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adamının rolü, hem dini hem seküler güç kurumlarından doğan
sosyal süreçleri tasvir etmekle sınırlıdır.
Cox’un eseri özellikle dini araştırmaların, felsefe, teoloji ve
sosyal bilimlerle ilişkisi gibi konularda fenomenolojinin temel kabullerine ciddi eleştiriler yönelten postmodern çevrelerin katkıları
ışığında fenomenolojik yöntemi yeniden konfigüre edilmesini
amaçlıyor gibi görünmektedir.
Emir KUŞÇU

Louay Fatoohi, The Mystery of the Historical Jesus:
The Messiah in the Qur’an, the Bible and Historical Sources
Birmingham: Luna Plena Publishing 2007, 557 pp., ISBN: 978-1-906342-01-2

Günümüz Hıristiyanlığının olmazsa olmazı ve temel yapı taşı olan
İsa-Mesih’in yaşamı, peygamberliği, öğretisi, şahsı ve konumunun
araştırılması konusu ilk Hıristiyan cemaatinin teşekkülünden itibaren Hıristiyan düşüncesinin merkezini oluşturmuştur. Ancak son
iki yüz yıldır hem Kilise içindekilerin, hem de Kilise dışındaki
araştırmacıların, İsa konusundaki incelemelerinde ve Kilisenin
onun hakkındaki idraklerinde önemli değişiklikler meydana gelmiş ve halen de gelmeye devam etmektedir. Çünkü 18. yüzyıl aydınlanma çağına kadar sadece teolojik olarak ele alının İsa’nın
kimliği ve konumu sorunu, artık tarihsel olarak da ele alınıp araştırılmaya başlanmış ve bunun neticesinde de tarihin İsa’sının gerçekte kim olduğu yönünde oldukça ciddi araştırmalar yapılmaya
başlanmıştır.
Bu bağlam çerçevesinde 18. yüzyıl aydınlanma çağından itibaren batı akademilerinde gelişen tarihsel İsa araştırmaları İsa’nın
öğretisini veya tabir yerinde ise dinini, onun hakkındaki öğretiden
veya kurumsallaşan dinden ayırt etmek için Galileli bilge İsa’yı,
kim olduğu ve ne yaptığı gibi konularda oldukça kapalı cevaplar
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sunan karmaşık Hıristiyan geleneğinden kurtarmak için başlatılmış çalışmalardır. Bu amaç doğrultusunda tarihsel İsa’yı ortaya
koymaya yönelik çalışmalar, eleştirel araştırmalar yapan araştırmacıların kilise kurumlarının baskısından kurtularak bağımsızlıklarını elde etmeye başladıkları 18. yüzyıldan itibaren başlamıştır.
Zaman zaman kesintiye uğrayan bu çalışmalar 19. ve 20. yüzyıllarda da azalmadan devam etmiş ve 1980’li yıllara gelindiğinde
tarihsel İsa araştırmalarında adeta bir rönesans yaşanmaya başlanmıştır.
Tarihsel İsa’nın kim olduğuna yönelik Hıristiyan dünyada yapılan bu çalışmaların yanında İslam dünyasında da hem bir İslam
peygamber olması hasebiyle Kur’an’da sıkça zikredilmesi (yaklaşık 96 ayette Hz. İsa’ya atıf vardır) hem de Müslüman-Hıristiyan
İlişkilerin en tartışmalı konularından biri olması nedeniyle İsa’nın
kimliği ve konumu konusunda pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir.
Hıristiyan ve İslam dünyasında yapılan bu çalışmalar Hıristiyan ve Müslüman kaynaklara göre İsa’nın gerçekte kim olduğunu
ortaya koymaya çalışmak yerine her dindeki ön kabuller ışığında
bir İsa portresi çizmektedir. İşte bu yazıda tanıtımını yaptığımız
Louray’ın The Mystery of the Historical Jesus adlı eseri İslam ve Hıristiyan kaynaklarını birlikte kullanarak ve elde ettiği sonuçları
dönemin tarihsel kaynaklarıyla da destekleyerek bu boşluğu doldurmak suretiyle Hz. İsa’nın gerçekte kim olduğunu okuyucunun
dikkatine sunmayı hedeflemektedir.
Bu temel amaç doğrultusunda eserini kaleme alan Irak kökenli
Müslüman araştırmacı Louay, çalışmasının hemen başında kendi
geçmişi ve Hz. İsa konusuyla nasıl ilgilenmeye başladığını ve böyle bir eseri kaleme alış nedenlerini ifade etmektedir. Bu çerçevede
yazar kendisinin Müslüman bir ülke olan Irak’da Katolik bir baba
ve Ortodoks bir anneden dünyaya geldiğini ancak gerçek anlamda
yani uygulamalı Hıristiyan olma anlamında hiçbir zaman dine ilgi
duymadığını ancak İsa’ya rüyasına girecek tarzda ilgi duyduğunu
ifade ettikten sonra üniversite yıllarında tanıştığı ve samimi arka-
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daş olduğu liberal görüşlü bir Müslüman genç vasıtasıyla İslam’ı
ve onun kutsal kitabı olan Kur’an’ı yakından tanıma ve inceleme
fırsatı olduğunu ve gelişmeler neticesinde de Müslüman olduğunu
ifade etmektedir.
Yazar Louay, Kur’an’ın İsa’ya Hıristiyan kutsal yazılarının
sunduğu gibi ilahi bir varlık olarak değil, ‚Allah’tan bir kelime
olma‛, ‚bakire Meryem’den babasız olarak dünyaya gelme‛, ‚annesi Meryem ile birlikte insanlık için bir alamet/işaret olma‛, ‚Kutsal Ruhla desteklenme‛ gibi özelliklere sahip eşsiz bir peygamber
olduğunu keşfedince İsa’ya olan ilgisinin bir kat daha arttığını ve
bu ilgi sonucunda da Hıristiyan, İslam ve tarihsel kaynaklara göre
tarihin İsa’sının gerçekte kim olduğunu hem Hıristiyan hem de
Müslüman okuyucunun dikkatine sunmak için bu eseri kaleme
aldığını nakletmektedir. Yazar önsözünde Hz. İsa ile ilgili YeniAhitte anlatılan öykülerin aksine Kur’an’ın verdiği bilgilerin tarihsel kaynaklarda verilenler örtüştüğünü (s.3) ileri sürerek bir anlamda Kur’an’ın tarihin İsa’sını ortaya koyma noktasında temel
kaynak olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ancak
yazar bu iddiada bulunurken Kur’an bir biyografi veya tarih kitabı
olmadığını hatta Kur’an’ın temel amacının tarihin İsa’sını yeniden
yapılandırarak onun gerçekte kim olduğunu ortaya koymak değil,
bilgi verdiği diğer peygamberler bağlamında İsa’yı ele alarak değerlendirmek ve bu çerçevede onun kimliği konusunda Hıristiyanların sahip olduğu yanlış veya çarpıtılmış bilgileri düzeltmek olduğunu unutmuş gözükmektedir.
Louay’ın oldukça hacimli eseri The Mystery of the Historical
Jesus, 22 bölümden oluşmaktadır. Yazar eserinin ilk bölümünde
seküler, kutsal kitap temelli, Kur’anî ve hem seküler hem kutsal
kitap temelli yaklaşımlar başlıkları altında araştırmacıların Kitab-ı
Mukaddes ve Kur’an’daki öykülere ve tarihsel bilgilere nasıl yaklaştıklarını okuyucunun dikkatine sunarak tarihin İsa’sının ortaya
konması için hangi yaklaşımın daha gerçekçi ve yararlı olduğunu
tartışmaktadır. Bölümün sonunda da Kur’anî yaklaşımlar dışındaki diğer yaklaşımların tarihin İsa’sının ortaya konmasına hizmet
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etmediği iddia etmektedir.
İkinci bölümde yazar kanonik ve kanonik olmayan/apokrif
Hıristiyan kaynakları ile Kur’anî bilgilere dayanarak İsa’nın annesi
Meryem’in çocukluğu ve Hz. İsa’ya herhangi bir erkekle birlikte
olmadan hamile kalışına kadarki yaşantısını konu edinmektedir.
Yazar Hz. Meryem ile ilgili bu bilgileri vererek onun hayat hikayesini ortaya koymaya çalışırken Meryem’i bir mucize değil, normal
bir beşer olarak betimlemektedir. Hâlbuki onun daha doğmadan
önce Allah’a atanması, mabette Hz. Zekeriya’nın gözetiminde
Kur’an’ın ifadesiyle adeta bir bitki gibi yetiştirilmesi gibi özellikleri
normal bir beşer değil, özel bir olay için hazırlanan mucizevî bir
varlık olduğunu ortaya koymaktadır.
Üçüncü bölümde yazar, Hz. Meryem’in mabette bakımını üstlenen Hz. Zekeriya’nın Hıristiyan ve İslam kaynaklarına göre kim
olduğunu ve Hz. Meryem olayındaki fonksiyonunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yazar Hıristiyan kaynaklarının Zekeriya’yı
mabet işleriyle ilgilenen bir rahip/din adamı olarak tasvir ederken
Kur’an’ı onu Hz. Meryem’in bakım ve yetiştirilmesi işlemini üzerine alan bir peygamber olarak nitelediğini altını çizerek ifade etmektedir.

Zekeriya’nın ardından dördüncü bölümde de yazar

Yeni-Ahit tarafından İsa’nın müjdecisi olarak nitelenen oğlu Yahya
peygamberi kim olduğu ve mesajının ne olduğu konusunu ele alıp
incelemektedir. Bu bölümde yazarın dikkat çektiği en önemli nokta Yeni-Ahitte Yahya’dan İsa’nın müjdecisi olarak bahsedilirken
hem Josephus gibi tarihsel kaynakların hem de Kur’an’ın bu konuda olumlu veya olumsuz bir imada bulunmadığı hususudur.
Yazar bu noktadan hareketle Yahya’nın İsa’nın geleceğini önceden
ilan etmesi hasebiyle onun müjdecisi olduğu yönündeki ifadelerin
tarihi bilgiler olmadığını iddia etmektedir (s. 83).
Beşinci ve altıncı bölümlerde yazar Louay, önce Cebrail’in Hz.
Meryem’e gelerek ona herhangi bir erkekle cinsel birleşme olmaksızın mucizevi şekilde hamile kalacağı ve bunun sonucunda da İsa
adlı bir çocuk dünyaya getireceği müjdesini ve bu müjdenin akabinde yaşananları önce Hıristiyan kaynaklarına sonra da Kur’an’a
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göre okuyucunun dikkatine sunmaktadır. Daha sonra YeniAhitten, tarihsel kaynaklardan ve biyoloji biliminden hareketle
İsa’nın bakire Meryem’den dünyaya geldiğini reddedenlerin görüşlerini detaylı bir şekilde naklederek bunları rasyonel izahlarla
yanıtlamaya çalışmaktadır. Bu bölümlerde yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yazar, mucizenin İsa’yı dünyaya getiren Hz. Meryem’in
kendisi değil, beşeri bir babadan yoksun olarak bakire Meryem’den doğan İsa olduğuna dikkat çekmektedir. Ancak eğer yazar konuyu Kur’an ekseninde ve sadece İsa’nın değil, aynı zamanda onu babasız olarak dünyaya getiren annesi Meryem’in de mucize olduğunu görebilseydi İsa’nın beşeri babası olmaksızın dünyaya geldiği şeklindeki kutsal kitap ifadelerine karşı çıkanların
tezlerini daha baştan çürütmüş olurdu.10
Yedinci bölümde yazar, Hz. Meryem’in bir bakire olarak
İsa’ya hamile kalması olayına/mucizesine aracılık eden Ruh’un
(Kutsal Ruh, Cebrail) kimliği ve fonksiyonu hakkında Kitabı Mukaddes ve Kur’an çerçevesinde çözümlemelerde bulunmaktadır.
Sekizinci bölümde ise yazar Louay, İncillerde Meryem’in nişanlısı
ve İsa’nın üvey kardeşlerinin babası olarak ifade edilen marangoz
Yusuf ile Meryem arasındaki ilişkiyi inceleme konusu yapmaktadır. Bu bölümde yazar Hıristiyan kaynaklarında Meryem’in İsa’ya
hamile kalmadan önce Yusuf adlı bir gençle nişanlı olduğu, evlilik
öncesi Meryem’in hamile olduğunu öğrencince onu terk etmeyi
düşündüğü ancak meleğin kendisine görünerek Meryem’in herhangi bir iffetsizlik yapmadığı aksine onun Allah tarafından mucizevi bir şekilde hamile bırakıldığı ve onu terk etmemesi gerektiğinin ilham edildiği şeklindeki bilgilere karşın Kur’an’da ne Yusuf’tan, ne Meryem’in nişanlanmasından ne de evliliğinden bahsedildiği hususuna dikkat çekmektedir. Hatta yazar bu son noktadan
hareketle Meryem’in İsa’yı dünyaya getirdikten sonra da hiçbir
şekilde evlenmediğini iddia ederek dokuzuncu bölümde irdelediği
üzere Hıristiyan kaynaklarının iddia ettiği gibi İsa’nın üvey kardeşlerinin olmasının söz konusu olmayacağını ileri sürmektedir.
10

Hz. Meryem’in de mucize olduğuyla ilgili bkz., Mehmet Okuyan, ‚Kur’an’da
Meryem Mucizesi‛, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 16, 2005, ss. 129-157.
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Onuncu bölümde yazar önce Matta ve Luka başta olmak üzere
apokrif İncillerde detaylı bir şekilde anlatılan İsa’nın doğum olayını ve bunun ne zaman nerede gerçekleştiği hususunu detaylı bir
şekilde inceleme konusu yapmaktadır. Bu bölümde yazar Hıristiyan kaynaklarında İsa’nın ne zaman ve nerede doğduğuna ilişkin
bilgilere karşın Kur’an’da sadece İsa’nın bakire Meryem’den doğumundan bahsedildiği, yer ve zaman verilmediğine dikkat çekmektedir. On birinci bölümde ise yazar İsa’nın doğum olayı ve
tarihi ile ilgili İncillerde nakledilen onun kral Büyük Herod’un
krallığı için bir tehdit olacağını düşündüğü İsa’yı öldürmek için
küçük Yahudi erkek çocuklarının katledilmesini emrettiği bir ortamda dünyaya geldiği ve bu katliamdan kurtulmak için Yusuf ve
Meryem’in onu Mısır’a kaçırdığı bilgilerinin ne derece tarihi olduklarını inceleme konusu yapmaktadır. Yazar bu bölümde de
Kur’an’ın bu katliamla ilgili herhangi bir bilgi vermediğine dikkat
çekmektedir. On ikinci bölümde ise yazar, Yeni-Ahitte İsa’ya
‚Nasıralı‛ diye hitap edilmesinden hareketle bu terimin İncillerde
ne anlama geldiğini tartışma konusu yapmaktadır. Bu çevrede
yazar, ‚Nazarene‛ teriminin İncillerde genel olarak İsa’nın yetiştiği
yer olan Galile bölgesinin ‚Nasıra‛ kasabası anlamında kullanıldığı, Resullerin İşleri kitabında ise ‚Nazorios‛ şeklinde çoğul olarak
İsa sonrası dönemde ona inanlar anlamında Hıristiyanları tasvir
etmek için kullanıldığına dikkat çektikten sonra Kur’an’da
‚Nasara‛ teriminin 13 ayette 14 kez İsa’nın taraftarları anlamında
kullanıldığının altını çizmektedir.
Onüçüncü bölümde yazar İsa’nın bir sıfatı olan ‚Mesih‛ kavramını ele alıp Eski-Ahit, Yeni-Ahit ve Kur’an’a göre bu kavramın
çözümlemesini yapmaktadır. Bu bölümde yazar Hıristiyanlık ve
İslam’da İsa ‚Mesih‛ olarak kabul edilirken Yahudilikte böyle
kabul edilmediğine dikkat çekmektedir. Kanaatimizce yazar
Kur’an’ın dokuz ayette İsa için kullandığı ‚Mesih‛, ‚Meryem oğlu
Mesih‛ ve ‚Meryem oğlu İsa-Mesih‛ sıfatlarının anlamından hareketle ve Yahudi-Hıristiyan düşüncesindeki Mesih beklentilerinin
de etkisinde kalarak İsa’nın Mesih/kurtarıcı olduğu kanaatine
varmaktadır.

204

MİLEL VE NİHAL
inanç– kültür–mitoloji

Hâlbuki yazar böyle bir etki altına kalmadan

Kitap Tanıtımı ve Tenkitler / Reviews

Kur’an’ın İsa için niçin bu sıfatları kullandığını anlamaya çalışsaydı Kur’an’ın Hz. İsa’nın, Mesih olmasından veya Mesih olarak
yeryüzüne tekrar geleceğinden dolayı değil, Kur’an’ın geldiği toplumda İsa-Mesih diye tanınıp bilinmesinden dolayı bu sıfatı onun
için kullandığını rahatlıkla görebilirdi.
Yazar Louay ondördüncü bölümde Yeni-Ahitte İsa’nın bir beşer değil tanrısal bir varlık olduğunu ifade eden ‚ilahi oğul‛ veya
‚tanrı oğlu‛ gibi kavramlar inceleme konusu yapılarak detaylı bir
şekilde analiz edilmektedir. Yazarın bu bölümde Hıristiyan kutsal
yazıları bağlamında yaptığı çözümlemeler önemli olmakla birlikte
eksik görünmektedir. Eğer yazar bu bölümde elde ettiği bulguları
İsa’nın ilahi oğulluğunun literal değil mecazi olduğunu ancak
Kilisenin bunu Hıristiyanlığın resmi dini olmasından sonra literal
hale getirerek başlangıçta bir Yahudi peygamberi olan İsa’nın bu
gelişme neticesinde kendisine ibadet edilmeye başlanan tanrısal bir
varlığa dönüştüğünü ileri süren Hıristiyan teologlarının görüşleriyle de destekleseydi daha iyi olurdu. On beşinci bölümde ise
yazar Hıristiyan kitaplarının aksine Kur’an’ın İsa’yı tıpkı diğer
peygamberler gibi bir beşer olarak niteleyen ifadelerine dikkat
çekerek temel Hıristiyan dogmaları olan inkarnasyon ve teslisi
Kur’an’ın şiddetle reddediğinin altını çizmektedir.
Onaltıncı bölümde yazar, kanonik ve kanonik olmayan Hıristiyan kaynakları ile Kur’an’da İsa’ya atfedilen mucizeleri inceleme
konusu yapmaktadır. Yazar bu bölümde önce İsa’nın anneannesi
Hana ve annesi Meryem ile ilgili Yahudi kutsal yazılarından
Talmud’da yer alan bazı mucizelere yer vermekte daha sonra YeniAhitte İsa’ya atfedilen mucizeleri hastalıkları iyileştirme gibi şifa
mucizeleri, su üstünde yürüme, rüzgârı dindirme, suyu şaraba
döndürme gibi tabi mucizeler, ölüp dirileceği, havarilerinden birinin kendine ihanet edeceği gibi gelecekten haber vermeyle ilgili
mucizeler ve balığın karnında dört dirhem olduğu şeklinde gaipten haber mucizeleri şeklinde başlıklar altında detaylı olarak inceleme konusu yapmaktadır. Daha sonra ise yazar İsa’ya atfedilen
mucizelerin temel fonksiyonlarını tartışma konusu yapmakta ve
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söz konusu mucizelerin temel amacının döneminin insanlarının
İsa’ya iman etmesini sağlamak olduğunun altını çizmektedir. Yazar bu bölümde ayrıca kanonik İncillerde İsa’nın vaftizi sonrası
öğretide bulunmaya başladıktan sonra sergilediği mucizelere yer
verirken apokrif İncillerde daha çok onun çocukluk mucizelerine
yer verdiğine dikkat çekmektedir. Bu bölümde son olarak yazar
İsa’nın beşikte konuşması, çamurdan yaptığı kuşlara can vermesi,
ölüyü diriltmesi gibi Kur’an’da yer alan mucizelerini ele almakta
ve Kur’an’ın ısrarla bu tür mucizeleri İsa’nın kendi başına değil
Allah’ın izniyle yaptığının altını çizerek mucizeleri yapana değil
yaptıran güce dikkat çekmek istediğinin vurgulamaktadır.
Onyedinci bölümde ise yazar, Yeni-Ahit’in ilk dört kitabını
oluşturan ve Kur’an’da da İsa’ya verdiği ifade edilen İncil adlı
kutsal kitabın/yazıların ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu inceleme
konusu yapmaktadır. Bu çerçevede yazar ilk olarak Hıristiyanlıktan önce ve sonra İncil kavramının detaylı bir çözümlemesini
yapmakta ve daha sonra da Kur’an’dan hareket ederek İncil’in
Allah tarafından İsa’ya verilen kutsal bir kitap olduğu tezini analiz
etmekte ve Allah’ın İsa’nın kitabına ‚müjdeli haber‛ anlamında
İncil dediğini çünkü onun Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelediğini iddia etmektedir. Yazar bu iddiasını güçlendirmek için en
son yazıldığı varsayılan (90-110) Yuhanna İncili 14:16, 14:26, 15:26
ve 16:7’de geçen tesellici, rahatlatıcı, övülmüş gibi anlamlara sahip
‚Paraklit‛ kelimesinin tahlilini yaparak bunun Hz. Muhammed
olduğunu iddia etmektedir. Yazarın bu görüşü Hz. İsa’nın kendinden sonra gelecek olan elçiyi yani Hz. Muhammed’i müjdelediğini ifade eden Saf suresinin 6. ayetiyle uygunluk arz etmesine ve
pek çok Müslüman araştırmacı tarafından da paylaşılmasına rağmen kanaatimize göre sağlıklı ve tutarlı bir çıkarım değildir. Çünkü Yuhanna İncilinin ilgili ifadelerinde geçen ‚paraklit‛ kelimesi
anlam olarak Hz. Peygamberi çağrıştırsa da muhteva olarak teslisin üçüncü unsuru olan ve İsa’nın dünyadan ayrılışından ikinci
gelişine kadar onun adına dünyayı idare edecek olan Kutsal
Ruh’dur. Kaldı ki ilgili pasajlarda söz konusu Paraklit’i İsa’nın
göndereceği, İsa adına dünyada iş göreceği ve İsa ikinci kez dün-
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yaya geldiğinde de idareyi ona devredeceği ifade edilmektedir.
Şimdi Hz. Muhammed’i İsa değil Allah gönderdiğine, onun dünyada İsa’nın değil Allah’ın adına iş gördüğüne ve son peygamber
olduğu gerçeğine göre Yuhanna İncilinde yer alan paraklit kelimesini sırf anlam benzerliğinden hareketle Hz. Muhammed olarak
nitelendirmek tarihsel açıdan en güvenilmez İncil olan Yuhanna
İnciline geçerlilik kazandırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu argümana karşı ‚peki Kur’an yalan mı söylüyor. Hz. İsa kendinden
sonra gelecek olan Hz. Muhammed’i müjdelemedi mi‛ şeklinde
haklı bir itiraz gündeme gelebilir. Elbetteki Hz. İsa, Hz. Muhammed’in geleceğini müjdelemiştir ancak bu müjdeleme günümüz
İncillerinde yer almamaktadır. Çünkü İsa’ya sözlü olarak gelen
vahiyler Kur’an’ın ifadesiyle müjdeli haberler İsa’dan yaklaşık 3540 yıl sonra derlenerek ‚İncil‛ adı altında dönemin beklentileri ve
oluşan Hıristiyan topluluğun menfaatleri çerçevesinde bir araya
getirilirken İsa’nın pek çok sözü İncillere alınmamıştır. 11 Dolayısıyla bu süreçte Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’i müjdelemesiyle ilgili
sözleri de bu süreçte İnciller dışına itilmiştir. Yazar Louay’ın bu
bölümdeki en büyük yanılgısı İncilleri, Hıristiyan geleneğinde
ifade edildiği üzere İsa sonrası dönemde oluşturulan kutsal eserler
olarak değil de geleneksel İslam düşüncesinde de ifade edildiği
üzere Hz. İsa’ya Allah tarafından vahyedilen bir kutsal kitap olarak ele alması ve argümanlarını bu tez üzerine oturmasıdır. Halbuki genel Hıristiyan kanaatine göre İnciller, İsa’nın sözlerini ve o
dönemde olan olayları olduğu gibi yansıtan eserler olmaktan ziyade, söz konusu sözleri ve olayları İncil derleyicilerinin kendi dönemlerinde okuyucu için bir anlam ifade edecek şekilde bir araya
getirdikleri eserlerdir.12
Yazar onsekizinci ve ondokuzuncu bölümlerde Hıristiyan ve
İslam kaynaklarına göre İsa’nın akıbeti sorununu ele almaktadır.

11

12

İncillerin nasıl oluşturulduğu ve muhtevalarıyla ilgili bkz., Mahmut Aydın,
Tarihsel İsa: İmanın Mesihinten Tarihin İsa’sına, Ankara: Ankara Okulu, 2002,
üçüncü bölüm.
Kz., Howard Kee, What Can We Know About Jesus?, Cambridge: Cambridge Unv.
Press, 1990, s. 90; John Hick, The Metaphor of God Incarnate, London: SCM Press,
1993, s. 16.
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Bu çerçevede Louay ilk olarak onsekizinci bölümde İsa’nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü yönünde Yeni-Ahit’te ve erken dönem
Hıristiyan olmayan kaynaklarda yer alan bilgilerin ne derece tarihsel bilgiler olduğunu sorgulama konusu yapmaktadır. Bu incelemenin hemen ardından da ondokuzuncu bölümde Kur’an’ın Yahudilerin İsa-Mesih’i öldürdükleri yönündeki iddialarına karşın
Nisa suresi 157’ inci ayette ‚onu ne öldürdükleri ne de çarmıha
gerdikleri‛ şeklindeki yanıtı bağlamında İslam düşüncesinde
İsa’nın akıbeti sorununu ele alıp incelemektedir. Bu bölümde yazarın dikkat çektiği en önemli noktalardan biri İsa’nın Roma valisi
Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerilerek öldürüldüğü şeklinde
Hıristiyan kaynaklarında yer alan bilgilerin Hıristiyanların iddia
ettiğinin aksine hiç de tarihi bilgiler olmadığını Hıristiyan olmayan
kaynaklardan örnekler vererek ispat etmeye çalışmasıdır (ss.
414vd). Bu iddia üzerine dayanan yazar İsa’nın ne Yahudiler ne de
başka birileri tarafından ne çarmıha gerildiği ne de öldürüldüğü
fakat mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde eceliyle öldüğünü ileri
sürmektedir.
Yirminci bölümde ise yazar İsa’nın dünyanın sonuna doğru
tekrar yeryüzüne geleceği (ikinci gelişi) ile ilgili Hıristiyan ve İslami kaynaklarda yer alan bilgileri detaylı bir şekilde incelemektedir.
Bu bölümde yazarın dikkat çektiği en önemli husus Hıristiyan ve
geleneksel İslami kaynaklarda İsa’nın ikinci kez dünyaya gelişi ve
yapacağı işlerle ilgili detaylı bilgiler yer alırken Kur’an’da bu konuda doğrudan veya dolaylı hiçbir imanın olmadığıdır.
Yirmi birinci bölümde ise yazar önceki bölümlerde yaptığı çözümlemeler ışığında Kur’an’ın Hıristiyanlarla ilgili genel öğretisini
inceleme konusu yapmaktadır. Yirmi ikinci ve son bölümde ise
yazar Kur’an’a göre tarihsel İsa kimdir sorusuna yanıt vermeye
çalışmaktadır.
Yazar eserinin sonunda ekA ve ekB adı altında iki de eke yer
vermektedir. İlk ekte Kur’an’ın tarihi olayları nakletmede Kitabı
Mukaddes’ten farkını ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda
yazar Kitabı Mukaddes’in çoğu konuyu tarihle ilişkilendirerek
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anlatmasına karşın Kur’an’ın bazı tarihsel olayları okuyucuna tarihsel bilgi vermek için değil, ibret ve öğüt vermek için anlattığına
dikkat çekmektedir. İkinci ekte ise yazar eserde kendilerinden
uzun uzun nakiller de bulunduğu apokrif Hıristiyan kaynaklarından Yakub’un Çocukluk İncili, Meryem’in Doğum İncili, Tomas’ın
Çocukluk İncili ve Sahte Matta İncili hakkında okuyucuya tanıtıcı
bilgiler vermektedir.
Louay’ın The Mystery of the Historical Jesus adlı bu eserini genel
olarak ele alıp değerlendirdiğimizde eserin akademik olmaktan
ziyade popüler bir üslupla kaleme alınmasından dolayı bazı ciddi
eksiklileri bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin yazar
eserinin başlığında ‚tarihsel İsa‛ adını kullanmasına rağmen, eserinde Hıristiyan akademilerinde yaklaşık son 200 yıldır tarihsel
İsa’nın kimliği ve temel mesajı yönünde yapılan oldukça ciddi
çalışmalara ve bu çalışmaların bulgularına hiç yer vermemektedir.13 Eğer yazar eserde dillendirdiği görüşlerini bu çalışmaların
bulgularıyla da desteklemiş olsaydı elbetteki çalışması hem daha
orijinal hem de okuyucu için daha faydalı olurdu. Eserde dikkat
çeken bir diğer önemi eksiklik de yazarın kanonik ve kanonik olmayan Hıristiyan kaynaklarındaki bilgileri sınıflandırarak değil de
ayrı ayrı vermiş olmasından doğan tekrarlardır. Bu tekrarlar hem
eserin hacmini artırarak okunmasını zorlaştırmakta hem de okuyucuyu sıkmaktadır.
Bu temel eksikliklerine rağmen The Mystery of the Historical
Jesus adlı bu sistematik olmasa da dünyaya gelişi öncesinden yaşamına ve akıbetine kadar tüm bilgileri içermesi açısından Hz.
İsa’nın kimliği konusunda araştırma yapacaklar için bir başvuru
kitabı özelliği taşımaktadır. Bu bağlamda eseri hem İsa konusunda
çalışma yapmak isteyenlere hem de İsa hakkında Hıristiyan kaynaklarında, Kur’an’da ve erken dönem tarihsel kaynaklarda ne tür
bilgiler olduğunu merak edenlere salık veriyoruz.
Mahmut AYDIN
(Doç. Dr., OMÜ İlah. Fak.)
13

Tarihsel İsa konusunda yapılan araştırmalar ve bunların bulguları için bkz.,
Aydın, Tarihsel İsa.
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