Müslümanlar ahiret hakkında neye inanıyorlar? 
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Papazların, Müslümanların ahirete nasıl inandıkları hakkındaki fikirleri sorulduğunda 

% 71.43’lük bir oranla Cennet ve Cehennemin varlığına inandıklarını bildiklerini 

söylemişlerdir. Bir kaç şıkkın aynı anda işaretlenebildiği soruda % 9.52 ile hesap gününün 

varlığına inandıklarını bildiklerini, yine aynı oranla ruh ve bedenin birlikte dirileceklerini 

kabul ettiklerini bildiklerini ve yine % 9.52 ile sadece ruhların dirileceğine inandıklarını 

bildiklerini söylemişlerdir. 

Cennet ve Cehennem, Müslümanlar tarafından sürekli kullanılan ahiret ile alakalı iki 

önemli kavramdır. Batıdakilerin ençok sordukları sorulardan birisi, “siz ölünce nereye, biz 

ölünce nereye gideceğiz” sorusudur. Buna ise, pekçok Müslüman doğrudan “sizler 

Cehennem’e, bizler Cennet’e” şeklinde cevap vermektedirler. Bunun pekçok örneğini zaman 

zaman kilise mensubu Hristiyanların yaşadıkları olayları bizlere aktarmalarında, zaman 

zaman da bizzat bizlere sorulurken kendilerinin duyduğu bu türden cevapları bizlerle 

paylaşmalarında görmekteyiz.

2.1.4. Nübüvvet Hakkındaki Bilgileri

Biz bu başlığa kısaca “Nübüvvet Hakkındaki Bilgileri” dedik. Aslında bütün bir 

nübüvvet konusunu onlara sormadık. Ancak, konumuz İslam ve Hristiyanlık üzerine olduğu 

için her iki dinin büyüğü hakkındaki Müslümanların inancını sorduğumuzda alacağımız 

cevap, bize az çok onların nübüvvet anlayışını da ortaya koymuş olacak diye düşünüyoruz. 

Papazların özellikle Müslümanların Peygamberimiz’e nasıl iman ettikleri hakkında ne 

bildiklerini öğrenmek üzere genele sorulan aynı soruyu sorduk.
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Grafik 22: Papazların Müslümanların Hz. Muhammed’i Ne Kabul Ettikleri Hakkındaki 
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Papazlar, Müslümanların Hz. Muhammed’e ne olarak inandıkları hususundaki 

sorumuza ise % 95.65’lik büyük bir oranla “peygamber” cevabını vermişlerdir. % 4.35’i ise 

“aziz” şeklinde cevaplamışlardır.

Araştırmamızın başında da tesbit ettiğimiz gibi, özellikle Ortaçağ Hristiyan din 

adamları, Müslümanların ve özellikle Peygamberimizin çok kısa zamanda bütün dünyada 

sevilmesi, hüsn-ü kabul görmeleri, başarı elde etmeleri, bu sayede pekçok insanın İslam’ı 

seçmesi, bir hasedin uyanmasına, bir nefretin körüklenmesine sebebiyet vermiştir. Bunun 

tesirlerini bugün de görmek mümkündür. Ancak, bunu bütün Hristiyan din adamlarına teşmil 

etmek doğru olmaz. Bazı Hristiyan papazlar, bağlı oldukları kilisenin genel anlayışı buna 

müsaade etmese de, Peygamberimiz’in büyük başarısını itiraf etmektedirler.
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Grafik 23: Papazların Müslümanların Hz. İsa’yı Kabulleri Hakkındaki Bilgileri

Sizce Müslümanlar Hz. İsa'yı ne olarak kabul ediyorlar? 
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Katılımcılardan papazlara Hz. İsa’ya Müslümanların nasıl inandıkları sorulduğunda % 

90’ı peygamber diyerek cevap vermişlerdir. % 5’i mesih, % 5’i de Tanrı’nın oğlu olarak 

inandıklarını ileri sürmüşlerdir. Papazlar, çok sık olarak Müslümanların Hz. İsa hakkında 

neler düşündükleri ile ilgili sorulara muhatap olmaktadır. Zira, Hz. İsa, Hristiyanlığın en 

mühim konusudur. Katıldığımız programlarda, gerek halktan gelen sorular, gerekse 

papazların açıkca ifadeleri gösteriyor ki, Müslümanların Hz. İsa ile alakalı bilgileri nedir ve 

onun hakkında ne düşünüyorlar, sorusu Hristiyanların kafalarını ciddi meşgul etmektedir. Bu 

sebeple, din adamları, bu konuyla alakalı araştırma içine girmektedirler. Buna rağmen, 

%10’luk bir yanılma mevcuttur. Katılanlar içinde din adamı sayının az olduğu göz önüne 

alınırsa, bir kişinin, Hz. İsa hakkında Müslümanların “Mesih”, yine bir kişinin de “Tanrı’nın 

oğlu” olarak inandıklarını bildiği görülür.

Bu husustaki bilgilerinin büyük oranda doğru olmasının sebebi, onların inancının 

temelinde yer alan Hz. İsa hakkında Müslümanların neler düşündüğünü öğrenmek istemeleri 

yatmaktadır. Hemen her fırsatta bunu sormaktadırlar. Müslümanların onu Tanrı olarak veya 

Tanrı’nın oğlu olarak kabul etmediklerini çok iyi bilmektedirler. Ancak ona Peygamber 

olarak inanmalarını ona karşı bir hakaret kabul ederlerken, Müslümanların Hz. İsa’ya çok 

büyük saygı duyduklarını öğrendiklerinde de hayretler içinde kalmaktadırlar. Zira, 

Hristiyanlıktaki nübüvvet anlayışı İslam’da var olandan çok farklıdır. 

2.1.5. İbadetler Hakkındaki Bilgileri
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Grafik 24: Papazların Müslümanların İbadetleri Hakkındaki Bilgileri

Aşağıdaki ibadetlerden hangisini biliyorsunuz? %
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Papazların Müslümanların ibadetleri ile alakalarını ölçen hesaplamalar, halkın oranları 

ile papazların bu konudaki oranlarının paralel olduğunu ortaya koymaktadır. Papazlar 

tarafından da en çok bilinen ibadetler % 25.40’lık oranlarla namaz ve hac, % 19.05 ile oruç, 

% 14.29 ile de zekattır. Dua her iki grupta da % 10’u geçmemektedir.

Grafik 25: Papazların Müslümanların Kime İbadet Ettikleri Hakkındaki Kanaatleri

Sizce Müslümanlar kime ibadet ediyorlar?
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Papazlar üzerindeki araştırmada düşündürücü bir istatistik de Müslümanların kime 

ibadet ettiği hususudur. Bu soruya % 74’ü “Allah” cevabını vermiştir. Bu oran, genel halkın 

verdiği % 77’ye göre daha düşüktür. Genel halkın sadece % 4’ü Müslümanların Hz. İsa’ya 
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ibadet ettiklerini düşünürken, papazların % 7’si buna inanmaktadır. Papazların % 19 bu 

soruya Hz. Muhammed diye cevap verirken bu hususta genelle aynı oranı paylaşmaktadır.

2.2. Papazların Bilgi Kaynakları

Grafik 26: Papazların Bilgi Kaynağı
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Papazların İslam hakkındaki bilgilerinin kaynağı sorulduğunda, % 19.54’ünün 

medyadan bu bilgileri aldığı, % 16.09’unun Müslüman olmayan yazarın kitabından, % 

16.09’unun arkadaştan, % 14.94’ünün belgesellerden, % 13.79’unun internetten bu bilgileri 

aldıkları görülmektedir. Papazların Müslüman bir yazarın kitabını okuma oranı da genele göre 

% 0.5 oranında düşüktür. Bu da bize, Hristiyanlara yön veren, her hafta onlara vaaz veren ve 

diğer dinler hakkında onları bilgilendiren papazların İslam hakkında sağlam bilgi kaynaklarını 

kullanmayıp, daha çok manipülasyona açık, medya, internet ve belgesel gibi kaynaklardan 

beslendiklerini göstermektedir.

2.3. Papazların İki Dinin Benzerlikleri Olup Olmadığı Konusundaki Düşünceleri

Kur’an iki din arasında temelde tevhid gibi mühim bir ortaklığın olduğunu ifade 

ederek, ehl-i kitabı tevhid inancında bir olmaya çağırır522. Hristiyanlık da tıpkı İslam gibi Hz. 

İbrahim’in neslinden gelen bir Peygamberin getirdiği din olunca her halükarda benzerlikler 

                                                
522 Âl-i İmrân, 3/64.
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olacaktır. İbrâhîmî dinlerden (Abrahamic Religions) sayılan bu iki dinin benzerlikleri olup 

olmadığını sorduk papazlara.

Grafik 27: Papazlar İslam İle Hristiyanlığın Benzerlikleri Hakkındaki Görüşleri

İslam ve Hristiyanlık arasında benzerlikler olduğuna inanıyor musunuz?
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Papazların İslam ile Hristiyanlık arasında benzerlikler olup olmadığı hususundaki 

fikirleri sorulunca % 45’i “evet”, % 35’i de “elbette” diyerek benzerliklerin olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu benzerlikleri sıralarken, her iki dinin de bir Tanrı’ya inanmasını, kimileri 

benzer tarihî olayları, benzer şekilde ibadetler olduğunu, her iki dinin de aşırı radikalleri 

istemediğini, aynı Tanrı’ya ibadet ettiklerini, fakirleri kolladıklarını, aileye değer verdiklerini, 

ihlas gibi bazı yüksek ahlâkî değerleri desteklediklerini, her ikisinin de İbrâhîmî din olduğunu 

ve aynı peygamberlere (Hz. İbrahim, Hz. İsmail gibi) inandıklarını dile getirmişlerdir.

Burada şunu belirtmekte fayda vardır. Pekçok Hristiyan mezhebi, özellikle Katolik 

mezhebine mensup din adamları her iki dinin aynı Yaratıcıya kulluk ettiğini, teslisi ise, 

Tanrı’nın inkarne (başka bir şeyin içine girmek) olması ile izah ederek, aslında tek olduğunu 

ileri sürerlerken, özellikle Baptistler, biraz da İslam’a olan aşırı tepkinin gereği olarak 

Müslümanlarla aynı Tanrı’ya inanmadıklarını iddia ederler.

2.4. Papazların İslam Dini Hakkındaki Düşünceleri
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Grafik 28: Papazların İslamın Makuliyeti Hakkındaki Düşünceleri

İslamın anlaşılabilir bir din olduğunu düşünüyor musunuz?
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Katılımcılardan papazların İslam’ı nasıl gördükleri sorulduğunda, yarısı İslamı makul, 

anlaşılabilir bulduğunu belirtmiş, % 15’i, bunu daha da kesin bir dille ifade ederek “elbette” 

şeklinde cevap vermişlerdir. % 20’si bu soruya karşı kararsız kaldığını ifade ederken, sadece

% 15’i İslam’ı makul bulmadığını ifade etmiştir. Hiçbiri “asla” şıkkını işaretleyip, İslamı 

katiyyen makul görmediğini söylememiştir. 

Papazların cevapları, genelin cevaplarıyla kıyaslandığında, papazların daha olumlu 

baktıkları ve daha az kararsız oldukları görülür. Mesela, kararsızlar genelde % 26.37 iken 

papazlarda bu oran % 15’dir. Genel içinde “asla” diyerek İslam’ı hiç makul görmeyenler var 

iken papazlar içinde hiç “asla” cevabı yoktur.

Bir şeyden duyulan endişe veya korku onu bilmekle ters orantılıdır. Yani, bir şeyi ne 

kadar çok bilirseniz ona olan korkunuz o nisbette azalır, endişeleriniz o nisbette yok olur523. 

Bu açıdan bir nibze de olsa İslam’ı diğer insanlardan fazla bilen Hristiyan din adamları, en 

azından onun bir siyasi veya ideolojik bir akım olmaktan daha ziyade, bir din olduğu 

hususunda pozitif bir yaklaşım sergilemektedirler.

                                                
523 Allah’a ait olan korku sair eşyaya duyulan korku gibi değildir. Onu en iyi bilen, O’ndan en çok korkandır. 
Ancak bu korku, saygı ve hürmet eksenli bir korkudur. İnsanı Allah’tan kaçırmaz, daha çok O’na yaklaştırır. 
(Bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, “Havf”, s. 125-131.)
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Grafik 29: Papazlar İslamı Şiddet Taraftarı Görüyorlar mı?

Sizce İslam şiddeti savunuyor mu?
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Papazların İslam’ı şiddet yanlısı görüp görmediklerini anlamak üzere sorulan soruya 

% 36.84’ü hayır, % 10.53 oranında da “asla” cevabını vermişlerdir. Yaklaşık % 21.05 

oranında bir grup papaz ise İslam’ın şiddeti savunduğunu düşünerek “evet” demişlerdir. 

Amerika’da İslam aleyhinde sürekli yayınların yapılması, yanlı haberlerin verilmesi ve 

bunları zaman zaman haklı çıkaran marjinal grupların sertlik yanlısı davranışlarının yüksek 

sesle dünyaya anons edilmesi İslam’ı genel olarak şiddet yanlısı göstermektedir. “Evet” 

cevabı vererek, İslam’ın şiddeti desteklediğini düşünen papazların ise, daha çok 

Müslümanlarla diyaloğa kapalı, radikal Baptist grupların papazları olduğu dikkatleri 

çekmektedir.

Ankete katılan bir Protestan papaz, özellikle medyada, 11 Eylül sonrası çok kötü bir 

yaklaşımla, Müslümanların nerdeyse tamamının terörist gösterilmeye çalışıldığını, bunun 

katiyyen adil olmadığını dile getirmektedir. Bu papaz kendisinin bir Müslüman dostunun 

olduğunu da ifade etmektedir.

Buradan hareketle, Müslümanların kendilerini, dinlerini anlatıp izah edebildikleri 

kimselerin İslam’a daha yumuşak baktıkları, ilişkileri yok denecek kadar olan radikal 

grupların ise, daha tavizsiz ve önyargılı davrandıkları sonucu çıkarılabilir.
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Grafik 30: Papazların İslam’ı Hristiyanlık ve Yahudilik İçin Tehdit Olarak Görmeleri

Sizce İslam, Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karşı bir tehdit oluşturuyor mu?
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Yukarıdaki konu ile yakın alakalı bir diğer soruda İslam’ın Hristiyanlığa ve 

Yahudiliğe karşı bir tehdit unsuru oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise, papazların 

%47.37’si “hayır” diyerek, %21.05’i “asla” diyerek İslam’ı bir tehdit unsuru görmediklerini 

ifade etmişlerdir. Papazların %15.79’u bu soruda kararsız kaldıklarını, %15.79’u ise, tehdit 

unsuru olduğunu iddia etmişlerdir.

Genelin durumu nazara alındığında yine papazların genele göre İslam’ı daha az bir 

dehdit unsuru gördükleri anlaşılır.

Tablo 18: Sizce İslam, Yahudilik ve Hristiyanlığa Karşı Bir Tehdit Oluşturuyor mu?

Sizce İslam, Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı bir tehdit oluşturuyor mu?

f %

Kararsızım 31 15.42

Asla 32 15.92

Hayır 88 43.78

Evet 31 15.42

Elbette 14 6.97

Cevapsız 5 2.49
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Toplam 201 100

Burada şunu da belirtmek yerinde olacaktır. Bu ankete katılan papazların pekçoğu 

diyalog sebebiyle Müslümanların entellektüel kesimiyle muhatap olduklarından İslam’ın 

tehdit unsuru olmadığını düşündüklerini söylemektedirler. Bununla beraber bazıları oldukça 

dürüst bir yaklaşımla, hergün etraflarında kopartılan fırtınalardan etkilendiklerini ifade 

ederek, bu soruya cevap olarak İslam’ı kendilerine bir “tehdit olarak gördüklerini” veya 

“kararsız olduklarını” ifade etmişlerdir. Zaman zaman diyalog gruplarının aktivitelerine 

katıldığımızda farklı manzaralarla karşılaştığımız olmuştur. Özellikle orta büyüklükteki kilise 

papazlarından anketimize katılmayan bazılarının diyaloğa çok sıcak bakmadıklarına şahit 

olduk. Sebebi ise, cemaatlerinin İslam’ın cazibesine kapılarak Müslüman olmaları ve bu 

sayede kilise cemaatinin sayısının azalacak olması endişesidir. Pekçoğu bunu bizzat ifade 

etmişlerdir.

2.5. Papazların Müslümanlar Hakkındaki Düşünceleri

Grafik 31: Papazların Müslümanların Geneli Hakkındaki Düşünceleri

Sizce bütün Müslümanlar aynı mıdır?
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Papazların Müslümanların geneli hususunda %60’ı “asla” diyerek, %35’i de “hayır” 

diyerek hepsini bir görmediklerini ifade etmişlerdir. Sadece %5’i “evet” hepsi aynıdır derken, 

hiç biri katî ifade kullanmamış, “elbette” şeklinde cevap vermemiştir. Bu da papazların daha 

sağ duyulu olduklarını, halkın geneline göre meseleye daha rasyonel yaklaştıklarını gösterir.
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2.6. Papazların Diyaloğa Bakışları

Grafik 32: Papazların Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna Bakışı

Müslüman-Hristiyan diyaloğuna inanıyor musunuz?
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Papazlara Müslüman-Hristiyan diyaloğuna nasıl baktıkları sorulunca, % 55 “evet” 

diyerek, % 45’i de “elbette” diyerek diyaloğa sıcak baktıkları görülmektedir. Hiçbirisinin 

diyaloğa karşı olmayışı zeminin diyalog yapmaya müsait olduğunu göstermektedir.

Bu soruya, katılımcıların genelinden alınan cevaplar da oldukça müsbettir. Bu durum, 

dünyada değişik güçlerin her geçen gün artarak devam eden İslam ve Müslümanlar 

aleyhindeki propagandalarına karşı, İslam inancını doğru ağızlardan, sağlam kaynaklardan 

anlatma imkanının varlığını göstermektedir. Batı dünyasında İslam’ın ve Müslümanların 

doğru bir şekilde anlatılması ise, katiyyen misyonerlik edasında, tebliğ tarzında 

yapılmamalıdır. Misyonerliği herkesten iyi bilen Batı dünyası buna hemen tepki 

göstermektedir. Görüştüğümüz bazı din adamlarının böyle bir endişe taşıdıklarını bizzat 

müşahade ettik. Hatta, bu endişeyi çok ileri götürenler diyaloğa dahi aynı sebeple sıcak 

bakmamaktadırlar.

Çalışmalarımızın devam ettiği dönemde, Anglikan kilisesiyle Washington DC 

bölgesinde faaliyet gösteren ve daha ziyade Türk girişimcilerin kurduğu Rumi Forum diyalog 

merkezinin birlikte organize ettiği dört haftalık bir seminer serisine katıldık. Bu serinin ilk 

ayağında, Anglikan kilisesi adına, kilisenin bayan pastörünün eşi misafir konuşmacı olarak 

katıldı. Bu zat, doktorası olan ve papaz okulunda hocalık yapan bir teolog idi. Sözünün hemen 

başında “Dinin gelecekteki yüzü İslam’dır. Bu sebeple biz, İslam dinini tanımak, 
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Müslümanlarla diyalog içinde olmak mecburiyetindeyiz” demişti. Bütün salon bu cümlelerin 

şokunda iken, o bunun kendince delillerini izaha çalışmıştı. Hayatından bazı misaller vererek, 

Müslümanların kendi dinlerini Hristiyanlara oranla daha iyi bildiklerini ileri sürmüştü.

Elbette, bütün papazlar aynı kanaati taşımamaktadır. Bu mevzuda, ankete katılanlar 

içinde değil ama çalışma sürecinde karşılaştığımızı bazı papazları misal verebiliriz. Mesela, 

diyalog görüşmelerini başlatmak üzere, Koreli insanların çoğunluğunu oluşturduğu bir 

Protestan kilisesine giden Müslüman bir diyalog grubunun içine katılmıştım. Yine aslen 

Kore’li olan papaz, kendilerinin çok tutucu olduklarını ileri sürerek, diyaloğa sıcak 

bakmadıklarını ifade etmişti. Duruma çok şaşıran ekipten birisi, papaza ne zaman Hristiyan 

oldunuz? şeklinde bir soru yöneltti. Zira, sonradan Hristiyan olup, diyaloğu dahi reddedecek 

bir tutuculuk nasıl olabilir diye düşünmemek elde değildi. Yaşlı papaz, dedesinin Kore’de 

Hristiyan olduğunu, dolayısıyla anne ve babasının da Hristiyan olduğunu, kendisinin böyle bir 

ailede büyüdüğünü ifade etmişti. Bu da, Kore’ye giden misyonerlerin ne kadar önce bu işe 

başladıklarını gösteren çarpıcı bir tablodur.

Bir başka örnek de, yine diyalog çalışmaları kapsamında Müslüman bir grubun 

kapısını çaldığı Baptist bir papazdır. Bu papaz, grupla görüşmeyi kabul ettiği halde, diyaloğa 

hiç de sıcak bakmadıklarını ifade etmiştir.

Bunun dışında da, bazı papazların kendi cemaatlerini kaybetme korkusundan diyaloğa 

geçmek istemediklerini bildirdiklerini yine bu diyalog grubu çalışanlarından öğrenmiş 

bulunuyoruz.

Ancak, genelin diyaloğa açık olması, İslam’ın entellektüel seviyede temsiline ve 

anlatılmasına imkan hazırlamaktadır. Kiliseler, üniversiteler ve bazı dernekler, hatta hükümet 

kuruluşları kapılarını sonuna kadar açıyor ve diyaloğu savunuyorlar. Burada bütün 

Müslümanlara iş düştüğü kadar, Kelam âlimlerine de çok mühim görevler düşmektedir. Zira, 

İslam itikadının en sade dille anlatıldığı eserler ortaya koyma, bunları ya tercüme etme veya 

yabancı dillerde telif etme görevi Kelamcıların işidir. Her kim diyalog diyerek Hristiyanlarla 

bir araya gelse, sunacağı bilgileri bir kitaptan veya dergiden takdim etmesi karşı taraf için 

daha güvenilir olacaktır. Bu sayede hem meraklıları en sağlıklı bilgileri bulacak, hem de 

aleyhteki propagandalara en seviyeli cevaplar verilmiş olacaktır.

Bazı Batılı din araştırmacıları da diyaloğu geleceğin vazgeçilmez bir hadisesi olarak 

kabul etmektedirler. Hans Küng, “Milletlerarası ortak bir ahlâkî anlayış oluşturulmadıkça 

insan hayatından söz edilemez, dinlerarası barış temin edilmedikçe milletlerarası barıştan söz 
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edilemez ve dinlerarası diyalog tesis edilmedikçe de dinlerarası barıştan söz edilemez” 

diyor524. Elbette diyaloğu dinlerin tevhidi gibi anlamak mümkün değildir. Bunun 

gerçekleşmesi de mümkün değildir. Ali Bulaç, sosyolojik bir tahlille buna üç mani sunar. 1) 

Kelâmî/teolojik sebep; 2) Tarihî sebep; 3) Aktüel sebep. Dinlerin itikadî açıdan farklı 

telakkileri, mesela Hz. İsa’ya Hristiyanların Allah’ın oğlu demeleri ve bunu inançlarının 

temelleri yapmalarına mukabil, Müslümanların Hz. İsa’ya peygamber olarak inanmaları ciddi 

bir farklılıktır. Tarihî hadiselerin, savaşların, işgallerin de ciddî anlamda bir şuuraltı 

müktesebatı oluşturduğu bir gerçektir. Tarihte yapılanları bir öc alma sebebi görerek 

günümüze taşımanın da kimseye fayda sağlamıyacağı bilinen bir gerçektir. Öte yandan, aktüel 

durumda da pekçok hadise bu birliğin temininin mümkün olmadığını ortaya koyacak 

mahiyettedir. 11 Eylül olayı, ardından Afganistan ve Irak işgalleri buna birer misal teşkil 

etmektedir525. Bununla beraber, dinlerin birleşmesi zaten diyalog çalışması yapanlar 

tarafından asla hedef olarak alınan bir husus değildir. Herkesin görünen arzusu odur ki, 

dünyamızı tehdit eden, açlık, sefalet, işsizlik, kıtlık, ekonomik krizler, yaşlıların trajik 

durumu, hastalıklar, siyasî boğuşmalar, savaşlar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, şiddet ve 

terör, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve insan hakları ihlalleri gibi bütün insanlığı ilgilendiren 

daha pekçok problemin çözümüne ortak çareler aramak, birlikte, barış içinde, herkesi kendi 

konumunda kabul ederek yaşamaya, yani sosyal barışa katkıda bulunmaktır526.

Çalışmamızı sürdürürken yaşadığımız pekçok tecrübe neticesinde ulaştığımız bir 

kanaat de şu olmuştur. Günümüzde Amerika’da, özelde din adamları ve kiliseler, genelde de 

halk, diyaloğa biraz da hümanistçe bir yaklaşımla bakmaktadır. Yani, diyaloğu yapan

insanların daha hoşgörülü, başkalarını kabule açık, hümanist kişiler oldukları, diyaloğa sıcak 

bakmayanların ise, daha radikal ve marjinal kesimler oldukları kanaati mevcuttur. Bu sebeple, 

diyalog çağrısına bazı gruplar populist bir yaklaşımla sırf marjinal kalmamak için cevap 

vermektedir.

Bir diğer nokta, diyaloğu yapan kimselerin kendilerinden emin oldukları, dolayısıyla 

diyaloğa karşı olanların kendilerinden veya inançlarından emin olmadıkları kanısı mevcuttur. 

Kendileri hakkında böyle bir kanaatin doğmasından endişe edenler de diyalog yanlısı bir 

görüntü sergilemektedir.

                                                
524

http://www.interfaithdialoguebasics.be/the%20interfaith%20movement%20in%20the%2020th%20century.htm
(2009)
525 http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=506059 (10 Mart 1998)
526 Bkz. http://arsiv.zaman.com.tr/1998/03/13/yazarlar/2.html (13 Mart 1998)
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Diyaloğun tabii bir neticesi olarak, insanlar diğer dinin inanç esaslarını, yaşam 

biçimini, hatta dinin kültüre tesirini daha yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Diyalogda 

insanları kendi dinine geçirmek (convert) temel hedef kabul edilmezken, bazı din değiştirme 

örnekleriyle karşılaşmak da mümkün olmaktadır. Bundan rahatsız olan bazı din adamlarının 

diyalog karşıtı tavırlar sergiledikleri de görünmektedir.

3. HRISTİYANLARIN MEZHEPLERE GÖRE İSLAM’A VE 

MÜSLÜMANLARA BAKIŞI

Katılımcıların farklı mezheplerden seçildiğini daha önce belirtmiştir. Burada, 

mezheplerin birbirlerinden hangi konularda Müslümanlar hakkında farklı düşündüklerini, 

hangi mezhep mensuplarının İslam’ı ve Müslümanları ne ölçüde tanıdıkları, bakış açıları 

hakkında bir fikir vermesi adına bazı tablolar arzedilecektir.

3.1. Ahirete İman Hakkındaki Bilgileri

Tablo 19: Mezheplerin Müslümanların Ahiret İnancına Bakışı

Sizce Müslümanlar ölümden sonrası adına neye inanıyorlar?

Ölümden 

sonra 

hayat 

yok

Sadece 

ruhlar 

dirilecek

Ruhlar ve 

bedenler 

beraber 

dirilecek

Hesap 

günü 

vardır

Cennet ve 

Cehennem 

vardır

Toplam

Assemblies
f 0 1 1 2 2 6

% 0 16,67 16,67 33,33 33,33 100

Baptist
f 1 4 7 10 9 31

% 3,23 12,90 22,58 32,26 29,03 100

Katolik
f 4 13 11 20 16 64

% 6,25 20,31 17,19 31,25 25 100

Christian

Science

f 0 2 1 2 1 6

% 0 33,33 16,67 33,33 16,67 100

Church of

Christ

f 0 1 1 1 1 4

% 0 25 25 25 25 100

Episcopal
f 0 2 2 3 2 9

% 0 22,22 22,22 33,33 22,22 100

Lutheran
f 0 0 3 2 2 7

% 0 0 42,86 28,57 28,57 100
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Metodist
f 2 9 11 17 14 53

% 4 16,98 20,75 32,08 26,42 100

Mormon
f 0 1 0 2 2 5

% 0 20 0 40 40 100

Ortodoks
f 0 0 1 0 1 2

% 0 0 50 0 50 100

Diğer
f 0 14 14 20 21 69

% 0 20,29 20,29 28,99 30,43 100

Pentecostal
f 0 1 0 1 1 3

% 0 33,33 0 33,33 33,33 100

Presbiteryan
f 0 1 2 3 3 9

% 0 11 22,22 33,33 33,33 100

Seventh-Day

Adventice

f 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0

Unitarian
f 0 0 0 1 0 1

% 0 0 0 100 0 100

Unitarian

Universalist

f 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0

United 

Church

of Christ

f 0 0 0 1 1 2

%
0 0 0 50 50 100

Bu tabloya göre Lutheranlar’dan ankete katılanlar hiç firesiz doğru cevap vererek, 

Müslümanların ahiretle alakalı olarak hem ruhlarla beraber cesedlerin dirileceğini, hesap 

gününün olacağını, Cennet ve Cehennem’i kabul ettiklerini söylemişlerdir. Seven 

Adventistler, Uniterianların üç ayrı grubu ve Ortodokslar da Lutheranlar gibi cevap 

vermişlerdir. Sayı olarak diğerlerine göre daha fazla ankete katılan “Diğer” grubundan % 

20.29 oranında katılımcı, Müslümanların sadece ruhların dirileceğine inandığını ileri 

sürmüşlerdir. Anketin kalabalık grubundan Katolikler ise, Müslümanların ahiretin yokluğuna 

inandıkları dahil bütün şıklardan işaretlemişlerdir. Yine büyük bir katılımcı kitlesine sahip 

Metodistler’den % 32.08’i, Müslümanların hesap gününe inandığını, % 26.42’si Cennet ve 

Cehennem’in varlığına inandıklarını, % 20.75’i ruhla beraber cesetlerin de dirileceğine, % 

16.98’i de sadece ruhların dirileceğine inandıklarını söylemişlerdir.

Katılımcılara bilgileri ışığında İslam’ı anlaşılabilir, makul bir din olarak görüp 

görmedikleri soruldu. En çok katılımcıların bulunduğu Katolik, Metodist, Baptist ve Diğer 

tabir edilen grupların fikirleri değerlendirmeye değecektir. Mezheplerin dağılımını gösteren 
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tabloda izah edildiği gibi, “Diğer” olarak sınıflamaya girenlerin hemen hepsi Protestan’dır. 

Katolikler “Elbette” diyenlerin %30’unu, Metodistler ve Baptistler % 13’er oranı, “Diğer”ler 

ise % 22’sini oluşturmaktadır. Makul gördüklerini “evet” diyerek ifade edenlerin %22’sini 

Katolikler, % 30’unu “Diğer” tabir edilen grup, % 22’sini Metodistler oluşturmaktadır. 

Baptistler ise % 6’lık bir paya sahiptirler. İslam’ı makul görmeyerek “hayır” cevabını 

verenlerde en büyük oranı % 23’lük oranlarla Metodistler ve “Diğer” leri oluşturmaktadır. 

Bundan sonra yine % 15’lik aynı oranlarla Katolikler ve Baptistler gelmektedir. Assemblies, 

Christian Science ve Pentekostal mezhepleri de % 8’er eşit oranla “hayır” demişlerdir. “Asla” 

diyerek İslam’ı katiyyen makul görmeyenlerin başında Protestanlardan oluşan “Diğer” grubu 

gelmektedir. Bundan sonra % 33’lük oranla Baptistler ve % 8’er oranla yine birer Protestan 

mezhepleri olan Pentekostal ve Presbiteryanlar gelmektedir. Bu soruya kararsız kalarak 

“Kararsızım” şıkkını işaretleyenlerin çoğunluğunu % 31’lik oranla Katolikler, % 25 ile 

Metodistler, % 17 ile “Diğer”leri, % 6’şar oranlarla üç büyük Protestan mezhebi olan 

Baptistler, Lutheranlar ve Episkopaller oluşturmaktadır.

3.2. İslam Dini Hakkındaki Düşünceleri

Tablo 20: Mezheplerin İslamı Makul Bulmalarının Oranı

İslam’ı makul bir din olarak görüyor musunuz?

Kararsız

%

Asla

%

Hayır

%

Evet

%

Elbette

%

Assemblies 4 0 8 0 4

Baptist 6 33 15 6 13

Katolikler 31 0 15 22 30

Christian Science 2 0 8 3 0

Church of Christ 0 0 0 1 0

Episkopal 6 0 0 3 9

Lutheran 6 0 0 3 0

Metodist 25 0 23 22 13

Mormon 2 0 0 1 0

Orthodokslar 2 0 0 1 0

Diğer 17 50 23 30 22

Pentekostal 0 8 8 1 0
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Presbiteryan 0 8 0 3 4

Seventh-Day Adventist 0 0 0 0 0

Unitarian 0 0 0 1 0

Unitarian Universalist 0 0 0 1 0

United Church of Christ 0 0 0 0 4

Toplam 100 100 100 100 100

Bu tablodan ortaya çıkan sonuca göre, İslam’ı makul bir din görenler içinde 

Katolikler, yaklaşık % 52’lik bir oranla “elbette” ve “evet” diyerek İslam’ı daha anlaşılabilir 

bir din olarak kabul etmektedirler. Bunda özellikle son dönemlerde Katoliklerin Washington 

DC bölgesindeki Müslümanlarla diyalog içinde bulunmalarının etkisi olduğu düşünülebilir. 

Zira, son bir kaç yılda özellikle Georgetown Üniversitesi ve Katolik Üniversitesi ile bir Türk 

kuruluşu olan Rumi Forum isimli diyalog vakfının ortaklaşa gerçekleştirdiği konferans, 

seminer ve panellerin sayısı kırkı geçmiştir. Bu tür programlara dinleyici olarak bizzat 

katılarak takip ettim. Bu programlarda, iki dinin birbirini daha iyi tanıma, karşılıklı değerlere 

karşı saygılı olma, ortak noktaları öne çıkarma gibi hususlara vurgu yapılmıştır. Bu birbirini 

daha iyi anlama gayretinin anketimizdeki bu soruya yansıdığını ve Katoliklerin İslam’ı 

anlaşılabilir, araştırmaya değer gördüklerini görmekteyiz. Zira ankete katılanlardan Katolik 

olanların bazıları, anketin 8. sorusuna “evet” diyerek Müslüman bir dostunun olduğunu ve 

Rumi Forum aracılığıyla bu insanlarla tanıştığını ifade etmişlerdir.

Katılımcılara Müslümanlarla diyaloğa nasıl baktıkları sorulduğunda, yukardaki 

bilgileri doğrulayan bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Diyaloğa en çok inananların % 25’inin 

Katolikler olması bunu göstermektedir. Diyaloğa inanan diğer iki büyük grup % 21 ile 

Metodistler, % 26 ile de “Diğer” grubudur. “Diğer” olarak isimlendiren Protestanlar, bütün 

katılımcılar arasında diyaloğa “evet” diyenlerin % 29’unu, Katolikler % 23’ünü, Metodistler 

de % 17’sini oluşturmaktadır.

Tablo 21: Mezheplerin İslam’ın Şiddete Karşı Tavrı Hakkında Düşünceleri

İslam'ın şiddeti savunduğunu düşünüyor musunuz?

Kararsız Asla Hayır Evet Elbette Toplam

Assemblies
f 0 2 2 0 0 4

% 0 50 50 0 0 100

Baptist f 2 2 5 6 2 17
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% 11,76 11,76 29,41 35,29 11,76 100

Katolik
f 11 5 20 13 0 49

% 22,45 10,20 40,82 26,53 0 100

Christian

Science

f 0 1 3 1 0 5

% 0 20 60 20 0 100

Church of

Christ

f 0 0 1 0 0 1

% 0 0 100 0 0 100

Episkopal
f 2 0 1 5 0 8

% 25 0 12,50 62,50 0 100

Lutheran
f 0 4 0 2 0 6

% 0 66,67 0 33,33 0 100

Metodist
f 12 3 18 7 1 41

% 29,27 7,32 43,90 17,07 2,44 100

Mormon
f 3 0 1 0 0 4

% 75 0 25 0 0 100

Orthodoks
f 0 0 1 1 0 2

% 0 0 50 50 0 100

Diğer
f 12 9 23 8 2 54

% 22,22 16,67 42,59 14,81 3,70 100

Pentecostal
f 0 0 1 2 0 3

% 0 0 33,33 66,67 0 100

Presbiteryan
f 1 0 3 0 1 5

% 20 0 60 0 20 100

Seventh-Day

Adventice

f 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0

Unitarian
f 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0

Unitarian

Universalist

f 0 0 1 0 0 1

% 0 0 100 0 0 100

United Church

of Christ

f 0 1 0 0 0 1

% 0 100 0 0 0 100

Toplam
f 45 27 78 43 8 201

% 22,39 13,43 38,81 21,39 3,98 100
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İslam’ın şiddeti savunduğunu ileri sürenlerin çoğunluğu Baptist ve Episkopal gruplar 

olmaktadır. Bunlardan Baptistler, Hristiyanlığın en radikal grubu olarak bilinir. Hoşgörü ve 

diyaloğa çok yer vermezler. Bunun yanında bizzat kendileri ile görüştüğümüz Baptist 

papazlardan diyalog yanlısı olanların da varlığını belirtmek gerekir. Sayıları az da olsa bu 

durum bizi bir genelleme yapmaktan alıkoymaktadır. Episkopaller ise genelde Anglikan’dır. 

Yani, İngiliz kilisesinden doğmuş kilise grubudur. Misyonerliği en güçlü olan Hristiyan 

mezheplerinden biri olan Episkopaller de, İslam’a karşı biraz da olsa önyargı mevcuttur. 

Ancak, yine çalışmalarımız esnasında diyaloğa ve diğer dinleri de tanımaya açık Anglikan 

kilise mensupları ve papazlarla görüşme imkanı olmuştur. Bu da, bize genelleme 

yapmamamız gerektiğini gösterir. United Church of Christ grubundan bir tek kişi cevap 

vermiş ve İslam’ın asla şiddet yanlısı olmadığını belirtmiştir.

Tablo 22: Mezheplerin, İslamın Yahudilik ve Hristiyanlık İçin Bir Tehdit Oluşturup 

Oluşturmadığı Hususundaki Görüşleri

Sizce İslam, Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı bir tehdit oluşturuyor mu?

Kararsız Asla Hayır Evet Elbette Toplam

Assemblies
f 2 1 1 0 0 4

% 50 25 25 0 0 100

Baptist
f 1 1 11 2 2 17

% 6 6 65 12 12 100

Katolik
f 5 10 23 7 4 49

% 10 20 47 14 8 100

Christian

Science

f 0 1 3 1 0 5

% 0 20 60 20 0 100

Church of

Christ

f 0 0 1 0 0 1

% 0 0 100 0 0 100

Episkopal
f 3 1 2 2 0 8

% 38 13 25 25 0 100

Lutheran
f 0 1 2 2 1 6

% 0 17 33 33 17 100

Metodist
f 9 8 16 6 2 41

% 22 20 39 15 5 100
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Mormon
f 2 0 1 1 0 4

% 50 0 25 25 0 100

Orthodoks
f 0 0 1 1 0 2

% 0 0 50 50 0 100

Diğer
f 10 10 23 6 4 53

% 19 19 43 11 8 100

Pentecostal
f 0 0 2 1 0 3

% 0 0 67 33 0 100

Presbiteryan
f 1 1 2 0 1 5

% 20 20 40 0 20 100

Seventh-Day

Adventice

f 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0

Unitarian
f 0 0 1 0 0 1

% 0 0 100 0 0 100

Unitarian 

Universalist

f 0 0 0 1 0 1

% 0 0 0 100 0 100

United 

Church of 

Christ

f 0 1 0 0 0 1

%
0 100 0 0 0

100

Toplam
f 32 35 90 30 14 201

% 15.92 17.41 44.78 14.93 6.97 100

Bu tabloya göre mezhepler içinde İslam’ı kendilerine en çok tehdit kaynağı görenler 

Lutheranlardır. Bu mezhepten ankete katılanların yarısı İslam’ı tehdit unsuru kabul ediyor, 

yarısı da etmiyor. Onun dışındaki her mezhepte az da olsa tehdit gören kesim var. Bunun 

sebebi olarak bazı şeyler düşünülebilir. İslam’ın şiddet yanlısı olduğunu gösteren haberler, 

hergün haberlerde İslam’la terör kelimelerini aynı cümlede zikretmeleri olabilir. Öte yandan, 

herşeye rağmen İslam’a girenlerin artması, bazı kilise liderlerinin Müslümanlarla diyaloğa 

sıcak bakmayıp üyelerini bu hususta uyarmaları, bir kısım Hristiyanların İslam’ı tehdit unsuru 

görmelerine sebep teşkil edebilir.

3.3. Diyaloğa Bakışları
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Tablo 23: Mezheplere Göre Hristiyan-Müslüman Diyaloğuna Bakışları

Hristiyan-Müslüman Diyaloğuna İnanıyor musunuz?

Boş

%

Kararsız

%

Asla

%

Hayır

%

Evet

%

Elbette

%

Belirsiz 0 0 0 0 0 1

Assemblies 33 12 17 0 0 1

Baptist 33 6 33 33 9 7

Katolikler 33 18 17 0 23 25

Christian Science 0 0 17 0 3 2

Church of Christ 0 0 0 0 1 0

Episkopal 0 6 0 0 4 4

Lutheran 0 0 0 0 3 4

Metodist 0 29 17 0 17 21

Mormon 0 0 0 0 1 2

Orthodokslar 0 0 0 0 3 0

Diğer 0 29 0 33 29 26

Pentekostal 0 0 0 33 3 0

Presbiteryan 0 0 0 0 1 4

Seventh-Day Adventist 0 0 0 0 0 1

Unitarian 0 0 0 0 1 0

Unitarian Universalist 0 0 0 0 0 1

United Church of Christ 0 0 0 0 0 1

Toplam 100 100 100 100 100 100

Bu araştırmada dikkati çeken önemli bir husus Baptistlerin, diyaloğa “hayır” 

diyenlerin % 33’ünü, “asla” diyenlerin de % 33’ünü oluşturdukları, böylelikle Müslümanlarla 

diyaloğa hiç de sıcak bakmadıkları anlaşılmaktadır. Bu soruya cevap vermekten kaçınanlar da 

yine % 33 ile Baptistler, % 33’er oran ile Katolikler ve Assemblies grubudur. Diyaloğa “asla” 

diyen diğer mezhepler % 17’lik eşit oranla Katolikler, Metodistler ve Christian Science 

grubudur.

Bazı mezheplerin diyalog arzularında misyonerlik duygusunun hakim olduğunu 

görmek çok da zor değildir. Çalışmamız esnasında katıldığımız bazı programlarda bunu bizzat 

müşahede ettik. Mesela, bir Christian Science kilise, Müslüman bir diyalog vakfının görüşme 
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talebini hemen kabul etti ve biz de iştirak ettik. Program çok güzel organize edilmişti. Çok 

fazla üyesi olmayan kilise mensupları, katılımcılara fevkalade nazik bir karşılama sergilediler. 

Kendilerine has olan kutsal kitaplarından herkese birer tane hediye ettiler. Sunumlarında ciddi 

bir propaganda edası hakimdi ve ikramlarla bu programı noktaladılar. Açıkçası bu grubun, 

İslam’ı ve Müslümanları hemen hemen hiç tanımadıkları hissi hakim oldu bizde. Bazı 

kiliselerin ise, misyonerlik adına bir ümitle diyaloğa başlayıp, daha sonra beklentilerine cevap 

bulamayınca irtibatı kestikleri görülmüştür.

Fakat, hepsi bu üslupta değillerdir. Zira pek çok kilise, Müslümanların çoğunun 

dinlerine ne kadar bağlı olduklarını, özellikle diyaloğu isteyenlerin kendilerinden ne kadar 

emin olduklarını bildikleri için diyaloğu diyalog çerçevesinde algılayıp gayet seviyeli 

programlara imza atmışlardır.

4. KATILIMCILARIN EĞİTİM SEVİYELERİNE GÖRE İSLAM’A VE 

MÜSLÜMANLARA BAKIŞI

Katılımcıların, anket sorularına cevap verirken, aldıkları eğitimin ne kadar etkisi 

olduğunu görmek için yine çapraz tablolama yoluyla eğitim seviyelerine göre İslam’ı ve 

Müslümanları ne ölçüde tanıdıkları, haklarında neleri bildiklerini ve nasıl düşündüklerini 

tesbite çalışalım.

4.1. Temel İslâmî Terimler Hakkındaki Bilgileri

Tablo 24: Eğitim Seviyelerine Göre Katılımcıların İslami Terimlere Aşinalığı

Aşağıdaki İslami terimlerden hangisi size aşina gelmektedir?

Belli 

değil
Lise

Yüksek 

okul
Üniv.

Yüksek 

Lisans
Dokt. Toplam

Allah

Bilmiyor 0 2 0 4 2 1 9

Biraz biliyor 0 8 6 10 8 4 36

Biliyor 0 10 11 29 21 8 81

İyi biliyor 1 5 7 24 24 7 68

Toplam 1 25 24 67 55 21

Muhamme

d

(SAV)

Bilmiyor 0 3 0 3 1 1 8

Biraz biliyor 0 8 8 18 12 3 49

Biliyor 0 10 7 26 23 8 76
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İyi biliyor 1 4 8 19 19 7 58

Toplam 1 25 24 67 55 21

Kur'an

Bilmiyor 0 9 4 10 3 0 26

Biraz biliyor 0 4 8 17 13 5 47

Biliyor 0 8 7 24 24 8 72

İyi biliyor 1 4 5 15 15 6 46

Toplam 1 25 24 67 55 21

İmam

Bilmiyor 0 13 8 30 14 3 68

Biraz biliyor 0 4 7 12 13 4 41

Biliyor 0 6 6 17 19 7 55

İyi biliyor 1 2 3 7 9 5 27

Toplam 1 25 24 67 55 21

Müslim

Bilmiyor 0 3 1 2 2 0 8

Biraz biliyor 0 6 9 18 10 5 48

Biliyor 0 11 7 27 24 7 77

İyi biliyor 1 5 7 19 19 7 59

Toplam 1 25 24 67 55 21

Cihad

Bilmiyor 0 11 3 7 3 1 25

Biraz biliyor 0 7 9 25 17 8 66

Biliyor 1 4 7 19 24 5 61

İyi biliyor 0 3 5 15 11 5 39

Toplam 1 25 24 67 55 21

Fetva

Bilmiyor 0 17 15 38 29 6 105

Biraz biliyor 1 3 4 13 11 8 41

Biliyor 0 3 2 6 11 5 28

İyi biliyor 0 2 3 6 4 0 15

Toplam 1 25 24 67 55 21

Sünni

Bilmiyor 0 6 7 16 9 3 41

Biraz biliyor 0 10 8 27 21 6 73

Biliyor 1 7 5 16 17 6 52

İyi biliyor 0 2 3 7 8 4 24

Toplam 1 25 24 67 55 21

Şia Bilmiyor 0 9 10 19 11 5 54
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Biraz biliyor 0 8 6 26 22 4 67

Biliyor 1 6 5 14 15 6 48

İyi biliyor 0 2 3 7 6 4 22

Toplam 1 25 24 67 55 21

Mekke

Bilmiyor 0 5 2 6 2 2 17

Biraz 

biliyor
0 8 8 12 11 2 41

Biliyor 0 8 6 32 28 10 86

İyi biliyor 1 4 8 15 14 5 47

Toplam 1 25 24 67 55 21

Kabe

Bilmiyor 0 19 16 49 38 12 135

Biraz biliyor 0 1 3 5 6 2 17

Biliyor 0 4 1 5 7 2 19

İyi biliyor 1 1 4 5 4 3 18

Toplam 1 25 24 67 55 21

Yukarıdaki tablo iyice incelendiğinde, katılımcıların İslâmî terimler hakkındaki 

bilgilerini eğitim seviyelerine göre görmek mümkündür. Bu tabloda dikkatleri çeken bir 

önemli nokta, eğitim seviyesine göre, katılımcıların İslâmî temel terimler hakkındaki 

bilgilerinde ciddi farklılıkların görülmemesidir. Bunun anlamı, aldıkları eğitimin her hangi bir 

safhasında onlara İslam hakkında ekstra bilgi verilmediğidir. 

Aldıkları bilgilerin kaynakları daha önce geçtiği üzere, daha çok gündemi duyuran 

kaynaklardır. Bütün eğitim seviyesindeki insanlar aynı imkanlarla bu kaynaklardan istifade 

ettiği için de birbirlerinden ciddi farklılıklar göstermemektedirler. Meselâ, şia ve sünni 

hakkındaki malumatları her eğitim seviyesindekiler için hemen hemen aynı düzeydedir. Zira, 

bunlar hakkında bilimsel bilgiden çok, Irak harbi sebebiyle hergün televizyonlardaki 

haberlerde geçtiği kadar duyuyor ve biliyorlar. Katılımcılar, dürüstçe bu iki terimi de çok iyi 

bilmediklerini ifade etmişler. Zira, onların bu husustaki bilgileri sadece isme aşinalık 

şeklindedir. Bunu, çalışmamız esnasında kiliselerde katıldığımız pekçok programlarda 

müşahede ettik. Seminerin, panelin, sunumun konusu ne olursa olsun, soru-cevap faslında 

mutlaka şia ve sünnî konusu soruluyor. Bu mevzularda doyurucu bilgi verecek kimselerin 

bulunamayışı konunun yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. Burdan hareketle, yine 
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Kelamcıların bu ihtiyaca cevap verir mahiyette yabancı dilde eser vermeleri, seminerlere 

katılmaları ve büyük meraklı bir kitleyi tatmin etmeleri İslam inançlarının doğru bilinmesi 

adına önemli bir çalışma olacaktır.

4.2. Kur’an Hakkındaki Bilgileri

Tablo 25: Eğitim Seviyelerine Göre Katılımcıların Kur’an’a Bakışı

Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğuna inanıyor musunuz?

Cevap yok
İnsanlar 

yazdı

Muhammed 

yazdı

Evet, 

Allah 

vahyetti

Toplam

Lise
f 7 10 9 4 30

% 23 33 30 13 100

Yüksekokul
f 7 8 4 5 24

% 29 33 17 21 100

Üniversite
f 14 22 25 8 69

% 20 32 36 12 100

Yüksek Lisans
f 15 16 18 7 56

% 27 29 32 13 100

Doktora
f 2 5 10 4 21

% 10 24 48 19 100

Cevap yok
f 0 1 0 0 1

% 0 100 0 0 100

Toplam
f 45 62 66 28 201

% 22,39 30,85 32,84 13,92 100

Kur’an hakkındaki bilgileri veya bakış açıları eğitim seviyelerine göre az da olsa 

farketmektedir. Meselâ, katılımcılardan lise mezunlarının % 33’ü, yüksekokul mezunlarının 

da % 33’ü Kur’an’ın insanlar tarafından yazıldığını düşünmektedir. Oysa bu rakam özellikle 

doktora yapanlarda % 24’lük seviyelere düşmektedir. Katılımcılar içerisinde en yaygın kanaat 

ise, Hz. Muhammed’in Kur’an’ı yazdığı istikametindedir. Lise mezunlarının % 30’u, 
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yüksekokulluların % 17’si, üniversite mezunlarının % 36’sı, yüksek lisans yapmışların % 

32’si ve doktora sahiplerinin % 48’i bu kanaati taşımaktadır. Bunda en büyük rolün, medya, 

din adamları ve aleyhteki yayınlara ait olduğu düşünülebilir. Zira, bizzat bir Müslümandan 

veya Müslüman kaynaktan bu konuyu okumayan, dinlemeyen herkesin karşısına Kur’an’ı Hz. 

Muhammed’in yazdığı yönünde bir bilgi çıkacaktır. Gerek papazlarla yaptığımız 

görüşmelerde, gerekse bazı kilise mensuplarından aldığımız bilgilere göre, özellikle çalışma 

yaptığımız bölgede böyle bir kanaatin hakim olduğuna şahid olduk.

4.3. Ahiret İnancı Hakkındaki Bilgileri

Tablo 26: Eğitim Seviyelerine Göre Katılımcıların Müslümanların Ahiret İnancı İle 

Alakalı Düşünceleri

Sizce Müslümanlar ahiret hakkında neye inanıyorlar?

Lise
Yüksek

okul
Üniv.

Yüksek

Lisans
Dokt Toplam

Ölümden sonra hayat 

yok

f 1 1 3 2 0 7

% 14 14 43 29 0 100

Sadece ruhlar dirilecek
f 7 4 19 14 2 46

% 15 9 41 30 4 100

Ruhlar ve bedenler 

beraber dirilecek

f 3 9 17 18 7 54

% 6 17 31 33 13 100

Hesap günü var
f 8 9 29 25 10 81

% 10 11 36 31 12 100

Cennet ve Cehennem 

var

f 9 6 27 22 10 74

% 12 8 36 30 14 100

Yukarıdaki tabloda katılımcıların eğitim seviyelerine göre Müslümanların ahiret inancı 

hakkında neler bildiklerinin verileri yansıtılmıştır. Buradaki manzara da bir önceki tabloyu 

doğrular mahiyettedir. Eğitim seviyelerinin artması ile İslam inancı hakkındaki bilgileri 

artmamaktadır. Tabloda üniversite mezunlarının veya yüksek lisans yapanların oranlarının 

yüksek görülmesinin sebebi bu iki gruptan ankete katılan insan sayısının diğerlerine göre daha 

fazla olmasıdır.
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4.4. İbadetler Hakkındaki Bilgileri

Tablo 27: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre Müslümanların İbadetleri 

Hakkındaki Bilgileri

Namaz Zekat Oruç Hac Dua Cevap yok

f % f % f % f % f % f %

Belirsiz 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0

Lise 10 10 4 8 8 8 10 9 1 3 11 22

Yüksekokul 9 9 5 9 8 8 11 10 3 10 10 20

Üniversite 30 30 17 32 35 36 40 35 10 32 18 35

Yüksek Lisans 37 37 20 38 34 35 41 36 12 39 9 18

Doktora 13 13 6 11 10 10 12 10 4 13 3 6

Toplam 100 100 53 100 96 100 115 100 31 100 51 100

Katılımcıların eğitim seviyelerine göre Müslümanların ibadetleri hakkındaki bilgilerini 

gösteren yukarıdaki tablo bize eğitim seviyelerinin farklı olmasının bu bilgilerine çok tesir 

etmediğini göstermektedir. Bu da bundan önceki diğer iki tablodaki değerleri ve sonuçları 

doğrulamaktadır.

Amerikalılar sürekli okuyan insanlardır. Her seviyede eğitime sahip insan okuma 

alışkanlığını daha çocukken almıştır. Ancak, en çok okudukları şeyler roman ve hikaye türü 

ile aktüalitedir. Roman ve hikaye dünyası onları çoğu zaman içinde yaşadıkları sosyal hayatı 

hayal gücünü de devreye katarak daha ironik bir tarzda görmeyi temin ederken, bazan da 

görmek istedikleri gibi hayatı görmelerini sağlamaktadır. Bir nevi zevk kaynağı olan bu 

kitaplar geneli itibariyle İslam’a ait hiçbir şey içermezler.

Aktüaliteye ait gazete, internet vs. ortamları da yine İslam’ı anlatmaktan oldukça 

uzaktır. Haber kabilinden olan şeyler ise, İslam adına, hiç de iç açıcı bilgileri içermez. Çoğu 

itibariyle, sefalet, açlık, savaş ve yanlış yorumlarla dolu bilgiler mevcuttur. Bu durumda 

Amerikalıların İslam’ın ne olduğu hakkındaki bilgileri de son derece sathî kalmaktadır. 

Kaynakların hemen hemen aynı olması da eğitim seviyesine göre İslam hakkındaki bilgilerin 

çok değişmediğini gözler önüne sermektedir.
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4.5. Diyaloğa Bakışları

Tablo 28: Eğitim Seviyelerine Göre Katılımcıların Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna 

Bakış Açıları

Müslüman-Hristiyan diyaloğuna inanıyor musunuz?

Cevap yok Asla Hayır Evet Elbette Toplam

f % f % f % f % f % f %

Belirsiz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.50

Lise 7 41 0 0 0 0 14 19 9 9 30 14.93

Yüksekokul 4 24 1 17 1 33 6 8 12 12 24 11.94

Üniversite 3 18 3 50 1 33 26 36 37 37 67 33.33

Yüksek Lisans 2 12 1 17 1 33 15 21 35 35 57 28.36

Doktora 1 6 1 17 0 0 11 15 7 7 22 10.95

Toplam 17 100 6 100 3 100 72 100 101 100 201 100

Eğitim durumlarına göre Müslümanlarla diyaloğa nasıl baktıklarını tesbit adına 

hazırlanan, yukarıdaki tablo, yine eğitim seviyesinin kanaatlerinde çok büyük değişikliğe 

sebebiyet vermediğini göstermektedir. Bu bize şöyle bir bilgi de sunmaktadır. Katılımcıların 

bulunduğu sosyal grubun bakış açısı, dünya görüşü, dış dünya ile ilişkileri, dini bilgi 

seviyeleri belli bir düzeye ulaşmıştır. Yani, bu konularda toplumun değişik grupları arasında 

büyük uçurumlar bulunmamaktadır. Bir başka bakış açısı da şu olabilir. Bütün eğitim grupları 

İslam ile ancak medya, internet, arkadaş ve belgesel gibi ortak bilgi kaynaklarından istifade 

etmişlerdir. Bu da aralarında belli bir dengenin oluşmasına sebep olmuştur.

4.6. İslam Dini Hakkındaki Düşünceleri

Tablo 29: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre İslam Dinine Bakışları

Sizce İslam makul bir din midir?

Cevapsız Kararsız Asla Hayır Evet Elbette

Cevapsız
f 0 1 0 0 0 0

% 0 50 0 0 0 0

Lise f 2 8 2 3 9 4
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% 2 10 2 4 11 5

Yüksekokul
f 2 10 3 1 6 2

% 4 21 6 2 13 4

Üniversite
f 0 16 4 4 35 8

% 0 12 3 3 26 6

Yüksek

Lisans

f 0 11 3 3 32 6

% 0 10 3 3 29 5

Doktora
f 1 7 0 2 8 3

% 2 17 0 5 19 7

Katılımcıların, eğitim seviyelerinin İslam’ı makul görmelerine etkisini gösteren 

yukarıdaki tablomuza bakıldığında, üniversite muzunlarının %26’lık bir oranla “evet” cevap 

vermesi, yüksek lisans yapmışların %29’u İslam’ı makul gördüğünü ifade sadedinde “evet” 

demesi ve doktora yapmışların %19’unun aynı kanaati paylaşmasından, eğitim seviyesinin 

yüksek olmasının İslam’a makul bakmaya sebep olduğu düşünülebilir. Ancak, bu soruya 

“evet” cevabı verenlerden sonraki en büyük oran kararsızlara aittir. Bunun şöyle bir izahı 

olabilir. İslamı yakından tanıyıp öğrenme imkanı bulamayan katılımcılar, bir türlü 

tereddütlerini aşamamışlardır. Kendi dinlerini de çok yakından bilmeyen bu Hristiyanların, bir 

anlamda medeniyetin gereği, diğer dinlere gösterdikleri hoşgörünün göstergesi olarak böyle 

cevap veriyor olabilirler.

Tablo 30: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre İslam’ın Şiddeti Savunması 

Hakkındaki Düşünceleri 

Sizce İslam şiddeti savunuyor mu?

Cevapsız Kararsız Asla Hayır Evet Elbette

Cevapsız
f 0 0 0 1 0 0

% 0 0 0 50 0 0

Lise
f 2 5 7 6 8 0

% 4 9 13 11 15 0

Yüksekokul
f 0 7 0 11 3 3

% 0 15 0 23 6 6
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Üniversite
f 1 12 8 31 12 3

% 1 9 6 23 9 2

Yüksek

Lisans

f 0 13 10 20 12 0

% 0 12 9 18 11 0

Doktora
f 2 3 1 9 6 0

% 5 7 2 21 14 0

Toplam
f 5 40 26 78 41 6

% 1 10 7 20 10 2

Katılımcıların eğitim seviyesine göre İslam’ın şiddete pirim verip vermediği 

hususundaki kanaatlerini gösteren tabloya bakıldığında en çok yüksekokul ve üniversite 

mensuplarının bu hususa %23’lük bir oranla “hayır” diyerek katılmadıkları görülür. Lise 

mezunlarının çoğunluğu ise “evet” diyerek İslam’ın şiddet yanlısı olduğu yönünde fikir beyan 

etmişlerdir. Bu tablo, bize eğitim seviyeleri daha düşük olanların İslam’ı şiddet yanlısı 

gördüklerini göstermektedir. Bunun, eğitim sürecinde aldıkları İslâmî bilgiden 

kaynaklandığını söylemek zordur. Zira, eğitim seviyelerine göre İslam hakkındaki bilgilerini 

incelediğimizde çok farklı manzara karşımıza çıkmamaktadır. O halde eğitimi daha fazla 

alanlar, eğitim sürecinde İslam hakkında daha çok bilgilendiriliyor veya bilinçlendiriliyor 

değillerdir. Bunun başka sebepleri olabilir. Mesela, eğitimi daha fazla olanların, analitik 

düşünme, rasyonalist olma, hadiseleri daha iyi yorumlama, genelleme ve önyargılara daha 

soğuk bakma gibi eğitimin insanlara katacağı genel prensipler ışığında konuya yaklaşıyor 

olabilirler. Bu da onları, medyanın yanlı yaklaşımlarına daha mesafeli yaklaşmaya itebilir.

Tablo 31: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre İslamın Yahudilik ve Hristiyanlık 

İçin Bir Tehdit Oluşturup Oluşturmadığı Hususundaki Görüşleri

Sizce İslam Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı bir tehdit oluşturuyor mu?

Cevapsız Kararsız Asla Hayır Evet Elbette

Cevapsız
f 0 1 0 0 0 0

% 0 100 0 0 0 0

Lise
f 2 5 6 12 2 3

% 6,67 16,67 20 40 6,67 10
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Yüksekokul
f 1 3 1 10 5 4

% 4,17 12,5 4,17 41,67 20,83 16,67

Üniversite
f 0 8 11 37 9 5

% 0 11,43 15,71 52,86 12,86 7,14

Yüksek

Lisans

f 1 11 13 21 8 2

% 1,79 19,64 23,21 37,50 14,29 3,57

Doktora
f 1 3 2 9 6 0

% 4,76 14,29 9,52 42,86 28,57 0

Toplam
f 5 31 33 88 30 14

% 2,49 15,42 16,42 43,78 14,93 6,97

Eğitim seviyelerine göre katılımcıların İslam’ı Yahudilik ve Hristiyanlık karşısında 

tehdit unsuru olarak görüp görmediklerini gösteren yukarıdaki tabloda dikkati çeken nokta, bu 

soruya doktorası olan katılımcıların %28,57’lik bir oranla “evet” diyerek İslam’ı tehdit unsuru 

gören en büyük grup olmasıdır. Yüksekokul mezunları ile üniversite mezunları ise hem kendi 

içlerinde, hem de “hayır” diyenler içinde iyi bir orana sahiptir. Lise mezunlarının dahi İslam’ı 

katiyyen bir tehdit unsuru olarak görmediği halde doktoralı katılımcıların bu soruya “evet” 

demelerinin sebebini bulmak oldukça güçtür.

5. KATILIMCILARIN BİLGİ KAYNAĞINA GÖRE İSLAM’A VE 

MÜSLÜMANLARA BAKIŞI

Katılımcıların bilgi kaynağına göre İslam hakkındaki bilgilerinin, bakış açılarının ve 

düşüncelerinin nasıl bir değişkenlik arzettiğini görmek için yine çapraz tablolaştırma usulüyle 

yeni veriler elde ettik. Mesela, aşağıda, katılımcıların Müslümanların ibadetleri hakkındaki 

bilgilerinin, bilgi kaynaklarına göre nasıl değiştiği görülmektedir.

5.1. Ahiret İnancı Hakkındaki Bilgileri

Tablo 32: Katılımcıların Bilgi Kaynaklarına Göre Müslümanların Ahiret İnancı 

Hakkındaki Düşünceleri 

Sizce Müslümanlar ahiret hakkında neye inanıyorlar?

Ölümden 

sonra 

Ruhlar 

dirilecek

Ruhlarla beraber 

bedenler de 

Hesap 

günü var

Cennet 

Cehennem 
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hayat yok dirilecek var

f % f % f % f % f %

Müslüman 

yazarın kitabı
2 10 11 7 23 11 38 13 36 12

Gayri Müslim 

yazarın kitabı
2 10 9 6 28 14 34 11 39 13

Belgesel 3 14 26 17 30 15 46 15 46 15

Konferans, 

seminer, panel
3 14 13 9 23 11 33 11 26 8

Arkadaşla 

sohbet
5 24 42 28 40 19 61 20 67 21

Medya 5 24 30 20 37 18 52 17 55 18

İnternet 1 5 17 11 25 12 34 11 42 13

İslam hakkında 

birşey 

bilmiyorum

0 0 1 1 0 0 3 1 1 0

Katılımcıların bilgi kaynaklarına göre, Müslümanların ahiret inancı hakkında neler 

bildiklerini görmek üzere yukarıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu tablodaki veriler bizim genel 

kanaatimizi destekler mahiyettedir. Yani, bilgi kaynaklarının henüz katılımcıların İslam 

hakkındaki bilgilerini değiştirecek mahiyette olmadığını, genelin, bilgilerini umum bilgi 

kaynaklarından aldığını göstermektedir.

5.2. İbadetler Hakkındaki Bilgileri

Tablo 33: Katılımcıların Bilgi Kaynaklarına Göre Müslümanların İbadetleri 

Hakkındaki Bilgileri

İslamı hangi kaynaklardan öğrendiniz?

Namaz Zekat Oruç Hac Dua Hiçbiri

f % f % f % f % f % f %

Müslüman

yazarın kitabı
46 12 28 13 44 12 48 11 16 14 6 5
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Gayri Müslim

yazarın kitabı
48 13 31 14 46 12 59 13 15 13 7 6

Belgesel 53 14 33 15 54 15 69 16 18 16 20 16

Konferans

seminer, 

sempozyum

39 10 26 12 40 11 49 11 14 12 8 6

Arkadaşlarla

sohbet
77 21 41 18 76 20 90 20 22 19 30 24

Medya 65 17 39 17 66 18 78 18 17 15 32 26

İnternet 44 12 26 12 46 12 50 11 14 12 16 13

İslam hakkında

birşey 

bilmiyorum

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5

Katılımcıların, bilgi kaynaklarına göre Müslümanların ibadetlerine ne kadar aşina 

olduklarını gösteren yukarıdaki tablodan anlaşılan odur ki, katılımcılar en çok namaz ve haccı 

biliyorlar. Bu iki ibadette en büyük bilgi kaynakları %21 ve %20 ile arkadaşları, %17 ve %18 

ile de medyadır. Ardından belgesel ve gayri müslim yazarların kitapları gelmektedir. Dikkati 

çeken bir husus şudur ki, bütün ibadetlerde en çok bilgi kaynağı arkadaşlardır. Anketin 8. 

sorusunda Müslüman bir tanıdığınız var mı? diye sorulmuş ve çok yüksek bir oranda “evet” 

denilmiştir. Cevabın “evet” olması halinde, “nereden” olduğunu yazmaları kendilerinden 

istenmiştir. Büyük bir oran, iş arkadaşı, komşu veya okuldaki arkadaşlarını yazmışlardır. 

Bunlar da gösteriyor ki, arkadaşlarından aldıkları bilgi sadece gözlemleme ve sathî 

malumattan ibarettir. Bu sebeple de, verdikleri cevaplar İslam’ı çok iyi bilmediklerini 

göstermektedir.

5.3. Diyaloğa Bakışları

Tablo 34: Katılımcıların Bilgi Kaynaklarına Göre Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna 

Bakışları 

Müslüman-Hristiyan diyaloğuna inanıyor musunuz?

Cevap yok Kararsız Asla Hayır Evet Elbette

f % f % f % f % f % f %
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Müslüman

yazarın kitabı
0 0 3 11 1 6 2 14 17 8 37 10

Gayri Müslim

yazarın kitabı
0 0 0 0 1 6 3 21 20 10 47 13

Belgesel 1 100 3 11 4 22 2 14 31 15 57 16

Konferans

Seminer

sempozyum

0 0 2 7 1 6 0 0 15 7 41 11

Arkadaşlarla

sohbet
0 0 10 36 4 22 2 14 45 22 79 22

Medya 0 0 4 14 3 17 3 21 46 22 66 18

İnternet 0 0 3 11 4 22 2 14 30 15 34 9

İslam hakkında

birşey 

bilmiyorum

0 0 3 11 0 0 0 0 2 1 2 1

Katılımcıların bilgi kaynaklarını ölçü alarak Müslümanlarla diyaloğa nasıl baktıkları 

sorulmuş, alınan netice bilgi kaynaklarının onların diyalog görüşlerine çok tesir etmediğini 

göstermiştir. Yukarıdaki tabloda diyaloğu en çok isteyenlerin bilgi kaynağı %22 ile arkadaş 

çevresi görünmektedir. Ancak, ikinci büyük grubun bilgi kaynağı ise %18 ile medyadır.

Bu tabloda bir husus dikkati çekmektedir. O da, Müslüman yazarların kitabını okuyan 

üç kişinin diyaloğa kararsız kalırken, gayrimüslim yazarların kitaplarını okuyanların hiç 

birinin kararsız olmayıp, daha çok diyaloğa açık olmaları hususudur. Buradan akla ilk gelen 

şey, acaba Müslüman yazarların kitaplarında nasıl bir anlatım hakim ki, Müslümanlarla 

diyalog hakkında insanı kararsız bırakıyor. Amerika’da kitapçılarda bulunan Müslümanlar 

tarafından hazırlanan İslam’a ait kitapların daha çok Vehhâbî zihiniyetindeki yazarların 

kaleme aldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu da, okuyucunun İslam’ı ve Müslümanları, 

diğerlerinin hayatına saygılı, düşüncelerini ifadede hür olduğunu düşünen bir din olmaktan 

daha çok, tavizsiz, tahammülsüz ve daha sert bir anlayışa hakim bir din olarak algılamasına 

sebep olabilir. Dolayısıyla da, diyaloğa karşı mesafeli olmalarına sebep olabilir.
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5.4. Müslümanlara Hakkındaki Düşünceleri

Tablo 35: Katılımcıların Bilgi Kaynaklarına Göre Müslüman Bir Ailenin Kendilerine 

Komşu Olmasına Tepkileri

Eğer semtinize bir Müslüman aile taşınsa tavrınız ne olur?

Cevap 

yok

Hemen 

yeni bir 

yere 

taşınırım

Çocuklarımı 

onlardan 

uzak 

durmaları 

için uyarırım

Benim 

için 

fark

etmez

Hemen 

tanışırım
Toplam

f % f % f % f % f % f %

Müslüman

yazarın kitabı
1 9 0 0 1 11 39 10 19 9 60 10

Gayri Müslim

yazarın kitabı
1 9 0 0 1 11 45 11 24 11 71 11

Belgesel 3 27 0 0 1 11 58 15 36 17 98 16

Konferans

Seminer

sempozyum

0 0 0 0 1 11 36 9 22 10 59 9

Arkadaşlarla

Sohbet
1 9 0 0 2 22 91 23 46 22 140 22

Medya 2 18 0 0 2 22 79 20 39 19 122 19

İnternet 2 18 0 0 1 11 47 12 23 11 73 12

İslam 

hakkında

birşey 

bilmiyorum

1 9 0 0 0 0 5 1 1 0 7 1

Katılımcıların bilgi kaynaklarına göre Müslüman bir ailenin semtlerine 

taşındıklarındaki tavırları sorulduğunda, bilgi kaynaklarının buna çok tesir etmediği 

görülmektedir. Zira, medyanın bütün aleyhteki propagandalarına rağmen, Müslüman bir aile 

kendi semtlerine taşındığında onlarla tanışmak isteyenlerin %19 ile ikinci büyük grubunu 

bilgilerini medyadan alanlar oluşturmaktadır. Arkadaşlarından İslam hakkında bilgi sahibi 
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olanlar daha da yumuşak ve hoşgörülü düşünmektedirler. Zira %22 ve %23’er oranlarla bu 

duruma sıcak baktığını ifade etmişlerdir.

6. KATILIMCILARIN MESLEK GRUPLARINA GÖRE İSLAM’A VE 

MÜSLÜMANLARA BAKIŞI

Katılımcıların meslek gruplarına göre İslam’a dair bilgilerinin, Müslümanlarla olan 

ilişkilerinin ne ölçüde değiştiğini tesbit adına çapraz tablolama usulüyle şu verileri elde ettik.

Tablo 36: Katılımcıların Mesleklerine Göre İslama Bakış Açıları

Sizce İslam makul bir din midir?

Cevap yok Kararsız Asla Hayır Evet Elbette Toplam

Cevap yok 0 1 0 0 0 0 1

Muhasebeci 1 1 0 1 2 1 6

Sekreter 1 2 0 0 1 0 4

Bankacı 0 1 1 0 7 2 11

Üniversite 0 1 0 0 0 0 1

Müşteri 

Hizmetleri

0 1 0 0 0 0 1

Eğitimci 0 4 1 0 15 3 23

Mühendis 0 5 3 1 7 0 16

İdareci 0 0 0 1 0 0 1

Sağlıkcı 0 2 0 0 0 0 2

Servisci 0 1 0 0 0 0 1

İnsan Kaynakları 0 0 0 0 2 1 3

Bilgi Teknolojisi 0 3 2 0 1 1 7

İmalatcı 0 0 0 1 0 1 2

Vakıfcı 0 1 1 1 3 0 6

Satıcı 0 1 0 0 1 1 3

Bilim Adamı 0 4 0 0 0 0 4

Diğer 5 49 12 10 80 19 175

Toplam  % 2.62 28.84 7.49 5.62 44.57 10.86 100
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Katılımcılarımızın, meslek gruplarına göre, İslam’ı anlaşılabilir, makul bir din bulup 

bulmadıklarını gösteren yukarıdaki tabloda eğitimcilerin büyük bir oranı İslam’ı anlaşılabilir 

bir din olarak görmektedirler. Bu İslam ve Müslümanlar adına sevindirici bir tablodur. Bir 

toplumda önyargı ne kadar az olursa, orada kendini doğru bir şekilde takdim etmek, anlatmak 

isteyenler, o kadar avantajlıdır. Bu sebeple, katılımcılarımızın içinde bulunduğu Amerikan 

toplumunun da İslam hakkında çok fazla önyargılarının olmaması, onu anlaşılabilir kabul 

etmeleri, İslam dinini doğru anlatmayı, yanlışlıkları düzeltmeyi, ortaya atılan şüpheleri 

gidermeyi hedef edinen kimseler için büyük bir fırsattır. Bu noktada Kelam ilmi ile 

uğraşanların İslam itikadını doğru anlatma ve yanlış anlaşılmalara cevap verme adına samimi 

gayretlerinin meyve vereceği umulur.

7. KATILIMCILARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE İSLAM’A VE 

MÜSLÜMANLARA BAKIŞI

İnsanın her yaş seviyesine göre dünya görüşü, bilgi seviyesi, tecrübesi ve duyguları 

değişiklik arzeder. Bu açıdan, katılımcıların yaş gruplarına göre İslam ve Müslümanlar 

hakkında nasıl bir düşünce farklılığı var veya yaşın buna tesiri var mı, bunu öğrenme adına 

yine çapraz tablolama yaparak aşağıdaki verilere ulaştık.

7.1. İslâmî Terimler Hakkındaki Bilgileri

Tablo 37: Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre İslami Terimlere Aşinalığı

Aşağıdaki İslami terimlerden hangisi size aşina geliyor?

Cevap 

yok
~-25 26-35 36-50 51-65 66-~ Toplam

ALLAH

Cevap yok
f 0 0 0 0 2 0 2

% 0 0 0 0 1 0 1

Bilmiyor
f 0 2 3 1 3 2 11

% 0 1 1 0 1 1 5

Az biliyor
f 0 5 13 7 8 6 39

% 0 2 6 3 4 3 18

Biliyor
f 0 19 32 18 7 10 86

% 0 9 15 8 3 5 41

İyi biliyor f 1 11 30 13 16 3 74
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% 0 5 14 6 8 1 35

MUHAMMED

Cevap yok
f 0 0 1 1 3 0 5

% 0 0 0 0 1 0 2

Bilmiyor
f 0 2 3 1 2 2 10

% 0 1 1 0 1 1 5

Az biliyor
f 0 8 18 10 10 9 55

% 0 4 8 5 5 4 26

Biliyor
f 0 16 30 16 6 9 77

% 0 8 14 8 3 4 36

İyi biliyor
f 1 11 26 11 15 1 65

% 0 5 12 5 7 0 31

KUR'AN

Cevap yok
f 0 1 2 1 2 0 6

% 0 0 1 0 1 0 3

Bilmiyor
f 0 5 10 4 4 7 30

% 0 2 5 2 2 3 14

Az biliyor
f 0 5 11 13 11 9 49

% 0 2 5 6 5 4 23

Biliyor
f 0 16 32 13 10 4 75

% 0 8 15 6 5 2 35

İyi biliyor
f 1 10 23 8 9 1 52

% 0 5 11 4 4 0 25

İMAM

Cevap yok
f 0 1 2 1 2 0 6

% 0 0 1 0 1 0 3

Bilmiyor
f 0 18 31 15 11 7 82

% 0 8 15 7 5 3 39

Az biliyor
f 0 6 11 11 6 8 42

% 0 3 5 5 3 4 20

Biliyor
f 0 7 22 7 12 5 53

% 0 3 10 3 6 2 25

İyi biliyor
f 1 5 12 5 5 1 29

% 0 2 6 2 2 0 14

MÜSLİM Cevap yok
f 0 0 1 1 2 0 4

% 0 0 0 0 1 0 2
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Bilmiyor
f 0 3 4 0 2 2 11

% 0 1 2 0 1 1 5

Az biliyor
f 0 3 10 13 12 10 48

% 0 1 5 6 6 5 23

Biliyor
f 0 17 35 15 8 6 81

% 0 8 17 7 4 3 38

İyi biliyor
f 1 14 28 10 12 3 68

% 0 7 13 5 6 1 32

CİHAD

Cevap yok
f 0 1 2 1 2 0 6

% 0 0 1 0 1 0 3

Bilmiyor
f 0 8 14 4 5 2 33

% 0 4 7 2 2 1 16

Az biliyor
f 0 11 21 15 12 11 70

% 0 5 10 7 6 5 33

Biliyor
f 1 7 19 16 7 7 57

% 0 3 9 8 3 3 27

İyi biliyor
f 0 10 22 3 10 1 46

% 0 5 10 1 5 0 22

FETVA

Cevap yok
f 0 1 2 1 4 0 8

% 0 0 1 0 2 0 4

Bilmiyor
f 0 23 44 23 18 14 122

% 0 11 21 11 8 7 58

Az biliyor
f 1 5 13 8 8 5 40

% 0 2 6 4 4 2 19

Biliyor
f 0 4 9 7 4 2 26

% 0 2 4 3 2 1 12

İyi biliyor
f 0 4 10 0 2 0 16

% 0 2 5 0 1 0 8

SÜNNİ

Cevap yok
f 0 1 2 2 2 0 7

% 0 0 1 1 1 0 3

Bilmiyor
f 0 7 14 12 9 4 46

% 0 3 7 6 4 2 22

Az biliyor f 0 14 28 15 11 11 79
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% 0 7 13 7 5 5 37

Biliyor
f 1 10 20 8 8 6 53

% 0 5 9 4 4 3 25

İyi biliyor
f 0 5 14 2 6 0 27

% 0 2 7 1 3 0 13

ŞİA

Cevap yok
f 0 0 1 1 2 0 4

% 0 0 0 0 1 0 2

Bilmiyor
f 0 10 17 14 12 8 61

% 0 5 8 7 6 4 29

Az biliyor
f 0 12 27 16 9 8 72

% 0 6 13 8 4 4 34

Biliyor
f 1 10 21 6 7 5 50

% 0 5 10 3 3 2 24

İyi biliyor
f 0 5 12 2 6 0 25

% 0 2 6 1 3 0 12

MEKKE

Cevap yok
f 0 1 2 1 2 0 6

% 0 0 1 0 1 0 3

Bilmiyor
f 0 3 9 3 2 2 19

% 0 1 4 1 1 1 9

Az biliyor
f 0 9 12 9 11 7 48

% 0 4 6 4 5 3 23

Biliyor
f 0 12 32 21 11 9 85

% 0 6 15 10 5 4 40

İyi biliyor
f 1 12 23 5 10 3 54

% 0 6 11 2 5 1 25

KABE

Cevap yok
f 0 1 2 2 3 0 8

% 0 0 1 1 1 0 4

Biliyor
f 0 27 53 30 25 15 150

% 0 13 25 14 12 7 71

Az biliyor
f 0 1 6 4 4 2 17

% 0 0 3 2 2 1 8

Bilmiyor
f 0 6 11 1 1 2 21

% 0 3 5 0 0 1 10
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İyi biliyor
f 1 2 6 2 3 2 16

% 0 1 3 1 1 1 8

Katılımcıların yaş seviyesine göre İslâmî terimlere aşinalıklarını tesbit için yukarıdaki 

tabloya bakılabilir. Burada dikkati çeken bir nokta, katılımcılar içinde en büyük oranı 

oluşturan 56-65 yaş grubunun “Allah”, “Muhammed”, “Kur’an” gibi en çok bilinen 

terimlerde çoğunluğa rağmen çok düşük bir yüzde ile bu terimleri bildiklerini ifade 

etmişlerdir. 26-35 yaş grubu ise hemen hemen bütün terimlerde ön sırada yer almıştır. 18 ila 

50 yaşlar arasındaki üç grubun bu terimlere daha aşina oldukları dikkatten kaçmamaktadır. 

Yani, genç ve orta yaş grubu İslam hakkında daha çok şey duymuş görünmektedir. Bunun 

sebebi ise, ülke gündeminde Müslümanların son 15 yılda çok daha sık bir şekilde gündeme 

gelmesi olabilir. Hele son birkaç yılda bütün televizyon, gazete, dergi vs. aracılığıyla İslam 

hemen her gün gündeme taşınmaktadır. Dolayısıyla bunları takip eden orta kuşak bu terimlere 

daha da aşina konuma gelmektedir. Burada aşinalık tabiri yerinde olacaktır. Zira, 

katılımcıların çok büyük bir oranı bu isimleri iyi bilmediklerini ifade etmektedirler.

7.2. Ahiret İnancı Hakkındaki Bilgileri

Tablo 38: Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Müslümanların Ahiret İnancı İle Alakalı 

Düşünceleri

Sizce Müslümanlar ahiret hakkında neye inanıyorlar?

Cevap 

yok
~-25

26-

35
36-50

51-

65
66-~ Toplam

f 1 37 43 44 54 22 201

Ölümden sonra 

hayat yok

f 1 1 1 5 1 0 8

% 0 0 0 2 0 0 3

Ruhlar 

dirilecek

f 1 9 13 15 10 1 48

% 0 3 5 6 4 0 18

Ruhlarla 

birlikte cesetler 

dirilecek

f 1 11 10 11 15 7 54

% 0 4 4 4 6 3 20

Hesap günü 

var

f 1 16 21 19 21 5 83

% 0 6 8 7 8 2 31
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Cennet ve 

Cehennem var

f 2 13 23 19 18 4 79

% 1 5 8 7 7 1 29

Yukarıdaki tablo, katılımcıların yaş gruplarına göre Müslümanların ahiret inancı 

hakkında neler düşündüklerini göstermektedir. Bu tabloya göre katılımcıların hemen her yaş 

grubunda birbirine yakın oranlarda cevaplar verilmiştir. Katılımcılardan 26-35 yaş grubu hem 

kendi grubunda hem de bütün gruplar arasında “Cennet ve Cehennem var” şıkkını en çok 

işaretleyenler olmuşlardır. Bu konuda hesap gününün olacağı ve ardından ruhlarla beraber 

cesetlerin de dirileceğini düşünenleri her grupta birbirine yakın orandadır.

7.3. İbadetler Hakkındaki Bilgileri

Tablo 39: Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre İslami İbadetlere Aşinalıkları

Aşağıdaki İslami ibadetlerin hangisine aşinasınız?

Cevap 

yok
~-25 26-35 36-50 51-65 66-~ Toplam

Cevap 

yok

f 0 22 15 21 25 13 96

% 0,00 11,22 7,65 10,71 12,76 6,63 48,98

Namaz
f 1 15 28 22 29 8 103

% 0,51 7,65 14,29 11,22 14,80 4,08 52,55

Zekat
f 1 4 19 9 15 7 55

% 0,51 2,04 9,69 4,59 7,65 3,57 28,06

Oruç
f 1 14 29 23 25 9 101

% 0,51 7,14 14,80 11,73 12,76 4,59 51,53

Hac
f 1 18 30 23 33 14 119

% 0,51 9,18 15,31 11,73 16,84 7,14 60,71

Dua
f 1 4 10 6 8 2 31

% 0,51 2,04 5,10 3,06 4,08 1,02 15,82

Hiçbiri
f 0 13 7 13 13 7 53

% 0,00 6,63 3,57 6,63 6,63 3,57 27,04

Toplam f 1 37 43 44 54 22 201

% 0,50 18,41 21,39 21,89 26,87 10,95 100
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Yukarıdaki tablo, katılımcıların Müslümanların ibadetleri hakkındaki bilgilerini 

göstermektedir. Buradaki veriler de katılımcıların yaş gruplarına göre İslâmî terimlere 

aşinalığında olduğu gibi 26-35 yaş grubunun genel olarak ibadetlere de diğerlerinden daha 

çok aşina olduklarını göstermektedir. Ancak “hac” ibadeti, en çok 51-65 yaş grubunda daha 

çok bilinmektedir. Daha önce Tablo 14’deki verilerde de görüldüğü gibi genelin en çok 

bildiği ibadet “Hac” ibadetidir. Hac ibadeti hakkında katılımcıların hemen hemen yegane bilgi 

kaynağı ise medyadır. Bunu yine yaş gruplarına göre dağılımda da müşahede etmekteyiz. 

Burada da bütün grupların en çok aşina oldukları hacc ibadetidir.

7.4. İslam Dini Hakkındaki Düşünceleri

Tablo 40: Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre İslam Dinine Bakış Açıları

Cevap 

yok
~-25 26-35 36-50 51-65 66-~ Toplam

İslamın 

anlaşılabilir 

bir din 

olduğunu 

düşünüyor 

musunuz?

Cevap 

yok

f 0 0 0 1 4 0 5

% 0 0 0 0.50 1.99 0 2.49

Kararsız
f 1 10 12 9 13 9 54

% 0.50 4.98 5.97 4.48 6.47 4.48 26.87

Asla
f 0 2 1 4 2 3 12

% 0 1 0.50 1.99 1 1.49 5.97

Hayır
f 0 1 4 6 2 2 15

% 0 0.50 1.99 2.99 1 1 7.46

Evet
f 0 19 19 20 25 8 91

% 0 9.45 9.45 9.95 12.44 3.98 45.27

Elbette
f 0 5 7 4 8 0 24

% 0 2.49 3.48 1.99 3.98 0 11.94

Toplam
f 1 37 43 44 54 22 201

% 0.50 18.41 21.39 21.89 26.87 10.95 100

Size göre 

İslam, 

Yahudilik ve 

Hristiyanlığa 

karşı bir 

Cevap 

yok

f 0 0 0 1 4 0 5

% 0 0 0 0.50 1.99 0 2.49

Kararsız
f 1 5 7 5 8 7 32

% 0.50 2.49 3.48 2.49 3.98 3.48 15.92

Asla f 0 8 3 8 13 0 32
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tehdit 

oluşturuyor 

mu?

% 0 3.98 1.49 3.98 6.47 0 15.92

Hayır
f 0 17 24 23 20 2 87

% 0 8.46 11.94 11.44 9.95 1 43.28

Evet
f 0 4 8 4 8 7 31

% 0 1.99 3.98 1.99 3.98 3.48 15.42

Elbette
f 0 3 1 3 1 6 14

% 0 1.49 0.50 1.49 0.50 2.99 6.97

Toplam
f 1 37 43 44 54 22 201

% 0.50 18.41 21.39 21.89 26.87 10.95 100

Sizce İslam 

şiddeti 

savunuyor 

mu?

Kararsız
f 0 0 1 1 3 1 6

% 0 0 0.50 0.50 1.49 0.50 2.99

Asla
f 0 9 7 6 14 7 43

% 0 4.48 3.48 2.99 6.97 3.48 21.39

Hayır
f 0 5 4 10 8 1 28

% 0 2.49 1.99 4.98 3.98 0.50 13.93

Evet
f 1 13 22 18 21 3 78

% 0.50 6.47 10.95 8.96 10.45 1.49 38.81

Elbette
f 0 10 9 7 8 7 41

% 0 4.98 4.48 3.48 3.98 3.48 20.40

Toplam
f 1 37 43 44 54 22 201

% 0.50 18.41 21.39 21.89 26.87 10.95 100

Yukarıdaki tabloda katılımcıların yaş gruplarına göre İslam dinine nasıl baktıklarını 

tesbite matuf sorulan üç ayrı sorunun verileri vardır. Birbiriyle alakalı olan bu soruları bir 

tabloda görmek mümkündür. Buna göre, İslam’ı anlaşılabilir bir din görüp görmedikleri 

sorusuna bütün gruplar birbirine yakın oranda cevap vermişler. 51-65 yaş grubu %10.45’lik 

bir oranla bu soruya en çok “evet” diyen gruptur. Bu grup en çok katılımcının bulunduğu grup 

olması sebebiyle bütün yüzdelerde daha önde görünmektedir. Kararsızlığını ifade edenler 

içinde de bu grup %6.47 ile yine en öndedirler.

İslam’ın Yahudilik ve Hristiyanlığa karşı bir tehdit olup olmaması hususunda ise, 26-

35 yaş grubu hem bütün katılımcılar içinde, hem de kendi içinde en büyük bir oranla “hayır” 
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cevabı vermişlerdir. Bu soruya en çok 66 yaş üzeri grup “evet ve elbette” diyerek 

tedirginliklerini ifade etmiştir. Bütün grupların “evet” dediği sayıda 66 yaş üzeri grubu üyeleri 

evet demişlerdir. Tablo 37 ve 38’de görüldüğü üzere yaşlı kesim İslam’ı ve Müslümanları çok 

iyi tanımamaktadırlar. Tanımadığından korkma ise gayet normaldir. Bu sebeple, yaşlı kesim 

kendilerine medya aracılığı ile gelen malumata göre karar vermektedirler.

İslam’ın şiddeti savunup savunmadığı sorusuna ise, “evet” diyenlerin oranı hayır 

diyenlere göre daha fazladır. Yaş gruplarında ise 26-35 yaş grubu diğerlerine göre daha çok 

İslam’ın şiddet taraftarı olduğu kanaatindedir. 18-25 yaş grubu ise, bu soruya “elbette” diyen 

en büyük gruptur. Gençlerin İslam’ı şiddet yanlısı görmesi, belli ki bilgi kaynakları ile doğru 

orantılı olarak yüzeysel bilgiye sahip olmaları, aleyhteki haberlere daha kolay ikna 

olmalarındandır. Bu soruda kararsız olanlar oldukça azdır. Bu da katılımcıların bu konuda az 

çok kanaatlerinin olduğunu gösterir. Bu da baştan beri ileri sürdüğümüz kanaatimizi 

güçlendirmektedir. Yani, katılımcıların bilgi kaynakları daha çok medya, internet, belgesel 

gibi kaynaklar olduğu için, alınan bilgi daha çok manipülasyonların ağındadır. Doğruluktan 

oldukça uzaktır.

7.5. Diyaloğa Bakışları

Tablo 41: Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Müslüman-Hristiyan Diyaloğuna 

Bakışları

Müslüman-Hristiyan diyaloğuna inanıyor musunuz?

Cevapsız ~-25 26-35 36-50 51-65 66-~ Toplam

Cevap yok
f 0 0 0 0 3 0 3

% 0 0 0 0 100 0 100

Kararsız
f 0 7 4 1 2 3 17

% 0 41 24 6 12 18 100

Asla
f 0 1 1 4 0 0 6

% 0 17 17 67 0 0 100

Hayır
f 0 0 1 1 0 1 3

% 0 0 33 33 0 33 100

Evet
f 0 15 11 20 16 7 69

% 0 22 16 29 23 10 100

Elbette
f 1 14 26 18 33 11 103

% 1 14 25 17 32 11 100
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Toplam
f 1 37 43 44 54 22 201

% 0 18 21 22 27 11 100

Katılımcıların yaş gruplarına göre diyaloğa inanıp inanmadıklarını gösteren yukardaki 

tablada her yaş grubunun diyalog taraftarı olması dikkat çekicidir. Özellikle 51-65 yaş 

grubunda 49 kişinin evet ve elbette diyerek diyaloğa açık olduklarını göstermesi önemlidir. 

Bu grup kendi içinde %90.74’lük bir yüzdeyle diyalog taraftarı olduklarını belirtmişlerdir. 

Diyaloğa “asla” diyerek en çok tepki koyan grup ise 36-50 yaş grubudur.

8. HRISTİYANLARIN İSLAM VE MÜSLÜMANLAR HAKKINDAKİ 

İZLENİMLERİ VE MERAK ETTİKLERİ KONULAR

8.1. İslam ve Müslümanlar Hakkındak İzlenimleri

Anketin son üç sorusu “açık uçlu” tabir edilen türdendir. Bunlardan ilkinde 

katılımcılara “İslam hakkında en çok ne sizin ilginizi çekiyor?” sorusu sorulmuştur. Bu 

soruya biribirinden farklı onlarca cevap verilmiştir. Bunlardan bazı dikkat çekici olanları 

şöyledir. Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar içinde en çok dikkati çeken, aile, sağlam 

aile bağları, dine adanmışlık, sağlam ve güzel ahlak, dua, Allah’a boyun eğmek gibi 

hususlardır. Bunun yanında; bazı katılımcılar İslam’ın en çok ilgilerini çeken kısmının sevgi, 

diğerlerine karşı saygı, güzel insanlar olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar, hac, 

Ramazan, oruç, namaz, zekat, sadaka, fakirlere yardım, İslam’ın beş şartı, Hz. Muhammed 

(s.a.v.), Kur’an ve Sünnet gibi ibadetler ve temel değerler olduğunu belirtmişlerdir. Bazıları 

gündemin tesiriyle, sünnî ve şia, Müslümanların Yahudi ve Hristiyanlarla ilişkilerinin 

akıllarına ilk gelen şeyler olduğunu söylemişlerdir. Katılımcıların pek çoğu, İslam kelimesi ile 

kendini Allah’a adamış, samimi, ihlaslı, hayatını dua ekseninde geçiren, Allah’ın takdirlerine 

daha teslimci inanmış insanların akıllarına geldiğini beyan etmişlerdir. Bunlardan 35 

yaşlarında yüksek lisans yapmış, beyaz, Amerikalı bir bayan: “Müslümanların pek çoğunun 

Allah’ın emirlerine boyun eğerek O’na kayıtsız şartsız itaat etmeleri Hristiyanları dahi 

utandıracak seviyededir” şeklinde bir yorum yapmıştır. Katılımcılardan diğer bir kısmı, ezan, 

Mekke’de birbirinden pekçok yönle farklı topluluğun bir araya gelmesi, dînî giyim ve mimari 

gibi İslam’ın dış yüzüne dair görüntüleri hatırladığını, diğer bir kısım katılımcılar, tek Tanrı, 
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tutku seviyesinde inanç, Allah’a hamd ve halka hizmet, insan haklarına saygı gibi konuların 

akla geldiğini ve ilgilerini çektiğini söylemişlerdir.

Katılımcılardan Metodist bir bayan, namaz ve kurbana işaret ederek, Müslümanların 

kurban etlerinin 1/3’ünü fakirlere, 1/3’ünü camilere, 1/3’ünü de kendilerine ayırdığı bilgisini 

veriyor. Yaşlı bir öğretmen emeklisi olan bu bayan “Halkının çoğunun Müslüman olduğu bir 

ülkede bulundunuz mu?” sorusuna “evet” cevabı vermiştir. Ancak ülkeyi tasrih etmemiştir.

Bir başka katılımcı, İslam’da ilgisini çeken şeylerin hac, biribirinden güzel renklerle 

bezenmiş camiler, Arap dili ve zekat olduğunu ifade etmiştir.

Katılımcılardan birkaç tanesi, İslam tarihi ve kültürünü ön planda zikretmiş, 

Müslümanların tevazusundan etkilendiklerine işaret etmişlerdir.

Ancak, bütün bunların yanında bir kaç tane katılımcı, İslam’da kadın haklarında 

ihlallerin olduğuna değinmiş ve kendilerinin ilk aklına gelen bu tür yanlış şeylerin olduğunu 

söylemişlerdir. Bu katılımcıların iki tanesi Baptist ve genç bayan olması, aleyhteki 

propagandalara çabuk kapılabilecek bir yaşta (18) ve kadın olmanın verdiği hislerle cevap 

verdikleri anlaşılmaktadır. Öte yandan, radikal bir Hristiyan grubun içinde bulunmanın da bu 

kanaate tesir edeceği muhakkaktır.

8.2. Katılımcıların İslam ve Müslümanlar Hakkında Merak Ettikleri Konular

Açık uçlu bir diğer soruda ise, katılımcılara “İslam dini hakkında en çok neyi merak 

ediyorsunuz?” diye soruldu. En çok merak ettikleri mevzuların başında, intihar bombacıları, 

sünni-şia mezhepleri, dinin radikaller tarafından niçin kötü gösterilmesine müsade edildiği, şii 

ve sünnilerin arasındaki farkın Hristiyanlıktaki Katolik ve Protestanlık arasındaki fark gibi mi 

olduğu ve her iki grubun da Müslüman ve kardeş oldukları halde neden birbirlerini 

öldürdükleri, Amerikalı Müslümanların şiddeti neden daha yüksek sesle kınamadıkları, 

Kur’an ve Kur’anın Müslümanların günlük hayatına nasıl tesir ettiği, kadınların Allah ile 

ilişkileri, ibadetler, kadın hakları gibi mevzular ve neden kadınlara fazla yükleniliyor tarzında 

sorulardır. Bu konular içinde en çok merak ettikleri cihad ve şiddete İslam’ın gerçekten nasıl 

baktığıdır. Bazıları, karşılaştıkları Müslümanların gayet mütevazi ve güzel insanlar oldukları 

halde, dünyanın değişik yerlerinden her gün haberlere intikal eden ve terörist faaliyet olarak 

öne sürülen birçok hadisenin arkasında neden Müslümanların olduğunu anlayamadıklarını 

ifade etmektedirler.

Bunun yanında, kimisi Müslümanların, kurtuluş (salvation) hakkında neye 

inandıklarını, Cennet konusunu, bir tanesi de Tanrı Cumartesi’yi (sabbath) kutsal olarak tayin 

ettiği halde neden Müslümanların Cumayı sabbath (kutsal gün) kabul ettiklerini sormaktadır. 
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Bir katılımcı, İslam’ın içinde Afganistan gibi çok radikal ülkelerden Endenozya gibi liberal 

ülkelere kadar birbirinden çok farklı anlayışları barındırdığı halde neden Müslümanların din 

değiştirmesine müsaade edilmediğini ve mürtedin öldürüldüğünü sormaktadır. Bu katılımcı, 

daha önceki soruda kendisinin halkının çoğu Müslüman olan bir ülkede bulunduğunu ifade 

etmiştir. Belli ki, bu bilgiyi ve buna dayalı olarak soruyu oradan edinmiştir.

Bir kaç katılımcı, Müslümanların diğer din mensupları ile ilişkilerini merak 

etmektedirler. Bir tanesi, kadınların neden örtündüğünü, etrafındaki kültürlerden farklı 

davrandıklarını merak etmiştir. Bir başka katılımcı, Müslüman mezhepler arasındaki 

farklılıkları, bunların sebeplerini merak etmektedir. Bir katılımcı, Müslümanların ölümü 

neden sevdiğini merak etmektedir. Bir diğer katılımcı bizim soru olarak sorduğumuz konuyla 

alakalı olarak İslam ile Hristiyanlık arasında benzerliklerin neler olduğunu merak etmektedir.

Bir katılımcı, insanlar İslam’ı şiddet karşısı olarak göstermeye çalışırlarken, neden 

Müslümanların birini öldürürken tekbir getirdiklerini merak ettiğini yazmıştır. Bu katılımcının 

verdiği bilgilerden henüz 22 yaşında bir Katolik olduğu, Irak’ta bulunduğu görülmektedir. 

Askeriyede görev yaptığını söyleyen katılımcı belli ki, yaşadığı bazı olayların tesiriyle 

tepkisel bir üslupla merakını ifade etmiştir. Bir başka katılımcı benzer bir yaklaşımla, 

Müslümanlar insan haklarına saygılı olduklarını söyledikleri halde neden Allah adına diyerek 

insan öldürüyorlar ve kendileri gibi inanmayanlara neden birazcık olsun merhamet etmiyorlar, 

şeklinde hislerini ifade etmektedir. Bu katılımcının da Katolik olması dikkat çekmektedir.

Ancak her iki katılımcı bir önceki soruya ikisi de İslamın kendilerini etkileyen veya ilgilerini 

çeken kısmına verdikleri cevaplarda çok pozitif cevap vermişlerdir. İlk katılımcı, “güzel 

ahlâkî değerlere sahip insanlar” derken, ikincisi “Tanrı’ya iman” diye cevap vermiştir. Bu iki 

katılımcının cevapları, sayıları onlara varan diğer katılımcıların İslam’ın şiddete bakışı 

konusundaki soruya verdikleri cevaplarla paralellik arzetmektedir.

Bir katılımcı, Araplar ile Arap olmayan ülkelerin İslam’ı neden farklı yorumladıklarını 

merak etmektedir. Bu, Amerika’da yaygın olarak yeni yeni varlığını gösteren Türk milletinin 

İslam’ı temsili ile bugüne kadar Arapların bildik temsilleri arasındaki bazı yorum 

farklılıklarına şahid olan bir katılımcının merakıdır. Zira, bu katılımcı ankette kendisinin 

tanıştığı hiç Müslüman olup olmadığı sorulduğunda, cevap olarak bunun Türk birileri 

olduğunu ifade etmiştir. Kimisi haccı, kimisi Kur’an’ı, kimisi Mekke’yi, kimisi orucu çok 

merak ettiğini söylemektedir. Oruçla alakalı olarak, oruç tutulurken neden suya müsaade 

edilmediğini merak etmektedirler.

Birkaç katılımcı, özellikle kadının İslam’daki konumu, hakları ve sorumluluklarını 

merak ettiğini dile getirmişlerdir. Bir katılımcı Taliban’ı merak ettiğini yazmıştır.
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Yine bir kaç katılımcı da Müslümanların Hz. İsa’ya nasıl baktıklarını merak 

etmektedir.

Bu sorunun sonunda dikkatleri çeken bir husus, bizim kendilerine bu hususta ne 

biliyorsunuz diye sorduğumuz bazı konuları onlar merak ettikleri konular içinde 

zikretmektedirler. Yani, İslam’ın temel mevzuları hakkında öğrenmek istedikleri pekçok 

şeyin var olduğu bir gerçektir.

Son soruda ise “Müslüman” denince akıllarına gelen düşüncenin ne olduğu soruldu. 

Bu soruya bazı katılımcılar çok sıcak bir üslupla, Hakk’a adanmışlık, arkadaş, barış, sevgi, 

saygı, tolerans, ezan, güçlü iman sahibi insan gibi güzel duyguların ve kavramların akıllarına 

geldiğini söylerken, diğer bazı katılımcılar ise, terörist, Ortadoğu, tahammülsüz insanların 

bulunduğu ülkeler, radikal, marjinal insanlar, şiddet, cihad, kum, deve, çöl gibi kavramların 

akıllarına geldiğini ifade etmişlerdir.

Bu soruda katılımcıların pekçoğunun savaşa, kavgaya, teröre değinmesi oldukça 

düşündürücüdür. Diğer maddelerde ortadan cevaplar veren pek çok katılımcı, içlerindeki 

duyguları serbestçe dışa vurarak Müslümanların kendileri nazarında silinmesi, düzeltilmesi 

epey zor kötü bir imajları olduğunu açık yüreklilikle ifade etmişlerdir. Bir katılımcı gayet net 

bir ifade ile, “bizde terör ve Müslüman kelimeleri maalesef hep yanyana zikredilmektedir” 

demektedir.

Kimileri, Müslüman deyince akıllarına gelen ilk şeyin, içkinin ve domuz etinin yasak 

olmasını söylerken aslında bir noktaya işaret etmektedirler. Kendilerine sürekli takdim edilen 

İslam’ın yasakçı, müsamahasız, katı, esneklik ve yumuşaklıktan uzak, yaşanması çok zor bir 

dindir. Çalışmamız esnasında bazı Hristiyanlarla yaptığımız diyaloglarda, İslam hakkında ilk 

öğrendikleri konuların Hz. Muhammed (s.a.v)’in çok evliliği, çok eşlilik, domuz etinin ve 

içkinin İslam’da yasak kılınması olduğunu müşahede ettik. Bu mevzular ilk etapta 

Amerikalılar tarafından sebebi anlaşılamaz ve kabul edilemez gelmektedir. Zira, çok ciddi 

domuz eti ve içki tüketimi olan bu ülkede, içkinin sembolik de olsa kilisenin eliyle dinin bir 

parçası haline getirilmesi, bir başka dinde bunun haram kılınmasını anlaşılamaz yapmaktadır.

Bazıları da sadece herhangi bir insan ve herhangi bir din diyerek kendilerince İslam’ın 

çok da fazla bir şey ifade etmediğini belirtmişlerdir.
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SONUÇ

Washington D.C. bölgesinde yaşayan yaklaşık ikiyüz Hristiyan üzerinde yapılan anket 

çalışması ilginç sonuçlar doğurmuştur. Öncelikle, bu sayede Amerikalılar üzerinde akademik 

seviyede böyle bir çalışma ilk sayılabilir. Alınan sonuçlar Müslümanları merak ettirdiği 

kadar, Hristiyanların da ilgisini çekmektedir. Anketin son kısmında, irtibat bilgisini verip, 

neticeyi mutlaka görmek istediğini ifade eden pek çok katılımcı olmuştur.

Bu çalışmada, anket sorularının ciddi olarak bilgi seviyeleri ölçer mahiyette olması ve 

alışılmışın biraz dışında olması katılımcıların zaman zaman soruları cevapsız bırakmasına 

sebep olmuştur. Bir iki katılımcının hiç bir soruya cevap vermeden boş anketi zarfa koyup 

göndermesi de bunu göstermektedir.

Anket, birkaç din adamıyla mülakat şeklinde ses kaydı yapılarak da ayrıca 

gerçekleştirilmiştir. Bunların da, böyle bir anketle ilk kez karşılaşmaktan ve soruların 

düşünülerek cevap verilmesini gerektiren türden olmasından cevaplama esnasında tereddütte 

kaldıkları, hatta zaman zaman cevap vermekten aciz kaldıkları görülmüştür.

Anketten çıkarılacak başlıca sonuçlar şunlar olabilir:

1. Ankete katılanların eğitim durumu, cinsiyet, meslek, mezhep, ırk ve yaş 

gruplarına göre dağılımı da göstermektedir ki, bu çalışma oldukça objektif bir sahada 

yapılmıştır. Bölgenin demografik ve sosyal durumuna uygun yüzdelerde katılım olmuştur.

2. Anket, sahasında bir ilktir. Bugüne kadar ters istikamette çok çalışma 

yapılmışsa da bu yönde ciddi bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışma ile aynanın yönü 

değişerek ilk kez bu anlamda Amerikalılara bir ayna tutulmuştur.

3. Çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında, katılımcıların İslam itikadı, 

ibadetler ve İslâmî terimler hakkındaki bilgilerinin çok zayıf ve yüzeysel olduğu tesbit 

edilmiştir. Bilinen terimlerin ve ibadetlerin gündem aracılığıyla ve verildiği şekliyle 

bilinebildiği anlaşılmıştır. En çok namaz ve hac ibadetlerinin bilinmesi, yine en çok Allah, 

Muhammed, Kur’an ve Cihad kelimelerinin tanınması da bunu göstermektedir. Ancak, bu 

bilginin ne ölçüde derin olduğunu tesbit adına sorulan bazı sorularda, bilgilerinin pek 

çoğunun sathî ve yanlış olduğu görülmektedir. Meselâ, %33’ünün “Kur’an’ı Hz. Muhammed 

yazdı”, %31’inin de “insanlar yazdı” demeleri bunu göstermektedir. Ayrıca, ahiret 

mevzuunda da çok tereddütlü cevaplar vermişler.
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4. Bilgiyi ölçer mahiyette sorulan sorulara verilen cevapların, yaşa, eğitim 

seviyesine ve meslek gruplarına göre çok ciddi farklılıklar arzetmediği müşahede edilmiştir. 

Bu da, katılımcıların eğitimleri süresince birbirlerine farklılık oluşturacak şekilde İslam 

hakkında her hangi bir malumat almadıklarını göstermektedir. Hemen herkesin bilgi 

kaynakları birbirine yakındır.

5. Katılımcıların bilgi kaynaklarına bakıldığında, medya, arkadaş, internet, 

belgesel ve gayri müslim yazarın kitabı en çok bilgi edinilen kaynaklar olarak göze 

çarpmaktadır. Görüldüğü gibi, katılımcılar İslam hakkında çok sağlam kaynaklardan 

beslenmemektedirler. Aksine, yanlış bilgilerin ve daha çok da aleyhte yapılan 

propagandaların beslediği bir İslam bilgisi ile karşı karşıyadırlar.

6. Katılımcıların düşüncelerini, bakış açılarını öğrenmeye yönelik sorulan 

sorulara ise, yaş gruplarına, mezheplere göre farklı cevaplar alınmıştır. Mesela, İslam’ı hemen 

hepsi şiddet yanlısı olarak görürken, daha çok genç ve orta neslin diyaloğa inandığı, yaşlıların 

ise onlara göre diyaloğa daha kapalı olduğu görülmektedir. İslamı şiddet yanlısı görenlerin, 

Müslüman deyince adanmışlık, dua, sıkı sıkıya dinine bağlılık kavramlarını hatırladıklarını 

söylemeleri, ardından İslam ile alakalı merak ettikleri konular sorulduğunda ise, neden şiddete 

pirim verildiği, neden radikallerin sesinin çok çıktığı veya direk olarak, neden Müslümanların 

diğerlerini öldürdüğünü sormaları da gösteriyor ki, katılımcılar, gerçekten çok uzak, medyatik 

malumatlarla İslam hakkında kanaatlere sahiptirler.

7. Kendileri ile iyi ilişkiler içinde olunmuş, diyalogla Müslümanları daha 

yakından tanımış katılımcılar, verdikleri cevaplarda, “dış dünya ne kadar karalasa da ben 

gerçekleri gördüm, biliyorum” edasında, Müslümanlar ve İslam hakkında gayet olumlu ve 

doğru cevaplar vermişlerdir.

8. Konu din olunca, katılımcılar içinde din adamlarının ayrı bir yeri vardır. 

Onlar hakkındaki istatistikî bilgiler de çok çarpıcıdır. İslamla alakalı pek çok konuda, 

papazların katılımcıların geneline oranla daha az bilgiye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu 

hiç de memnuniyet verici bir durum değildir. Çünkü, Amerika, halkının gayri müslim olduğu 

diğer pekçok ülkeye göre dindardır. Ateizm oranı resmi rakamlarda %15’lerdedir527. 

Toplumun dindar kesimi ise, her hafta bu din adamlarını dinleyerek bilgi sahibi olmaktadır.

9. Bu anketle şöyle bir sonuca da varılabilir. Katılımcıların %22.07’lik bir 

oranla en çok bilgi aldıkları kaynağın arkadaşları olduğu görülmektedir. Buna rağmen İslam 

                                                
527 Bu oran 2001 rakamlarına göredir. http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_United_States
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ve Müslümanlar hakkında verdikleri cevaptan hem bilgilerinin çok yeterli olmadığı hem de 

kanaatlerinin çok iyi olmadığı görülmektedir. Arkadaşlarının nereden olduğu sorulduğunda 

da, işyeri, okul, komşu gibi cevaplar verilmiştir. Bu da gösteriyor ki, Müslüman toplum 

Amerikalılarla ciddi manada entegre olamamışlardır. Olabilenler de, İslam’ı gerektiği gibi 

temsil edememektedirler. Çok az sayıda katılımcı, diyalog vesilesi ile bir kaç Türk 

Müslümanla tanıştığını belirterek anketimizin sorularını cevaplamıştır. Bunların da bilgi 

olarak eksik ama kanaat olarak çok müsbet kanaate sahip oldukları görülmüştür.

10. Açık uçlu sorulara verilen cevaplardan, Amerikalıların Müslümanları 

kendilerinden çok daha dindar gördükleri anlaşılmaktadır. Merak ettikleri konulara 

bakıldığında ise, hep medyada kötü gösterilen veya kilise çevresinde yanlış anlatılan 

konuların doğrusunun ne olduğudur. İçten içe bir öğrenme arzusunun varlığı gözlenmektedir. 

Bazı katılımcılar, en çok merak ettikleri şeyin Kur’an olduğunu söylemişlerdir. Gerçeği ancak 

kaynağından öğrenebileceğini düşünen bu katılımcılar aslında bu konuda yardım istediklerini 

dile getirmiş olmaktadırlar. Yüzyüze görüşmelerimizde bunun örnekleri ile de karşılaşılmıştır.

11. Katılımcıların mezhep dağılımına göre verdikleri cevaplardan, Baptistlerin 

daha radikal görüşlere sahip oldukları, İslam’ı öğrenmeye kapalı oldukları gözlenmektedir.

12. Katılımcılardan pek azı halkının çoğunun Müslüman olduğu bir ülkede 

bulunduğunu söyleyerek ülke ismi vermiştir. Bunlardan Irak, Mısır ve İsrail’de bulunduğunu 

söyleyenler belki de oralarda İslam’ın temsilinde yaşanan zaaflardan olacak, çok müsbet 

kanaatler ifade etmezken, Türkiye’ye diyalog faaliyetleri çerçevesinde giden ve Malezya’da iş 

için bulunan bir katılımcı daha müsbet kanaatlere sahip olduklarını ifade etmişlerdir.

ÖNERİLER

1. Katılımcıların bilgi seviyelerinin düşük olması, bu noktada Müslümanları harekete 

sevk etmelidir. Medeni bir ülke olan Amerika’da herkes hür bir şekilde dinini yaşayabilmekte 

ve anlatabilmektedir. İslam’ın daha güzel temsil edilmesi ve doğruların anlatılması için 

dernekler kurulabilir, seminerler, konferanslar verilerek, dergi çıkarılarak toplum 

bilinçlendirilebilir. Bu noktada temsilin önemi çok büyüktür. Dinin emirleri dışındaki 

hususlarda örfün tesiriyle yapılan yanlışlıklar, toplum tarafından İslam’a mal edildiğinden, 

doğru temsil büyük önem arzetmektedir. Temizlik, düzen, tertip, sözünde durma, insanlara 

saygılı olma gibi aslen dinimizin de bize emir ve tavsiye ettiği konularda, maalesef bazı 

Müslümanlar temsil zaafı yaşamaktadırlar.



205

2. Katılımcıların bilgilerinin doğru kaynaklardan temini zaruret arzetmektedir. 

Özellikle medyanın taraflı haberlerinin önüne geçilmesi, onları haklı çıkaracak yanlışlara 

girilmemesi, medyaya doğruların anlatıldığı malzemenin temini çok önemlidir. Ayrıca, halkın 

rahat ulaşabileceği, doğru bilgileri içeren kitap, dergi, CD vs. hazırlanarak hizmetlerine 

sunulmalıdır. Burada Müslüman halka iş düştüğü gibi, işin ilmî boyutunu temsil eden 

Kelamcılara da çok büyük görevler düşmektedir. Başta temel İslam itikadının daha sonra da 

bu toplumun merak ettikleri dînî konuların sağlam kaynaklarla doğru bir şekilde sunulması 

büyük önem arzetmektedir. İngilizce kitap, dergi, CD hazırlanması ve servis yapılması acil bir 

ihtiyaçtır. Zira, katılımcılar içinde gayri müslim yazarın kitabını okuma oranı, Müslüman 

yazarın kitabını okumadan daha yüksektir. Yüzyüze görüşmelerimizde Amerikalıların gayri 

müslim yazarlarda bir ısrarlarının olmadığını müşahede ettik. O halde, İslâmî yayınların, 

belgesellerin, konferans, seminer ve panel şeklindeki programların hızla artmasına büyük 

ihtiyaç vardır.

3. Ön yargıların her geçen gün arttığı bu toplumda, İslam’ın doğru anlatılması ve 

temsil edilmesi adına iki grubun birbirini daha yakından tanımalarını temin edecek çalışmalar 

yapılmalıdır. Dünyanın değişik yerlerinde, özellikle de Irak’ta yaşanan talihsiz olaylara bağlı 

olarak belli güçler İslam’ı ve Müslümanları sürekli karalamakta, Müslümanları terörist 

gösterme gayreti içine girmektedir. Müslümanların terörist olmadığını, İslam’ın sevgi, 

merhamet ve barış dini olduğunu ancak bir masa etrafında oturarak bu insanlara anlatmak 

mümkündür. Bu da diyalog çalışmalarının her kesimde hız kazanması gerektiğini 

göstermektedir. Aksi takdirde, Amerikalılar yanlış kaynaktan beslenerek hep yanlış 

düşünecek ve yapılan yanlışları doğru telakki edeceklerdir.

4. Amerika, din eğitiminin ve tebliğinin çok rahat yapılabildiği laik bir devlet 

yapısına sahiptir. Hristiyanlar bu haklarını çok iyi değerlendirmekte, her mahallede mezhepler 

kendi kiliselerini, okullarını hatta üniversitelerini kurmaktadırlar. Müslümanlar da kendilerini 

ifade edebilecekleri, cami, dernek ve okullar açarak iyi bir temsil ortaya koymalıdırlar. Bir 

kısım büyük üniversiteler bünyesinde İbrâhîmî dinlerin tahsilinin birlikte yapılacağı enstitüler, 

fakülteler kurularak üç dinin de bizzat kaynaklarından ve ehil kimseler tarafından tahsili 

temin edilebilir.

5. Bu anlamda, özellikle din adamlarının daha çok bilinçlendirilmesi adına, kilise 

liderleri ile diyaloglar kurulmalı, karşılıklı seminerlerle, eğitim programlarıyla bunların İslam 

hakkındaki eksik bilgileri ve yanlış kanaatleri düzeltilmelidir.
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6. Devletler bazında da iyi ilişkilerin önemi büyüktür. Zira, İslam’ı doğru anlatma, 

doğru temsil etme bütün kurumlarla ancak mümkündür. Buna da şiddetle ihtiyaç vardır. 21. 

asırda herkesin bir diğerini tanıma ve değerlerine saygı duyma mecburiyeti vardır. Bu mevzu 

biraz siyasi olduğu için burada kısaca değinmekle yetineceğiz.

7. Bütün manipülasyon ve kışkırtmalara rağmen sağduyusunu koruyan bir toplum 

yapısına sahip olan Amerika iyi tahlil edilmelidir. Sosyoloji ve psikoloji bilimleri belli 

araştırmalarla bu tahlilleri yapmalı ve İslam itikadının bu topluma nasıl daha sâlim bir şekilde 

takdim edilebileceğini Kelam âlimleri ile müzakereler yaparak ortaya koymalıdırlar. Zira, bir 

husus takdim edilirken muhatabın özelliklerini iyi bilmek çok önemlidir. Bu anlamda, 11 

Eylül öncesi Amerikan toplumu ile sonrası toplumu arasında oldukça fark vardır. Bunun en 

güzel tahlilini ise, sosyoloji, psikoloji gibi sahaların uzmanları yapacaktır. Toplumun 

şüphelerini giderme, sorularına cevap verme durumunda olan Kelamcılar da bu tahlilleri göz 

önünde bulundurarak hareket etmelidirler.

8. Amerika’daki bir akademisyen dostumun şahsî araştırmaları ile verdiği bilgilere 

göre, bu ülkede pekçok üniversitede İslamî ilimler bölümü mevcuttur. Bu rakamın 250’nin 

üzerinde olduğunu söyleyen akademisyenler vardır. Ancak buralarda, on ila yirmi yerde 

İslâmî ilimler dersi veren öğretim elemanı Müslümandır. Bu da bu ülkede, İslamî ilimlerde 

ders verecek Müslüman akademisyen sayısında büyük bir açığın mevcut olduğunu 

göstermektedir.

9. Bu çalışma bir örnek olabilir, bundan sonra Amerika’nın değişik yerlerinde ve 

belli akademik merkezlerin de desteği ile daha çaplı araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

10. Amerika’da İslam üzerine yapılacak akademik çalışmaların sayısının artmasına 

ihtiyaç vardır. Bu İslam’ın daha objektif gündeme gelmesine ve yanlışlıkların düzeltilmesine 

yardımcı olacaktır.
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EKLER

SURVEY: "CHRISTIANS' PERSPECTIVE ON ISLAM AND
MUSLIMS IN THE WASHINGTON D.C. REGION"

The purpose of this survey is to collect data about Islam, Muslims from the Christian perspective living in

Washington DC Metropolitan area. This survey is solely academic purpose and the data will be never shared by third parties.

Questionnaire: Ali Unsal (Ph.D. Candidate in Islamic Theology in Selcuk University, Konya, TURKEY)

Contact: survey@aunsal.org

1. Personal information

Education level:

Household income:

Profession: If you selected Other, please specify:

Denomination: If you selected Other, please specify:

Name of church:

Gender:
Female

Male

Place of Birth:
United States

Country other than United States

Age:

Marital status:

Race: If you selected Other, please specify:

Contact Info:
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Please enter your e-mail address if you would like to get a copy of 

the survey results:

2. Which of the following Islamic concepts are you familiar with?

Allah
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Muhammad
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Qur'an
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Imam
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Muslim
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Jihad
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Fatwah
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Sunni
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Shi'a
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Mecca
Very familiar Familiar Somewhat familiar

Not familiar

Qa'bah Very familiar Familiar Somewhat familiar
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Not familiar

3. From what sources have you learned about Islam? (Mark all that apply)

Book by Muslim Writer

Book by Non-Muslim Writers

Documentary

Conference, seminar or symposium

Discussion with friend

Media

Internet

I know nothing about Islam

4. Have you ever read the Qur'an, Muslims' Holy book?

Read all

Read some

Have not read

If you have read the Qur'an, what is your impression of it?

5. Do you believe that the Qur'an is a Divine Book?

Yes, it is God's revelation

Muhammad wrote it

People wrote it

6. Which of the following Islamic forms of worship are you familiar with? (Mark all that apply)

Salah (Compulsory Prayer)
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Zakat (Alms)

Sawm (Fasting)

Haj (Pilgrimage)

Dua (Supplication)

None

7. Who do you think Muslims worship? (Mark all that apply)

Allah

Muhammed

Jesus

8. Have you ever been acquainted with a Muslim?

No

Yes

If yes, explain relationship.

9. What do you think Muslims believe about Jesus?

Son of God

Prophet

Saint

Christ

I don't know
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10. Do you think Americans have enough knowledge about Islam and Muslims?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

11. Do you believe that you have enough knowledge about Islam and Muslims?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

12. Do you think that there are similarities between Islam and Christianity?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

If you agree, please describe: 

13. Do you think that Muslims know Islam well and live according to it?

Strongly agree
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Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

14. Do you know what Muslims believe about Muhammad?

Son of God

Prophet

Saint

Messiah

I don't know

15. Do you know what Muslims believe about life after death? (Mark all that apply)

There is no life after death

There is spritual resurrection only

There are both spiritual and bodily resurrections

There will be a Day of Judgement

There will be Heaven and Hell

16. Do you believe that Islam is a reasonable religion?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

If "agree" why?
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17. Do you think Islam advocates violence?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

18. In your perspective, does Islam constitute a threat to Christianity and Judaism?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

19. Do you think that Muslims interact enough with others?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

20. Do you believe that Muslims are all alike?

Strongly agree

Agree
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Disagree

Strongly disagree

Undecided

21. Are you in favor of Muslim-Christian dialogue?

Strongly agree

Agree

Disagree

Strongly disagree

Undecided

22. If a Muslim family moves into your neighborhood, how would you react?

I would meet them immediately

It would be fine with me

I would admonish my children to stay away from them

I would move to a new place

23. If your Muslim neighbors invite you to a cultural activity, would you attend it?

Yes

No

N/A

24. Have you ever seen Muslims' prayer?

Yes

No
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25. Have you ever been in a country that has a Muslim majority?

Yes

No

N/A

26. Have you ever visited any Mosque or Masjid?

Yes

No

N/A

27. Have you ever listened to Adhan (call to prayer for Muslims) or Qur'an when it was recited?

Yes

No

N/A

If "Yes", what was your impression?

28. What aspect of Islam most appeals to you?

29. What aspect of Islam or Muslims are you most curious about?



233

30. What is your first sentiment when you hear "Muslim"?

Send

Thank you very much for your sincere contribution


