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Reuven Firestone, 
 Children of Abraham: An Introduction to Judaism for Muslims,  

NJ: KTAV, 2001 – xxiv + 322s. 

 

20. yüzyılın başından bu yana faaliyet gösteren en önemli ve en 
eski Amerikan Yahudi kuruluşlarından American Jewish 
Committee’nin (AJC) Müslüman-Yahudi ilişkilerini geliştirmeyi 
hedefleyen kapsamlı projesinin bir ürünü olan kitap, aynı ana baş-
lığı taşıyan Children of Abraham: An Introduction to Islam for Jews 
isimli kitapla ikili oluşturacak şekilde hazırlanmış. Fakat başlığı ve 
kapak tasarımında kullanılan temayı (Hz. İbrahim’in oğlunu kur-
ban etmesi) saymazsak, iki kitap arasında benzerlikten bahsetmek 
güç. 

Ortaçağ Yahudilik ve İslam uzmanı, Amerikalı Reformist 
Rabbi Reuven Firestone’un kaleminden çıkan ve –oldukça bozuk 
bir tercüme ile– Türkçe’ye de çevrilen1 Children of Abraham: An 
Introduction to Judaism for Muslims, adından da anlaşılacağı üzere, 
Yahudilik üzerine ve özellikle Müslüman okuyucu kitlesini hedef-
leyecek şekilde yazılmış bir giriş kitabı hüviyetine sahip. Başlangı-
cından günümüze Yahudi tarihi, Yahudiliğin temelinde yer alan 
Tanrı, Tevrat ve İsrail kavramları, Yahudi dini hayatını oluşturan 
pratik kurallar ve Yahudi eskatolojisini işleyen dört ana bölümün 
yanı sıra detaylı bir Yahudi kronolojisine de yer veren kitap, yaza-

rının ifadesiyle, ultra-Ortodoks ve ultra-reformist anlayışları 
paranteze alacak şekilde ve daha ziyade dine bağlı Yahudi 
çoğunluğun anlayıp uyguladığı biçimiyle “mainstream” 
Yahudiliği tanıtmayı amaçlıyor (s. xxiii). Diğer bir ifadeyle, 
bir giriş kitabından bekleneceği şekilde, yazarının şahsi gö-
rüş ve yorumlarının ötesinde, Yahudi çoğunluğun hemfikir 
olacağı veya benimseyeceği bir Yahudilik tasviri sunuyor. 
Bunu yaparken de, yine yazarının ifadesiyle, savunma veya 

                                                 
1  Yahudiliği Anlamak: İbrahim’in/Avraam’ın Çocukları, çev. Çağlayan Erendağ ve 

Levent Kartal, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 2004. 
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propaganda yerine Yahudilikle ilgili süregelen yanlış anlama ve ön 
yargıları tekrarlamama, dolayısıyla söz konusu yanlış anlama ve 
ön yargıları bertaraf etme kaygısı taşıyor (s. xxii). Bu kapsamdan 
olarak kitapta, gerilimli veya problemli görülebilecek kimi husus-
ların Yahudi toplumunun kendi iç dinamikleri açısından uzlaşma-
cı bir tavırla ele alındığı ya da kimi zaman fazla yer verilmediği 
görülüyor.  

Kitabın bir diğer özelliği ise bilinçli bir tercih olarak gerek Ya-
hudi tarihi gerekse inanç ve pratiği ile bağlantılı olay ve kavramla-
rı, Müslüman okurlar tarafından anlaşılmasını daha da kolay kıl-
mak adına (s. xxii), İslam’daki karşılıklarını ya da İslam’la benzer-
liklerini vurgulayacak şekilde ele almış olması; ki söz konusu ter-
cih kitabın amacı ve misyonu açısından oldukça isabetli duruyor. 
Fakat bu noktada yazarın hedef kitle olarak seçtiği Müslümanların 
kim olduğuyla ilgili bir hususa dikkat çekmekte yarar var. Özellik-
le Yahudi tarihinin ele alındığı ilk bölümde, sair yönetimlerin yanı 
sıra Abbasi ve Endülüs İspanyası gibi farklı Arap yönetimleri al-
tında Yahudilerin durumuna yer verilmesine rağmen Osmanlı 
döneminden ve Yahudi-Osmanlı ilişkilerinden hiçbir şekilde bah-
sedilmiyor olması, buna karşılık Araplara yönelik Siyonist ve Ya-
hudi algılamasının müstakil başlıklar halinde ele alınması, kitabın 
hedef kitlesini oluşturan Müslümanların daha ziyade Müslüman-
Araplar olduğu; buna paralel olarak Müslümanlarla Yahudiler 
arasında geliştirilmesi arzulanan anlayış ve diyaloğun da yine 
günümüz İsrail-Filistin çatışmasının gölgelediği Yahudi-Arap ek-
senli bir anlayış ve diyalog ihtiyacı olduğu sonucuna götürüyor.  

Tüm bu hususlar çerçevesinde kitabın, Yahudiliği Müslüman, 
bilhassa Arap okurlara en iyi biçimde tanıtmaya yönelik misyonu-
nu yerine getirmede büyük ölçüde başarılı olduğunu söylemek 
mümkün. Fakat ne yazık ki bu başarının Firestone’un kitabıyla 
yani başta sözü edilen projenin Yahudilik ayağıyla sınırlı kaldığı, 
Khalid Duran imzası taşıyan Children of Abraham: An Introduction to 
Islam for Jews başlıklı diğer kitabı, dolayısıyla projenin İslam ayağı-
nı kapsamadığı görülüyor. Zira başından itibaren çeşitli İslam ku-
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ruluşlarının ve alimlerinin tepkisini çeken Duran’ın kitabı, 
Firestone’nun başlattığı yerden devam etmek suretiyle iki dini 
gelenek arasındaki çok yönlü benzerliği de dikkate alacak şekilde 
dengeli, bütüncül ve gerçekçi bir İslam tasviri sunan bir giriş kitabı 
olmaktan çok, yazarının şahsi yorumları doğrultusunda gerek 
İslam gerekse Müslümanlar adına gerilimli ve tartışmalı konuların 
öne çıkarıldığı, evrensel bir din olan İslâm’dan çok modern bir 
ideoloji manasında İslamcılığı konu edinen bir polemik kitabı olma 
özelliği taşıyor. Bu haliyle kitap, İslâm’ı Yahudilere daha anlaşılır 
kılmak yerine yazarının sahip olduğu kafa karışıklığı ve geleneğe 
yabancılaşma durumunu okura da taşımak suretiyle pek çok nok-
tada Müslümanlarla Yahudiler arasındaki mevcut yabancılaşmayı 
artırmaya hizmet ediyor.  

Netice itibariyle bu durum proje adına isabetsiz ve dengesiz 
bir seçime işaret ettiği gibi, Yahudi-Hıristiyan diyaloğu konusunda 
önemli projelere imza atmış, II. Vatikan Konsili’nde benimsenen 
Nostra Aetate deklarasyonu (1965) başta olmak üzere dönüm nok-
tası sayılabilecek gelişmelere öncülük etmiş, son derece tecrübeli 
bir kuruluş olan AJC’nin Müslüman-Yahudi diyaloğu noktasında 
benzer bir istikrar ve samimiyet sergilemekten –en azından şimdi-
lik– uzak olduğunu gösteriyor. Ve daha da önemlisi bu durum 
Yahudi-Müslüman diyalogu adına kaçırılmış bir fırsat anlamına 
geliyor. 
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