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"Küçük. Kardeşler" tarikatına mensub ölan G. Basetti-Sani, uzun
zamandan beri, İslami şahada araştırmalar yapan bir din adamıdırI.
Ancak, 194.1 yılına kadar Basetti-Sani, İslam'ın, şeytan), uydurma
bir din olduğUha, Hz. Muhammed'in ise, şeytanın elçisinden başka biri
olmadığına bütün kalbiyie inanıyordu2• Fakat, sonraları L. Massignon'la karşılaşan ve onun fikirlerinin etkisinde kalan Basetti-Sani'nin
İslam hakkındaki görüşleri tamamen değişmiş, ona bambaşka hir gözle
hakmaya başlamıştır. Nitekim, Basetti-Sani, 1941'den evvel İslamiyet
hakkında vardığı hükmü n yanlış olduğunu, buna ise, Marracci3 ve Guadagnolo gibi İslam düşmanı ~üclliflerin eserlerini okumasının yol açtığını itiraf etmekten kaçınmamıştır4• Ona göre, hristiyanların, .İslam .

.

• Bu araştırmamız

için gerekli olaıı eserleri istifademize

Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın,

sunan, Sayın Hocalarım,

Prof.

Prof. Dr. Mehmed Haıiboğlu ve Doç. Dr. Günay Tümer'e teşekkür

borçlu olduğumu özellikle belirtmek isterim.
1- Basetti-Sani'nin,

İslamiyetle

ilgili bizce lıilinen belli lıaşlı eserleri şunlardır:

1- "Afuhammad'el Sainl François", Ottava, 1959.
2- "Per Un Dialogo Crisriano-Musulmano", Milano, 1969, X-j- 477 s.
. 3- "11 Corano nella luce di Cri.ıo, Saggio per una reinlerprera:ione cri.liana
sacro dell'Islam", Nigrizia" 1972, 234 s.
4- "Per un dialogo Ira eri.ıianie musulnıani.

il eoncilio Vaıicano II

del libro

e, la religione

dell'Islam", ilı"La scuola cattolica", Milano, n: 4.1966, s. 267-289.
5- "Mııhammad el Sainl François - pour une compriihension pl"s chriirimne de rıos
freres
les musulmans'~, in "Nouvelle rcyue de science missioııııaire", Beckerin, n.
10, (1954), s. 180-193.
2- G. Basetti-Sani,
e l'islam

e

II Corano ... , s. 17 n. 4: "Iıfu/ııımmad

e

urıo ,lei "profeıi" di Saıana,

una forma ddia pseudo-religione di Saıana .....

3- Ludovico Maracei 1612-1700 y;l1arl arasında yaşaınış ve İsıamiyet aleyhindeki yazılanyla tamnmış bir müelliftir.
Alcorani",

"Prodromus in refuıatione Alcorani", Patavii

1700 ve "Refuıaıio

1698. adlı eserlerinde İsHim'a olan düşmanlığını açıkça ortaya koymaktadır.

4- G. Basetti-Sani,

il Corano...• s. 16,

ıR,1

SALİH AKDEMIR

dinini ve peygamberi Hz. Muhammed'i anlayamamalıırının başlıca sebebi, çocukluk ve ye~işme devrelerinde, onlara nesilden nesile intikal
eden İslamiyette ilgili yanlış bilgiler verilmiş olmasıdır. Bu yüzden onların bu saplaotılardan tamamen kurtulmaları kolay değildirS• O, hoeası
Massignon'un bu konudaki fikirlerini 'şöyle nakleder. "Bütün ortaçağ
hristiyanlığı, Hz. Muhammed'in
şeytanın elçisi olduğuna, Kur'an'ın
ve İslam'ın Allah'nun da Hz. İbrahim'in AlIah'l olmadığına inanmıştır.
Kendimize yapılmasını istemt;diğimiz,hir şeyi başkalarına da yapmamamız gerekir; zira Marracei, Caetani ve .Lammens'in başvurduklan şüphecilik metodu iki yönlü bir silah olabilir. Hristiyanıarın kendi kutsal
kitaplarına tatbik edilmesine karşı çıktıkları, tatbik eden rasyonalistleri de "sahte ilim" yapın,akla itham ettikl~ri yıkıcı hir tenkit metodu
niçin (Hz.) Peygamber ve Kur'an'a tatbik edilsin? O halde, hristiyan
müeılifIerinin hu aşırı tenkitçiliğin metod ve prensiplerini gerçek bir
ilim imişgibi Kur'an metinlerine tathikini dürüst ve ilmi bir hareket
olarak kabul etmeleri iki yüzlülükten başka birşey değildir. Filhakika,
hristiyanIıkla olduğu kadar ilimle de pek bağdaşmayan bu tutum, müs!ümaİıları dinlerindcn çıkararnamıştır;
aksine, müslümanlarda
haklı
bir reaksiyon ve müdafaanın doğmasına yol açarak, onların, Lessing'den Couehaud'a kadar, Kitab-ı Mukaddes'i insanları aldatan bir eser,
Hz. İsa'yı efsane vi bir Şahıs, Kilise'yi ise, sefalet ve ızdırabın istismarını
. yapan bir şirket olarak gösteren hakaret dolu bütün eserleri arapçaya
tercüme etmelerine yol açmıştır"6.
Müslümanlarla hristiyanlar arasında samimi bir diyaloğun tesis
edilebilmesi için, haksız VI' yersiz ithıımlardan kaçınılması gerektiğini,
müridi Basetti-Sani'ye hatırlatan Massignon, ona, İslam'ın Hz. İbrahim'in, oğlu İmıail'e yaptığı hayır duanın Allah tarafuidan kahul edilmesinin bir tecelIisi olarak ortaya çıktığını bildirmiş ve ondan kendisinin
"Les trois prieres d'Abraham-Seconde
priere" (Tours, 1935), adlı eserini,
okumasını tavsiye ederek, şu iki vecizeyi asla hatırından çıkarmamasını
.istemiştir.
Bu vecizelerden ilki .Aziz Augustin'e aittır. "Amor dat novos oculos" (Aşk insana yeni gözler bahşeder). İkincisi ise Aziz Yuhanna'nındır: "Şayet hir yerde aşk huIamıyorsanız. oraya aşkı siz koyun; o zaman
5- A.g,e .• s. ı7: "Purı~oppo quesl<linc;'padlii di eomprendere il prof.ıa arabo e la .iw reli.
gione I'abbiamo eredilata un po' /ltııi nella no"ıraforrruuione dove gravi pregiudizi allerano la .era.
niıii. Non e quindi faeile liberarcene eompltfament.".
6- A.g .•.• s. 20: " ..... E allora ım 'ipocri"ia quando au/ari eris/iani con"iderano oneBto e
.eiemifieo applieare metodi e prinelpi!dell 'ipererilica. qıwle "vera "eienza" ai teBıi del Corano..... "
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oradan da aşk fışkırdığını göreceksiniz"7. Massignon 'un bu açıklama ve
telkinlerinden, sonra, Basetti-Sani, İslam 'i yanlış anladığının farkına
varır ve bunu şöyle itiraf eder: "Gözlerim kötü olduğu içindir ki, sadece
kötülükleri görebildim. Ne zaman müslümanlara karşı nivetim temiz,
ruhum merhametle dolu olacak olursa, işte ancak o zamaı: İslam'da \:e
müslümanlarda, Allah'ın sonsuz olan lütuf Ye rahmetinin izlerini görmem mümkün olaeaktır"8,
hlam'ın, Hz. İbrahim'in, oğlu İsmail'e yapmış olduğu .hayır du-o
anın Allah tarafından kabul edilmesi9 neticesi ortaya çıktığını anlayan
Basetti-Sani, Kur'an'ın, peşin fikirlerden azade bir zihniyetle yeniden
incelenmesi gerektiğini, çünkü peşin fikirlerin birçok hristiyan müellifi,
İslam'ın mukaddes kitabının gerçek d~ğerini anlamaktan
alıkoyduğunu, oysa ancak samimi ve türafsız bir araştırmadan sonra Hz. Muhammed'in gerçek çehresi ilc tanmabileceğini belirtirlO.
O halde, Kur'an-ı Kerim'i d~ğru anlamak n'asıl mümkün olacaktır?
Ona göre, Geiger, Sprenger, Cactani, Lammem., Tor Andrea, Guidi vb,
gibi rasyonalist münekkiılerin yaptıkları vechile, sadece hangi tesirler
altında teşekkül ettiğini araştlrmak suretiyle Kur'an'ın incelenmesi
yeterli değildir; çünkü, Massignon ve Moubarac'in de ı ı ısrarlı bir şekilde
ifade ettikleri gibi, Kur'an'm, Sami ruhunun en mütemmim sentezlerinden biri olduğunu, dolayısı ile özel bir hazırlık. yapmadan,. Sami psikolojisini ve mantalitesini tanımadan. incelenemiyeceğini asla unutmamak gerekir, Ayrıca Kur'an 'm sadece edebi değil, fakat aynı zamanda
dini bir bütün olduğunu ve hakiki hir dini tecrübe yolu 'otarak karşımıza
çıktığını da hiçbir zaman gözden uzak tutmaİnak icab ederIZ,
7- Ba.etti-Sani,

il Corano, •. 22.

8- A,g.e., s. 22.
9- Bu hususa Tevrat'ın "Teky.n" böliimünde (17: 18, 20) i$aiet edilmektedir. Teyr"t'ın
dilimizdeki tercüme.i iyi olmadığından söz konu.u pasajlan fransızca tercümesinden çevirmeyi
uygun görüyoruz: "Ve İbrahim Allah'a şöyle dedi: "İsmail senin önünde yaşasın ne olur!"
"İ.mail hakkındaki duanı kabul ettim. İşte bak onu ınubarek ve 'Verimli kılıp ziyade.iyle çoğal.
tacağım; oniki beyandan çıkacak ve ben ondan hüyük bir millet yapacağını."
10- Ba.etti-Sani, il Corano, s. 32-33: " ..... Sino da qııegli anni senıii qııanto fosse necessario
rlfare lulla lo studio del Corano, can spiritu /ibero da pregiı;dizi,

i qua/i impediscono a molıi sıııdiosi

cristUıni di scoprire il valore reale dellibro sacro dell 'is/am. Dopo questo stııdio sincero e libero piu
facilmenle poırema riscoprire la figııra di Mıılıarnmad stesso".
LL- Ri1hib Moubaroc 1'ı1a"ignon'un yolunu takib eden ve mÜBteşriklere karşı çıkan bir
müelliftir. Görüşleri ile Ba.etti-Sani üzerinde etkili olmuştur. Mü.liimnn-Hristiyan diyaloğunun
sayunuculanndandır.
12- BaBetti.Sani, II Corano, s. 33: " .... Occorre in"ece non perdere mai di visıa che il Corano
e un lullo. non sollanlo letterario, ma specialmenıe un lullo re/igioso, e ci pres en la alıresI il cammina
di una esperienza religiosa aulentica:'
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Aynı şekilde, müslümanlarla hristiyanlar arasında samimi bir diyaloğun başlayabilmesi, hristiyanların Hz. Muhammed hakkındaki yanlış hükümlerini hir kenara bırakıp, onun gerçek şahsiyetini yansıtan
~Imi eserleri ortaya koymalarına bağlıdır13•
Bütün hu anlattıklarımızdan
Baseui-Sani'nin
İslam ilinini kabul
ettiği sonuc,una varmamak gerekir; çün~ü o, Katolik akldesine bütün
kalbiyle inanmış bir din adamıdır. Ancak' o, zanncdildiğinin aksine,
Kur'an-ı Kerim'in hristiyanlığın temelini teşkil eden teslis inancını asla
reddetmediğine14,
fakat oııun, putperest milletleri hrıstiyan inancına
hazırlayıcı ve geçici mahiyette hir eser olduğuna inanmaktadırıs. Baseui-Sani bu konuda, bazı kilise babaları tarafından ortaya atılan ve
orta çağda yaşamış birkaç teolog tarafından da kabul edilen bi~ t~~riye
istinad eder. Bu teoriye göre, insanlara son' derece lütu'fkiir o!an Allah,
ruhi bakımdan yeterince olgunlaşmamış olan milleticre, İncil'i tam olarak kabul etmcler,ine zemin hazırlamak üzere, elçileri vasıtası il~ vdhiy
gönderebilir16.
'
İşte, Basetti-Sani'ye göre de KUl"iin bu maksada gönderilmiştir.
Ancak, Hz. Muhammed kendisine gelen vahyin hakiki manasını anlayamadığı gibi, bunu ondan sonra müslümanlar asırlar boyunca ve hatta
müstcrı;:ikler bile anlayamamışlar, dolayısı ile Kur'an-ı Kerim'in hristiyanlığJ reddettiğini sanmışlardır. Aslında ona göre, Hz. Muhammed'in
ve ondan sonra gelen müslümanların Kur'an'ın ifade etmek istediği
her manayı anladıklarını kabul etmek de gerekmez!7. Kısacası, BasettiSani, Hz. Muhammed de dahilolmak üzere, günümüze dek hiç kimsenin
Kur'ün'ın hakiki münasını anlıyamadığına inanmakta; Kur'an'ın hakiki
manasının ise ancak hristiyan anahtarı ilc okunduğu takdirde keşfedilehilectğini ileri sürmektedirl8. Nitekim o, görüşlerini desteklemek, haklı
13- Raseltı-Sani,

il CorarUl, s. 227-232; P.r

14- llasetti-Sani,

il Corano, s. 205.

15- A.g.e., s. 224: "La predica:i~ne

"n dialogo ... s. 85 vd.

coranica deve considerarsi quindi come ıına fase prepa-

raıoria, "na economia soprannat"rale, provvisoria e relativa, strumenlo s"ppletorio, per iniziare
ıına parı. dell 'ıımaniıu idolalrioa "Ila conosun:a del primo comandamento, e prepararla alla pienezza tl.lla veriı" nell'inserimenıo,
al/'ora della provvidenza,
nell'economia della rivelazione
evangelica, reintegrandosi nel seno della chiesa".
16- G. Thils, Religioni
il Corano, s. :'12 1.)

e erisıianesimo,

Assisi, 1967, s. 88- ı28. (Zikreden: Basetti-Sani,

17- Basetti-Sani, Per ,m dialogo, s. 120 vd.; II Corano, s. 118: "Non c necessario ammelıere che j\1"ıılıammad e cIopo cIi I)ıi i s"oi [edeli, abbiano eompreso ıuııo il si/{nificaıo di quello che il
Corano voleı'a esprimere."
.
18- Ba'setti-Sanİ, il Corano, s. 199: "Forse M"lıammacl clıe annu"ciava il Corano non Iıa
penelrato ıuııo il profondo sellSo delle parole clıe egli era spinıo o proclamare; ne il significato reale
e profondo <iiquesle parole e slalo compreso, duran te i secoli, dalla tradizione musulma~.
ne dagli
orienlalisıi. Sollano la "chiave.crisıiana" puo riscoprire il profondo significaıo di quesli lesli coranici: .... "
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olduğunu ortaya koyahilmek için "Il Corano n.ella lut:e di Cristo" adlı
eserinde, müslümanlarca hriştiyan inancının reddedildi ği kahul edilen
ay(,tleri, inano çerçevesinde yorumlayarak,
onların gerçekte hristiyan
inalieını ,yıkmayı hedef almadığını göstermeye çalışmıştır.
Biz bu araştırmamızda
öne e Basetti-Sani'nin
yorumları üzerinde
durarak doğruluk derecelerini ortaya koymaya çalışaeak, sonıa da diyalog çağrısıyla ilgili görüşümüzü belirteeeğiz. Aneak konunun daha
iyi anlaşılahilmesi bakımından öneelikle hristiyan inaneının dayandığı
ana esaslar üzerinde kısaca dmIDak gerekir. Bu esasları şöyle sıralamak'
mümkündür:
1- Teslis (La Trinite);
11- İnsanların günahtan
can vermesi (La Redemption);
III- Hz. İsa'nın

insanları

kurtulması

için Hz., İsa'nın

hesaba çekmesi (Le jugement

çarmıhta
general).

1- Teslis
Hristiyan inancının dayandığı en önemli unsurdur. Teslis; Baha,
Oğul, ve Rııhıı'I.Kudüs'den
teşekkül eden üçlü bir Allah. anlayışıdır.
Bu anlayışa göre, Allah, bir cevhcrle üç farklı şahıstan (ukııuın) ibaret. tir: "Unam essentiam vel substantianı tres autenı personas"19. Baba doğmamıştır: O ilk prensiptir. Oğul ise, doğum yoluyla Baba'dan meydana
gelmiştir. Ancak O, yaratılmamıştır.
Çünkü Allah, ezelde kendi, kendini
temaşa 'ederek, kendinde, kendinin aynı olan imajını meydana getirmiştir; İşte bu canlı imaj, O'nun oğludur. Rııhu'l-Kudü.'e
gelince, O, Katoliklcrc görc, hem. Baba'dan hem Oğul'dan (filioque) meydana gelmiştir. Baba vc Oğul, birbirIcrini son derece sevmekte ve sadeee Adeta tek
bir ruh 'olabilmek için. hirbirlerini arzıılamaktadır.
İşte Baba ve Oğul
arasmdaki hu eımh aşk Rııhu'I.Kudüs'tür.
Ancak, Ortodokslarm, Rııhıı'I.Kudüs'ün sadeee Baba'dan meydana geldiğiıie inandıklarıuı burada
belirtmek gerekir.
'
JI- İnsanların
can vermesi.

günahtan

kurtulması

içinHz.

İsa'nın

çarmıhta

Hristiyan inancına göre, ilk insan olan Adem'in Allah'ın yasakladığı meyvadanyiyip
günah işlemesi, nesIinin de günahkar olmasına yol
19- E. Gilson, Inıroduelwn ii L'€ıude de Sainl Al/gl/sıin, Paris, 1949, s. 298. 354-430 yıllan
arasında yaşılDuş olan Aziz Augustin, "De Triniıiıle" adlı eseriyle teılis inancım sistemleştirmiş- .
tir. Teslisle ilgili olarak bkz: M. Aydın, Hrisıiyanlıkta
Teslis Doktrini ve Hrisıiyan [tizalleri,
A.ü.1.F. İslam İlimleri Dergisi, c. V, s: 141-156; E. Jungel, The doeırina of ıhe ırinily. London,
1976, s, xVİu+
110; Lo Hodgson, Thedoelrine ofırinity. London. 1964, 4. b, s. 237: B.D. Stewart
A.Me. Dowal, Evo/uıieTI and ıhe doetrine oflTıe ırinily, London, 1918, s. XXVIII+258.
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açmıştır. İşte insanlara son der~ce merhametli olaıı AIIah, hahalarının
günahı yüzünden cc:raya maruz kalmamaları, günahtan kurtulmaları
için, biricik oğlu İsa'yı insan şekline sokarak, dünyaya göndermiş. çarmıha gerilmesine katlanmıştır.

111- Hz. İsa'nın insanları hesaba çekmesi.
Hristiyanlığa göre, Allah, insanlar arasında
hesaba çekme işini oğlu İsa 'ya buakmıştır.
Bu kısa açıklamalardan

sonra konunmza

bulunduğu

için, onları

dönebilirizzo.

Yukarıda Basetti.Sani'nin,
Hz. Peygamber'in bile, Kur'im-ı Kcrim'i anlamasının gerekli olmadığı görüşünde bulunduğunu söylemiştik.
Basetti-Suni'nin
yorumlarına geçmeden önce, bu konulUlD açıklığa kavuşturulmasının
son derece lüzumlu olduğu inancındayız. Betsetti.Sani bu konudaki görüşünü teyid etmek için Aziz Thomas'm şu "özlerine
istinad eder: "Peygamberlerin
akıl melekeleri yetersiz "Olduğundan, bir.
çok gerçek peygamber bile, Rfihu'I-Kıidüs'ün
vizyonlar, sözlcr ve fiiller
vasıtasıyla ifade etmek istediği bütün hususları hcl' zaman anlamamışlardır"21.Aziz Thomas'm bu sözlerinde gerçek payı yok değildir. Gerçekten bizler gibi heşcr olmaları itibarıyla, pcygamberlerin
de akıl
melekeleri
sınırl!,dır; bu bakımdan kendilerine gelen vahiydeki bazı
hususları anlayamamış
olmaları düşünükbilir.
Mcsela Kur'an-!. Kerim'de ancak bugünkii modern ilmin verileriyle anlaşılabilecek astroul:!mi, fizik vs. ile ilgili ayetler mevcuttur. Okuma yazma bile bilmeyen
Hz. Peygamberin bunları anlamış olması beklenemez; çünkü, onun
v~zifesi, insanlara o zamanlar anlamaları mümkün olmayacak il.mi veri.
ler veımek değil, fakat, onlara doğru yolu gösterip kurtuıuşa ermelerini'
temin etmektir. Ancak, Kur'an-ı Kerim'in günümüzde modern teknik~
lerI e elde edilehilen bilgileri ondört asır önce haber vermiş olması, modern
ilmin verileriyle en ufak bir çclişkiye de düşmemesi; onun Hz. Muhammed'in eseri olmayıp ilahi bir kitap olduğuna delalet eder22 •

..

20- Hristiyan inancı hakkında bkz.: "J.N.D. Kelley, Early Christian Dacırin •• , London,
1977,5. b, s. XII+Sll;
G. BrantJ, Caıholicism, New York", 256; J. Turmel, Histoire de la Theologie Pos~ive, Pari., 1904, c. I, •. XXVIII+51L."
21- Aziz Thomas, Summa
,rano,

8.

TlıeologicG, lI-lI,

q. 173. a. 2. (Zikreden; BaBelti-Sani, II Co-

LLS).Aziz Thomas, 1225-1274 yıllan arasında yaşamış olan büyük bir hristiyan

ilahi-

yatçısıdır. Arisıo felsefesini, hristiyan inancıyla uzlaştırıp onu Kilise'nin emrine sunmuştur.
22- Bu Hususta bkz., M. Bucaille, La Bible, Le Coran eıLa Science, Pari., 1976, s. 259. Bu
eserin, Mehmed Ali Sönmez ve Suat Yıldının tarafından

yapılmış iki tercümesi vardır.

RAHİB

SANİ 'YE GÖRE

KUR'AN'DA

189

HZ. İSA

Bununla beraber, aynı şeyleri itikadi konularda söylemek mümkün
değildir; zira Allah, "na~il o~an ayetleri insanlara izah etmesi23, ihtilMa' düştükleri hususları açıklaması, inananlara bir rehber ve rahmet
vesilesi olması için, Hz. Peygamber'e Kur'ari'ı indirmiştir"24. Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Peygamber'in "tebliğ" yanında bir de
"tebyin" görevi vardır. Bir peygamberin tebliğ ettiği ayetleri ~çıklayabilmesi, onları iyJce anlamasına bağlıdır. Anlamadan açıklayabilmesi
ise düşünülemez. Diğer taraftan Allah'ın da, peygamberini itikadi konularda yeterinee aydınlatm.amış olması mümkün d( ğildir; çünkü Al.
lah, anlayamadığı hususları ona açıklayacağını vadetmiştir: l:.::k .:ıı ("
" .. ...;~
:5. Aksi takdirde, Peygamber'ine gerekli açıklamaları yapmamakla, oııun ve oııa tabi olanların doğru yoldan çıkmalarına sebep
olmuş olur ki, böyle bir şeyin Allah'tan sudtlrunu düşünmek bile küfürdür.
Yapılmasını gerekli' gördüğü~üz
dönebiliriz:

bu açıklamadan

sonra konumuza

1- Teslis.
TevMd inancı İslamiyetin temelini teşkil eder. Bu inanç, ilk insan
ve peygamber olan Hz. A.dem'den son peygamber Hz. Muhammed'e
kadar, Hz. İsa da dahil olmak üzere, bütün peygamberler tarafından
tebliğ edilmiş bir hakikattır. Ancak insanlar, Allah elçileri tarafından
bildirilen bu hakikatten, çeşitli sebepler yüzünden yüz çevirip Allalı'a
ortaklar koşmuşlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim valıyolunmadan önce
tck Allah inancı ,yeryüzünden adeta tamamen silinmiş gibiydi. Bu bakımdan, Kur'an-ı Kerim'in varmak istediği ilk ve asli hedef~ kaybolmuş olan bu tck Allah inancını yeniden tesis etmekten ibaret olmuştur.
Gerçekten başından sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'in bu hakikati açık
bil' şekilde vurguladığını görüyoruz.
Hristiyanlar,
. R:tlhu'l-Kudüs'ün
23- en;Nahl,

Hz. İsa'nın sadece Bab~'dan (Allah) doğduğuna •
ise Baba ve Oğul'dan meydana geldiğine, her ikisi-

44.:

"ı-~lI

24- en-Nahl. 64: ;..,...;J

J:; Lo IJ"l;jJ ~J .J".lJI ~i
..s..\~J '0 ı."..u:.:.' ..s.lJI r.ı ~

L;J:; i /'
'ıl i

..,...~i ~l;J:;1 Lo/'
".:ı.,}:.. Y., r YOL
o

25- el.Kıyamc, 19. Ehl.i SUnnet ve Mutezile alimleri söz konusu ayete istinlid ederek, kapalı hususları açıklamasının Allah'a vacih olduğu neticesine varmışlardır. Bkz. er. Razi, M~f{j,lihu'I.Gayb,

c. XXX,

".~4

H.

235:

~i

~:;;J.I

.J~
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nin de Baba gibi ilah olduklarına,
tiğine inanırlar.

dolayısıyla onlara da tapılması gerek-

Ancak; Kur'an-ı Kerim incelendiğinde, onun bu inancı kesin biı'
şekilde reddettiği görülür. Mekki surelerden olan ve kısa olmasına rağmeıı son derece şümullü bir manaya sahip bulunan İhlas Suresine göre:
"Allah birdir, Samed'dir (hiç kimseye ihtiyacı yoktur). Doğurmamıştır,
doğmamıştır da. Ve hiç' kimse de O'nun dengi değildir:"
Görülüyor ki, Kur'an, Allah'ın doğmadığı gibi, kimseyi doğurmadığını ve hiç kimsenin de O'na denk olmadığını açıkça bildirmektedir.
Teslis inancını kesin olarak reddeden ,bu sureye Basetti-Sani'nin
en
ufak bir atıfta bile bulunmaması son derece calib.i dikkattir. Bununla
beraber,
D. Masson, bu surcdc geçen "JJ J~ ~.J ~ ~" ayetinin
hdstiyan inancıyla mutabakat
halinde bulunduğunu
ve hatta onun
bir kısmını teşkil ettiğini ileri sü~ıncktedir~6. Ona göre, teslis' inancı
asıa 'ad extra (harici) bir doğurma fikri taşımaz. Ayette geçen "Doğurmadı, doğmadı da" ibareleri, yaratıimış varlıklar sahasındaki J!lanasıyla değerlendirilecck olursa, Allah'ın.doğurmadığı
ve doğmadığı aşikardır: O'nun bir oğlu olamaz; çünkü, doğurmuş olsaydı, doğuracağı kimse
O'ndan sonra olmuş olurdu. Oysa O, (İsa) mutlak olarak basit, değişmez, ezeli bir c,evherdir. Hristiyanlar:
Kur'an-ı Kerim'in ima ettiği
ı7
gibi , yaratılmışların üremc şekline uygun olarak, Allah'ın bir kadından
çocuğu olmuş olduğunu söyle~emektedirler;
zira, ~nlara göre, İsa
Allah'ın oğludur. Ancak bu doğum mutlak olarak basit ve bir olan Varlığın içinde (ad intra)ezelde gerçekleşmiştir: "Secundum actionem quae
manet in ipso agente, attenditur quaedamprocessio
adintra"28. Demek ki,
bu ayet, Hristiyan akidesine uygun olarak, harici (ad extra) bir doğurmanın Allah'a isnad edilmesinin imkansızlığını ortaya koymaktadır29•
Masson'un bu yorumunun uzaktan da olsa, ayet in ifade etmek istediği mana ile en ufak bir ilişkisi yoktur ve bu ayet, Hristiyan inancını
kesin bir şekilde reddetmektcdir. Çünkü ayet, ad extra birdoğurma ve
doğma fikri taşımaksızın, Allah'ın doğurmadığını, doğmadığını açıkça"
bildirmektedir.
Oysa hristiyanlar,
Hz. İsa'nın Baba'dan doğduğuna
26- D. Masson, Le Coran el La Revelaıion

Jııdeo.Chreıienne,

...

Paris 1958, c. 1., s. 37: "No.

tons qu 'une ıelle affirmaıion resle en accord avec la foi chretienne, elle en fait meme parlie, car le
dogme de la Trinile ne comporte nullemenı l'idee d'une gen;eraıion ad extra ... "
27- Müellü, el.Enam sıiresinin 101., e1.Cinn sı1resiniıı'3. ayetlerine atıfta
28- D. Masson. a.g.e., 8. 91-92.

bulunmaktadır.

29- A.g.e., s. 91: "C'esl done en harmonie avec la doelrine constanle de lıi Chreıienıe, qııe la
Sourate eKII affirme l'impossibiliıe

abso/ue d'ııne proc"4.sion divine ad cx:ra".
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inanmaktadırlar.
Djğe~ taraftan ihlas suresinde, Allah'ın birliği ilan
edilirken, O'na hiç kimsenin denk olmadığı da ifade edilmiştir ki, bu
husus ta hristiyan inaneıyla bağdaşmamaktadır.
Çünkü, hristiyanlar
Hz. İsa ile Ruhu'l-Kudüs'ün
de uluhiyyet konusunda Baba'ya eş oldukları ve dolayısıyla onlara da tapılması gerektiği inancındadırlar.
İhlas
suresinden başka, d~
birçok _ayette de teslls inancı reddolunmaktadır. -Önce. bu ayetleri zikl'edip, sonra da Basetti-Sani'nin
onlan nasıl
y~rumladığını

görelim.

Yüce Allah 'Nisa suresinin

171-172.

ayetlerinde

şöyle buyurmak-

tadır:
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171- "Ey K itab ekli! 'Dininizde taşkınlık etmeyin, Allah hakkında
ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu lsa Mesih, Allah'ın
Peygamberi,
Aferyenı'e attığı kelimesi ve kendisinden
bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine ıman edin, (Allah) "Üçtür" demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır.
Allah ancak bir tek tanrıdır, çocuğu olmaktan münezzehtir,göklerde
olanlar da yerde olanlar da O'nundUl. Vekil olarak Allah yeter. 172- "Mesih
de, gözde melekler de AUah'a kulolmalttan
asla çekinmezler. Kim ona
lmlluktan çekinil' ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini kendi huzurunda toplayacaktır."
. Basetti-Sani,
müslüman
müfcssirlerle müsteşriklerin,
bu ayetleriıı teslis inancını reddettiği hususunda görüş birliğine vardıklarını,
kendisinin ise, hilakis, onların hristiyan akidesini savunduğu kanaatında olduğunu belirttikten sonra, haklı olduğunu ortaya koyabilmek için
özetle şu görüşleri ileri sürer: "Geçmişte olduğu gibi bugün de30 yahudiler, İsrail'in beklediği Mesih olmadığı için Hz. İsa'yı tahkir ve tesHs
inancını red hususunda hemfikirdirler31•
Önceleri, yahudilerin
teslls
inancını red hususunda çok defa başvurdukları
yol istihzadan ibaret
idi; çünkü hristiyanları gülünç duruma düşüren çeşitli hikayeler anlatıp
30- J.H. Hertz, Affirmation
of judaism, London, 1927, -s. 17.
31- K. Kaufmann, ,The Origin ofıhe Synagogue and ıhe Church, New York, 1929, s. HO'da
Hristiyanlıkla

ilgili olarak şöyle demektedir: "Hristiyan

kilisesinin, Mesihi tsa'yı, Allah'ıo tahtı

üzerine gerek oğlu gerekse dengi olarak koyduğu andan beri, Yahudiliğin temelini teşkil eden
Allah'ın mutlak birliği inancı Sinagog için bi~ ölüm.ka1ım meselesi olmuştur".
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sonunda yü~lcrine karşı "Üç, üç" demekle bu inaııcı yıkabilcceklerini
zannediyorlardı. İşte, Hz. ha'nm Mesihliği ile ilgili olarak yahudilerin
takındıkları tavır, Kur'an'ın ~u ayetlerinin gerçek anlamını anlamamıza
'yardımcı olmaktadır:
"Ey Kitab ehli, yani, ey Yahudi din adamları!
D£ninizde taşkınlık ctmeyi~, Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. "Demok ki, Hz. Muhammed'in onlara takdim ettiği. şekliyle, Hz. İsa'nıiı
Mesihliğin'i kabul etmemekle yahudiler haddi aşmış bulnnmaktadırlar.
Oysa Mesih, Meryeıp: oğlu İsa'dır, yani, siz yahudilerin reddedip iftirada
bulunduğunuz Meryem'in oğludur. Ayette geçen "jnnemü", kelimesine,
gerek mÜslüman müfessirler gerekse müsteşrikler "hasr", manası vererek
ayeti şöyl~ anlamışlardır: "Meryem oğlu lsa Mesih, sadece Allah'ın elçisidir". Oysa ben Monsenyör Di Matteo'nun görüşüne uyarak32 "inncma",
nın te'kid edatı olarak kabul edilmesinin ve "şüphesiz" man.asında anlaı;;ılmasının gerektiği inancındayım. Dolayısıyle şöyle tercüme edilmesi taraftarıyım: "Şüphesiz l\lesih, Meryem oğlu İsa'dır, Allah'ın elçisidir". Gerçekten yahudilerin inkarı üzerine, Hz. Muhammed bir. defa daha onlara
bekledikleri M:esihin Meryem oğlu İsa olduğunu bildirmekte ve arkasından da Mesihi tanımaları için gerekli olan şu ünvanıarı sıral~maktadır:
"lsa 'Allah'ın elçisi, Hz. Meryem'in içine bıraktığı 'kelimesi, O'ndan bi,.
ruhtur". Görüldüğü gibi, yahudiler tarafmdan ileri sürülen, Hz. İsa 'nın
gayr-ı meşru olarak doğduğu YOIlJ.lldakigörüş, Kur'aıı tarafından reddedilmekte ve onun, Aııah'ın kelimesi ve O'ndan bir ruh olduğu belirtilmektedir. Ne var ki, müslümanlar "AUah'ın kelimesi", "Kendisindeıı
bir rııh" ifadelerini hristiyanların anladıklım gibi anlamama.ktadırlar;
halbuki bu ifadeler, Hz. İsa'nın ultlhiyyetiyle ilgili hristiyan doktrinin'n
bütün nüvcJerini ihtiva etmektedir. Bn ifadeler, ne yahudi ne müşrik
dinleyiciler ne de bizzat onları bildiren Hz. Peygamber tarafından gerçek anlamlarıyla anlaşılabilirdi. Bu bakımdan, sadece hristiyan aılHlıtarı ile yorumlandığı takdirdedir ki, müslümanlar bu ifadelerde mevcut
bulunan gerçek manayı görebilme imkanına kavuşmuş olacaklardır .
.J;Ju ayet/erde yahudiler, sadece Aııah'a değil - zira aralarında.n
bazıları materyalist ve kafir oldukları için ilahi itaba ınaruz kalulIşlardır - aynı zamanda kendileri tarafından henüz tanınmamış olan Allah
elçilerine, özellikle Hz. İsa'ya inanmaya davet olunmuşlardır. "Ve üç
demeyin". Hz. Pt ygamberin "O Aııalı'lIl keliİn.esi ve O'ndan bir ruhtur"
ifadeleriyle beraber Hz. İsa'nın Mesih olduğunu bildirmesi üzerine, Mcdine yahudileri bu ifadelerde hristiyan teslis inancını görmekte gecik~32- Di Matteo i., La Diviniı" di Crislo e la dollrina de/la -Triniı" in Maonıetto e nei plomisıi musu/mani, Roma 1938, s. i ı.
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mediler, derhal ~em onıınla hem de hristiyanlarla alay etmeğe ve tek
AHah yerine üç iHih koydukları gerekçesiyle on.lara sitemde bulunmağa
başladılar. Görüldüğü gibi, "üç demeyin" ifadesi, teslis inancını reddetmek için hristiyanlara değil, bilakis "üç, üç" diyerek hristiyanlarla istihzi eden yahudilerin bu alaylı tutumlarını kın.amak üzere, onlara tevcih edilmiştir. Hakİı olarak bcliı:tildiği vechile, Kuİ"an, Allah sırrından
bahsederken, "Hulfıl ve ieslis sırları"ndan doğrud<:n söz etmemektedir;
çünkü Kur'an vahyiııin muhatapları, bu sırlar için henüz ruhcn hli;ırlanmış değilıerdir. İlahi pcdagojik bir plan gereği, Hz. İsa'nın ancak Mesih ve Allah elçisi olarak kahfılünden sonra, Allah, "Diihili hayatının
sırrını", Oğlun bize ifşa ettiği teslis sırrını, açıklayacaktır33• O halde,
13 asırdan beri, müslümanların, hristiyanların ve şarkiyatçıların yaptıkları gibi, bıı ayetlerin hristiyan teslis inancını ıeddeitiğini iddiii etmek,
olayları yanlış değerlendirmektir; çünkü ayet in haklarında nazil olduğu
kişiler, şartlar

dikkate alınmamaktadır.

Kur'an, yahudilerin, hristiyanlara karşı takmdıkları küçümseyiei
tavrı kınamaktadır; çünkü teslis inancı, yahudilerin tahayyü! ettikleri
gibi ilahların üç olması, Hz. İsii ve Meryem gibi iki yaratığın Allah'a
ortak koşulması anlamını ifade et!llez. "Üçtür dem(~yin vazgeçin, bu hayrınızadır. Çünkü Allah tek bir Allah'tır. Şam yüce olsun! O'nun bir oğlu
olsun.! Yerde göklerde olanlar O'nundur."
"..ıJ) J j.J~ jT"
ibaresi, ilıilıi bir doğum fikrinin nefyi olarak kabul edilmektedir. Bunun
sebebi ise ayetin birçok mütereim tarafından "O bir çocuğa sahip olmaktan münezzehtir". şeklinde tercüme edihneı;,idir. Bu ayetin çok
mühim olduğunu dolayl.81ilc metne son derece bağlı kalınarak tercüme
edilmesi gerektiğini ifade eden Blachere ise ayeti şöyle tercüme etmektedir: .~'ALui ne plaise d'avoir un ~nfant.!"34. Oysa ben ayetin şöyle
tei'cüme edilmesi taraftarıyım:
"Allah'ın şanı yüce ols~n! O'nun bir

ve

oğlu olsun !"35.
Kur'an-ı Kerim, Allah'nı dahili hayatınnı sırrından söz etmemektc, ancak kapıyı aralık hırakarak, "eğer yerde ve göklerdeki herşey
Allah'a ait ise O'nun bir oğlu da olabileceğini" anlatmak istemektedir.
Bu bakımdan Allah'ın böyle bir şeyi yapma lütfunda bulunabileceğini
kabule müsait olmak gerekir. Nitekim bir ayettc, şayet Allah'ın bir
oğlu olmuş olsaydı O'na tapmaya hazır olmas) Hz. Muhammed'den is33- Yuhanna, l, 18.
34- Blachere, Le Coran, Parİs, 1950,

8.

969.

35- Basetti-Sanİ, il Corano, s. 206: "Che (Di<» sia csalıaıo! Che gli appartenga

unfigli<>!"
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temnıştır:
"J.~WI J..1I li!; ..ıJ..1 .)-)
.:ılS'".:ı1 Ji "36.
Burada da aynı
zihniyetle karşı karşıya bulunmaktayız.
Yahudiler, Hz. İsa'yı Allah'ııı
oğlu kabul.ettikleri
için hristiyanları kınarlarken, Kur'an onlarıYüce
.Allah karşısmda itaatkar olmaya davet etmektedir. Herşey O'na, AIlah'a aittir. O halde niçin O'nun bil' oğlu da olmamış olsun! Belki de
bu ayet, Kitalı-ı Mukaddes'de geçen hir metne37 atıfta hulunmaktadır"38.
Görüldüğü gihi, Basetti-Sani hiı "yorumlarında görüşlerini teyid
edebilmek için, hiçbir İslami kaynağa istinad etmediği gibi, arap dili
kaidelerİni de hiçe saymaktan çekinmemektedir.
Bu bakımdan, onun
bu görüşlerine cevap verecek değiliz. Görüşlerine uzunolarak yer verişimizin sebebi, onun, ayetleri, kendi inancına uygun bir tarzda yorumlayabiIınek için, hayal gücünü nasıl çalıştırdığını ortay~ koymaktır:
Yine, Milide slıresinİn., 72-75. ayetlerinde
bir şekilde rcddolımduğunu görüyoruz:

4

<IcteslIs inancının kesin
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72- "Andolsun ki «Allah ancak iVIcrycm oğlu ~Mcsih'tir» diyenler
kafir oldular. Oysa Mesih, "Ey İsrailoğulinn!
Rabbim ve Rabbiniz olan
Allah'a kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak Allah ona Cenneti haram eder, vuracağı yer ateştir, zulmedenlerin ya.rdııncıları yoktur"
dedi. 73- Andolsun ki "Allah üç'ten biridir" diyenler kafir olmuştur; oysa
bir Allahtan başka. ilah yoktur. Dediklerinden
vazgeçmezlerse, andolsıln
onlardan inkar edenler, elem verici bir azaba uğrayacaklardır.
74- Allah'a
tevbe etmezler, O'ndan nCağfiret dilemezler mi? Oysa Allah Bağışlayan'dır,
merhamet edendir. 75- lIferyem oğlu ı11esi/ı sadece peygamberdir. Ondan,
önce de peygamberler gelmiştir. Onun annesi dosdoğrudur, her ikisi de
yeme{£ yerlerdi. Onlara ayetleri nasıl açıkladığımıza bir bak, sonra da bir
bak ki, nasıl yüz çeviriyorlar!".
Bu ayetler, teslis inancını kesin bil" şekilde reddettiği halde, Basetti-Sa~i, onların Hz. Peygamber'le yahudiler arasında geçenbir polemik
36- ez-Zuhruf, 81: "(Ey il1uhammed) De ki: Ega Rahman olan Allah',n oğlrı olrnrış olsaydı,
ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum".
37- İşaya, 66, 9.
38- Basetti.Saui, II Corano, 8. 200-207.
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ve diyaloğu naklettiğinİ söylemekte, dolayısıyla ayette geçen sözlerden
hangilerinin yahudiler, hangilerinin Allah adına Hz. Peygamber tarafından söylendiğinin hilinmesi gerektiğini belirtmekte ve var kabul et.
tiği diyaloğu şu şekilde sunmaktadır:. '

,

(Yahudiler)
"Allah, Meryem oğlu Mesih'tir

diyenler kafi~dirler"

(~uhammed)
"Oysa Mesih, "Ey 'İsrail oğulları Rabbim ve Rabhİnİz olan Allah'a
kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram eder,
varaeağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur" dedi."
(Yahudiler)
"Allah

üçün

üçüncüsüdür

diyenler

kafil'dirler"'.

(Muhammed)
"Oysa Bir AHalı'tan başka ilah yoktur. Dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardaıı inkar edenler elem veriei Lir azaba uğrayaeaklardır. Allah'a tövbe edip O'ndan mağfiret dilcmiyecekler mi? Oysa
Allah hağışlayandır, 'merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih şüphesiz
bir peygamberdir. Ondan önee de peygamherler
gelmiştir. Annesi de
doğru bir kad'D idi, herikisi de yemek yerlerdi. Onlara ilyetleri nasıl açık.
ladığımıza bir hak, sonra da hir bak ki, nasıl yüz çeviriyorlar.!"
Basetti-Sani, görüşünü teyid etmek için şu müıilhazaları ileri sürer:
"Genellikle söz konusu ayetler hristiyanlığı rtdderten ayetler olarak yorumlanır. Aneak yahudilerle yapılan' polemikler dikkate alınıp okunacak olursa, bu ayetlerin hambaşka hir anlam İfade ettikleri görülür,
Hz. Muhammed'e muhalefet etmek için hristiyanlp.J'Jll Hz. İsil'JlIJl uluhiyeti ile ilgili görüşlerinin kendiıcı ince kubul cdilemiycceğiFl.isöyleyenler yahudilerdir; "hristiyanlar
kafirdirler, çünkü Allah'ın Meryem' oğlu Mesih ol,duğunu söylemektedirier."
Ancak bu ifade dııha çok "huluı"
un monofizit'bir formülü olarak kahul edilebilir. Hz. Muhammed Yılhudtlere, Hz. İsa'nın kendilerine söylediği, fakat onların unuttuklan sözleri
hatırlatarak
cevap verir: "Ey İsrailoğulları,
benim ve sizin Rablıınız
olan Aııah'a'ibadet
edin (Tesniye)". Yahudilerin tahayyül ettikleri gibi,
Hz, İsa tarafından tebliğ edilen doktr;n hiç bir şirk fikri ihtiva etmez.
Çünkü, hristiyanlık da, her türlü şirki, Allah'tan başka bir ilah ittihaz
edilmesini yasaklar. Yahudiler, hristiyan teslis inancını, Yahve, Meryem
oğlu İsa ve Hz. Meryem'den müteşekkil bir üçleme olarak kabul etmekte, hristiyanların
kilfir oldukları hususunda israr ederek Hz. Mu-
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hammed'in cevabını reddetınektedirler:
"Gerçekte,n kafir olanlar Al.
lah'ın üçü~ı üçü olduğunu söyleyenlerdir."
Hristiyanlara
asılsız bir iftira sonucu isnad edilen bu üç ilah anlayışı, Allah'tan. başka. bir ilah
- olmadığını bildiren Hz. Muhammed tarafından redde,dilmiştir. Şayet
yahudiler hu asılsız iftiraiardan ve hristiyanları itham etmekten vazgeç.
mezlerse, elim bir azaba düçar oıacaklardır. Ancak hala inatlarında sc:
bat etmeleri cesaret kırıeıdır. Demek ki, Hz. İs£ı'yı Mesih olarak kabul
etmediklerinden
Allah'a tövbe edip istiğfarda bulunmayacaklardır.
Sonra gelen ve müslüman müfessiderin ve müsteşrikl,eıin .yorumlanna
göre, Hz. İsa'mn ilahlığını kesin olarak reddedcr 'görünen ayeti, Monsenyör Di Matteo'nun tpklif ettiği şekildı~ şöyle yorumlamayı uygun
görüyorum: "Şüphesiz ki, Meryem oğlu Mesih elçidir. Onda "u önee de
elçilpr gelmiştir. Annesi doğru hir kadındı. Herikiside yprnek yerlerdi."
Bu ayet, yahudilerin iftiralarına karşı Hz. İsa 'nın şerefini, Hz. Meryem'in iffetiıJ.i müdafaa etmektedir. Hz. İsa kendinden önceki diğer elçiler tarafından haber verilmiş, gelişi hazırlanmış olan, Allah tarafından
gönderilmiş bir elçidir. Rabinik kaynakların iddia ettiği gibi, annesi
kötü değil, fakat doğru bir kadındı. Bazıla.rının düşünebildikleri gibi,
hayali birer şahsiyet. olmayıp gerçek iki vlU.lık idiler: çünkji herikisi de
yemek yerierdi. I1erikisj bizzat Allah tarafından yahudilere gösterilen
Allah'ıu son derece husus! iki £ıyetidir. "Onlara üyetleri nasıl açıkladığımızı gör, sonra da bak haktan Ilasıl yüz çeviriyorlar!"
Hz. 1\fuhammed, Hz. İsiı'yı Mesih, annesini Sıddika olarak tanıyan
kimsenin, Allah'tan haşk~ ilahlara tapmaması gerektiğini tekid etmek
meeburiy'~tirıdedir. Oysa'yahudiler bu kilIlııda yanlış bir düşünceye sahiptirler: çünkü hristiyan dogm.alarını yanlış anlamaktadırIar:M.esela
"hulfıl"ü Monofizitlerir; ileri sürdükleri gibi (Allah l\'leryem oğlu Mesih'.
tir) şeklinde; teslisi ise, üç ayrı ilahtan meydana gelen bir üçl~me olarak
(Allah bu üçlemenin üçüncüsüdür) mütalaa etmektcdirler"39.
Görülüyor ki, Basetti-Saııi söz konusu iıyetleri görüşlerine uygun
hir şekilde yorumıarken, hiçbir kaynağa istinad etmemektc, ve onlara
siyak.sibak bakımından imkilnsız manaları verıııekten çekinmenu;ktcdir.
üym ayetler YoI'lıma ihtiyaç duyulmayacak kadar açıktır ve hristiyan
'inancını kesin olarak reddf.'tmektedir. O halde, Basetti,Sani'nin
yo-.
rumIarı ger'tekI\' hiçbir ilgisi olınayan hayal mahsulü ifadelerden başka
birşey değildir.
'
Bmada, birçok müfessİr tarafıııdau teslis inancı hakkında verilen
bilgilerin yanlış olduğunu özellikle helirtmek gerekir. Çünkü, teslisIc
39- Basetti-Sani,

II Cornno, s, 210-213.

..

'

i

RA.HİB SANİ'YE

GÖRE

KUR'A.N'DA

HZ. İSA.

197

ilgili ayetleI'in yorumunu yaparken, onun "Allah, İsa ve "Meryom'dm}"
teşekküi ettiğini söylemişlerdir40. Oysa bu, hristiyanların
ina.ndıkları
teslis deği!dir; zira onların teslisi Baba, Oğul ve Ri'ıhu'~Kuılüs'ten iharettir. Müfessidel'in böyle hir anlayışa varmalarına şu ayet yol açmış ..
tır: JL;.il1 0.)~'::, .:.~\ <.ii.) JJ"~;':I"""L:JJ .:.ii -:;..jl i rj.:ı:
...,..A; -iL. ~
....:...k .l,ü .:1; .::.-:s 0 ı J$7 J v..) L•. J Jil 01

".( \ \ i)

YJ,A!I

r~

...,-::"
4. .ilI Jli
J 0 J5::. L.

-:;..jl .!li! .!L-.A.;

-iL.

,)!/'

.!J; ~

~\':I.)

Açıkça görülmektedir ki, bu ayeıin teslisIc hiçbir ilg~si yoktur. Buna rağmen müfcssirlerin, onun teslisle ilgili ayctleri açıkLadığını sanmaları, onları bu yanlış görüşe sevketmiştir. Sözkonusu ayettc; Hz. Meryem'in oğlu iic birlikte iki ilah olduklaı'ı görüşü, bizzat Hz.1s[1 tarafından reddedilmektedir.
Hristiyaıılar her Ile kadar teslis'in bir unsuru
olarak, Hz. Meryem'i hir ilah olarak kabul etmiyorlarsa ıla, ,dına yaptıkları dualar ve ayinlerle, onu iliHi mesahesinde tutmaktadırla~.42. Ni.
tekim, Para XII. Pie, 1950 yılında, Hz. Meryem'in ölür ölmrz vücudu
ve ri'ıhu İle hirıikte göğe çıkışının bir iman esası olduğunu resmcn ilan
etmiştir43.
O halde, müfessirlerin teslisle ilgili ayetleri yorumlarken, bu ayete
istinad ederek, teslisin "Allah, İsa, ve Meryein "den ibaret olduğunu
söylemeleri yanlıştır. Gerçi Hz. Mervem'i teslis'in bir uknum'u olarak
ı;;örmi4 ve tarihe karışmış bir Yahudi-Hristiyarı. fırkasının varlığı bilinmektedir. Fakat, Kur'an'ın gerçek hristiyan teslisi dururken, bugiin
müntesipleri bile bıılunmaY'l.n eski bir fıı:kayı heuef almış olması düşünülemez.
Bazı hristiyan müdlifler, müfessirlerin bu yanlış yorumlarına dayanarak, Kur'an'ın 'gerçek hristiyan teslisini df'ğil fakat,Kilisc tarafından
da reddolunan tf'slisİ reddettiğİni ileri sürmüşlerdir. Hatta, H. Michaud'nun, testisi, Allah, }sa, Ye Meryem 'den müteşekkil ve üç a) rı ilah
40- et-Taberi, Cilmiu'I-Beyan, Mısır, 1968, c. VI, s. 314: cr-Razi, a.~.e., c. Xl, s. 116, c.

xıı,

s. 60; cl-Hazin, Lubabu't.Te'vil,
41- el-Maide, 116: "Allah,

dıştılda iki rarırı edinin."
lemek barıa yaraşmaz.

Mısır, 1955, c. II, s. 77.

"Ey Mcryem oğlu lsci! Sen mi i/LSanlara, "Beni t'e arırıemi Allalı

dediıı? "demişti de,

o

da bıım", üzerine, "Hakkın.

Eğer söylemiş isem, şüphesiz Serı onu bilirsin.

mediğim halde, Scn benim içimdekini

bilirsin.

Çünkü ğaybı bilen Sen'sin"

42- Hz. Meryem'e ilılh olarak tapan fırkalar

olma:)'arı birşeyi sö)'-

Berı Senin içirıde olam

da eksik olmamıştır.

bil-

demişti."
Bu konuda bkz: D.

Masson ,a.g.e., c. 1., s. 93-94.
43- Hz. Meryem'İn ölümü ve göğe çıkışı hakk~ıda bkz: G. Tiimer,
lerinde Meryem

(Doçentlik

Tezi), Ank. 1979, s. 83-98.
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olarak sunmakla, Kur'an'ın. gerçek hristiyan teslisi hakkında
manları yanılttığıııı söylemekten çekinmediğini görüyoruz44•

müslü-

}t:ichaud'un .müfessirlerin yorumlarını
dikkate alvrak Kur'an'a
hata izafe etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an ayetlt'ri böyle bir mana ifade
etmemektcdir.
Kanaatimizce,
müfessirlerin
yaptıkları
yorumlarda,
verdikleri ~ilgilerde yanılmalarının başlıcı. sebebi, üzerinde durdukları
dinlerin, mezIı'~hlerin ana kaynaklarına müracaat etmeden, şuradan buradan toplııdıkları bilgijerle iktifa etmiş olmalarıdır. Oysa, ana kaynaklara haşvurmadan isahetli sonuçlara varılamıyacağı aşikardır. Kendisinden evvelki müfessirlerin bu tutumlarını
kınamasına rağmen, Reşid
Rıda'nın da aynı duruma -düşmesi hayret vericidir. Reşid Rıdil, tfslis
inancını şöyle açıklamaktadır:
, r-ili)' i
r::-ll

.ll>

~~4
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0l5"":.l,

'cr.LÖJI
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Bu ifadeler, onun da teslis inancını anlamadığmı açıkça göstermektedir; çünkü tesli8te esas olan, şahısların birhirlerine karıştırılmamasıdır46• Oysa Rcşid Rıda, Baba, Oğtıl ve Rlihu'l-Kudüs'ün
birbirlerinin
aynı olduğunu söylemektedir.
Buna rağmen, Reşid Rıda'nın tef,iri
üzerinde tez yapan Rilhib lamier'in bu hatayı görmemiş ve hatta onun
bu. konudaki
görüşlerini değişik aktararak Michaud'un yanılmasına
sebep olmuş olması dikkat çekieidir47•
Açıkça görüImckt~dir
ki, müfessirIerin çoğu taı.afından
teslise
dair vt'rilm bilgiler umumiyetle yanlıştır, dolayısıyle düzeltilmesi gerekmektedir;
aksi takdirde müsleşrikterin
eline, İslama ve Kur'an'a
hüeum etmeleri için imkan verilmiş olur.
44- H. Miehaud, .J esus selon Le Coran, N eııehaıe! 1960, s. 83: !'Le Coran a propage en milwu
musulman
la Triniı.

deux erreursfonılamenıales

sur la Triniıe chreıienne. La premierc qui ~onsisıe ılpresenıer

comme une Iriade, Lin Iriıheisme. La seconde crreu~ quifaiı

de l'ensemble. Ileureusemem,

de ıllarie la Iroisieme personne.

cerlains modernes, sa/ls lrop approfondir

le dogme chrelien, s'essayenı

ii reıablir la verite sur ces deux poinıs. C'esı ainsi q"e Rachid Ridci "reproche aux commenuıleurs
precedents de pr,wr aux chreıien.. l' adoralion d'une Triade qııi n' esI point ce lle qıı'ils adorenl en
faiı. il ne dit point que les cammentateurs anı eıe condııils. lı cellc exegese par un versel du Coran au
les chreıiens apparaissent comme les adoraıeurs de jJsus ei de l~larie."
45- Reşid Rıdii, 7'efsiru'I.Menlir,

Mısır 1928, e. VL, s. 4.84.

46- DioJ'ysius of Rame, Q"icumque vulı (Al\). (Zikreden: G. Brantl, a.g.e., 69-71).
47- J. Jomier, Le Commenıaire Coranique du Manıir, Paris 1954, s. 308.
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Kur'an, bu inancı da kabul etmez. Çünkü
sesini kabul etmemektcdir:
~

~5:.J.J

. ". (48)
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Çarmıhta

çarmıha geriııne hadi.

• ..,1;:; Lo.! .j.ıIJ.., ..•..; r.:.•.• J. ...s-o<- ~J! L:J;'; L;L ('"+1..,;"/'
.;WL t.~I)1ı f&- 0' 4.!
Lo .:....!J.:;. ,jJ U. iyOl::.>.i ıJ...\!1 .:ıı J

r+

r+

. Açıkça görülmektedir ki, Kur'an yahudilerin Hz. İsa'yı ç~rmıha
gererek öldürdüklerini reddetmektcdir.
Diğer taraftan Kur'an, birçok
ayette, kimsenin, başkasının günahından. mes'ul tutulamıyaeağını açıkça belirtmektcdir49•
Buna rağmen., Basetti-Sani, hu ayetin ,Hz. İsfı'ııın çarmıha gel'ilişi
ve öiümüyle ilgili olmadığını, .çünkü bu hususun diğer ayeuerce açıkça
teyid c_dildiğini belirterek, söz konusu ayet/erin, sadece Hz. İsa'nm öliimünün yahudilerin eliyle gerçekleştiğini reddettiğini ileri sürmektc ve
şöyle demektedir: "Müsteşriklerin yaptıkları gibi Hi. İsa'nın çarmıhta
öldüğü inkar edilerek, Kur'an'a korkunç hir tarihi hata isnad edilmek
istenmiyorsa, sözkonusu ayctin, Hz. İsa'nın ölümünün taşıdığı anlaın
ve değeri açıklayan hristiyan doğması ışığıııda okuııup değerlendirilmesi gerekirSO.
Ancak gerçek şudur ki, Kilise, ne İsa'nın çarınıha gerilişi konusunda ne de onun hayatı ile ilgili diğer hususlarda hiçbir güvenilir tarihi
vesikaya sahip değildirSı. Hal !Jöyle iken, Basetti-Sani'nin
Kıır'an'a
tarihi bir hata isnad edilmesin.den sözetmesi doğru değildir.
111- Hz. ısa'nın

İnsanları

Hesaba Çekmesi.

Bu inancın da, Kur'an t.arafından reddedildiğini görüyoruz; Çünkü
Hz. İsa bir ayette,. kıyamet. gününde cezalandırma işinin Allah'a ait
olduğunu açıkça belirtmekt.edir:
rioJ ,}A' .:ıı.: !.b~ ~L;
~,.ı..j.:ıı"
".(52) r-Q.! .:.:.;JI .:,.jl .!l;L;.
48- en.Nisii, 157: "Allah'",

elçisi Nleryem ağın lHesih'i öldiirdük demel-rinden; -oysa onn

ne öldiirdüler ne de çarmıha gerdiler, fakat onlara öyle görünclii-. Onlar ihti/ala düştükleri konuda
. şüphe içindedirler ve onların bıı konııdaki bilgileri sadece .anna labi olmaklan ih,ireııir. Nilekim
onıı öldiirdüklerinden emin değillerdir."
49- Bkz: cl-En'am, 164; el-İs;ıi, 15; Fiiıır, 18: ez.Zümer, 7; eıı-l'ieeıı~, 38.

.

50- Baseıti.Saııi, il Caroııo, s. 197.
51- Bu durum, birçok Batılı müeHifi, Hz. İsa'nın yaşamadığı görüşüne sevketmiştir.

BiL

hususta bkz: M. Goguel, Jesııs, Paris, 1950, s. 39-45. Tiirkiyeıle bu ~örüşiiıı savunuculub'UllU A.
Hilmi Ömer (Buda) yapmıştır. Bkz: İsa Meselesi, ht. 1'.131.
52- el-Miiide, 118: "Onlara o.abe,lersen, onlar senin kııllarındır;
Hakim olansın".

bağışlarsan, Sen A.iz ve
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Her nedense, Basetti-Sani, sözk(;nusu ayeti l'ikrettiği
hususa herhangi hir imiida dahi hulunmamaktadır.

halde, bu

i

Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki, Kur'an, hristiyaniığın dayandığı üç ana esastan herhirini şüpheye mı::hal buakmayacak hir şekildp
rtddetmektedir.
Bu hakımdan Basetti-Sani tarafından
ileri sürülen
/ yorumların müslümanlarea
kahıılü miımkün değildir.
Basetti-Sani'nin
diyalog çağrısına
asır önce yapmış hulıııım8ktadır:
L:;. ., !J.r::,j~•• .:lı I)!i ~)!i
".0.r-L--' l.;~ I.J..l~1

r-'~J l:..\::-!
I."J.,,~

gelince, KU:r'an' hu çağrıyı

.i.,,~
.•.•JS' Ji .I)l..; ~~i

IjJ.,,; ,jl; .:lıi <-' J~ .:.r-

~~)

14

ul.-I ~ ji"
l..••
'" L:..•••'"

~)!

J

"Ey Kitab Ehli! Gelin, aslında aramızda m.üşterek olan şu hususlarda birleşelim: Allah'tdn başkasına kulluk etmeyelim; O'na hiçbir şeyi ortak
koşmayalım;
ve birbirimizi
Allah'ın dışında Rabler edinmeyetiııı." de!
Eğer yine de .yüz çl!Virecek olurlarsa, siz onlara" Şahid olun ki biz müslümanız" deyin. "53
- Ancak, diyalogun haşanlı olması, [ıyettc geçen hususların yerine
getiı,ilmesim hağlıdır; aksi halde, ne kadar övgüye layık olursa olsun,
güsterilen çaha ve gayret.lerin, arzu' edilen hedefe varılması konusunda
pek fazla yararlı olamıyacağı kanaatindeyiz. Buııunla herai!er, Basetti.
Sani'nin yakJaşımlarını .olumlu karşıladığınlIZI da hdirtmek isteriz.
RIASSUNTO
Giulio Basetti-S:ıni, frate minore, diseepolo del celehreorientalista
Luigi Massignon, e uno studioso di cosc islamiche fino dai primi anni della
sua vita sacerdotale.
'
Basetti-Sanİ coıısidera l'islam come il mistero realizzato della benedizioııe di Abramo per Ismaele; percii'>il Corano e, per lui, uno "catecnmenato" yerso il pieııo mistero di Cristo. Egli scriye a questo proposito:
"La predicazioııe coranica deve considerarsi quindi eome una fase preparatoria, uııa eeonomia soprannaturale, provvisoria c relativa, strumeııto
suppletorio, per iııiziare una parte deU'umanita idolatrica alla coııoseenza
del primo eoınandamcnto, c prepararla alla pienezza della yerİta ııell'inserimento, all'ora della provvideııza, nell'ecoııomia della ri~elazione
evangelica, reiııtegrandosi nel seııo della ehiesa."
Per sostelH~re la ıma tesi, eioe per' poter mostrare che il Coraııo non
eondanna i dogmi del Cristianismo, Basetti-Sani, nel suo libro iııtitulato
53- Ali lınran, 64.
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"Il Corano nella lu ce di Cristo", tenta di dare una nuova interpretazione
dei versetti i quali sono in contradizione coHa fede cristiana. Avendo
iHusione che il Corane non e, sinora, statü compreso, cgli osa affermare:
"Forse Muhammad che annunciava il Corano non ha penetrato tutto
il profondo senso delle parole che egli era spinto a prodaınare; ne il significato reale c profondo di queste parole e statü compreso, durante. i
secoli, daHa .tradizione musulmana, ne dagli orientalisti. Soltanto la
"chİavc cristiana" puo riscorprire il profondo significato di questi" testi
coranici, i quali quando siano "interiorizzatİ"
ed iHuminati daUa luce
della rivelazİone crİstİana, annunciann ai musulmanİ autenticİ aspetti
del mİstero di Cristo":

Nı;1 nostro articolo, dop o aver parlato brevemente di Basetti-Sani,
abbiamo esaminato la sua tesi e provato l'infondatezıa
di questa.
Per quanto riguarda il suo appeHo per uu dialogo cristiano-nı.us~ımano, il Co'i-anostesso lo fa dai qııatt6rdici secoli.
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