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A. Hz. PeygAmber Dönemine KaDAr HıristiyAnlık

Hıristiyan kelimesi “Hristos’a (mesih) tabi olan, ona inanan” de-
mektir ve ilk defa m.S. 44 yılında, Hz. İsa’ya tabi olanlar için, ona tabi 
olmayan antakyalılarca söylenmiş bir isim olup daha sonra Hz. İsa böyle 
adlandırmasa da, ona tabi olanların dinine Hıristiyanlık adı verilmiştir. 

Hz. İsa Filistin bölgesinde doğmuş, sekiz günlük iken, her yahudi er-
kek çocuğu gibi sünnet edilmiş, on iki yaşında mabede götürülmüş, otuz 
yaşlarında tebliğ faaliyetine başlamış, yaklaşık üç yıl süren tebliğ faaliyeti 
süresince melekûtullah’ın gelmesinin çok yakın olduğunu, tövbe ede-
rek hazırlanılması gerektiğini vurgulamış[1], kendisi şeriata göre yaşadığı 
gibi, şeriatı iptal etmeye değil ikmal etmeye geldiğini belirtmiş[2], şeriatta 
büyük emir hangisidir sorusuna, ”allah’ın rabbi bütün yüreğinle, bütün 
canınla, bütün fikrinle seveceksin” diye cevap vermiş[3], “rab allah’ına 
tapınacak ve yalnız ona kulluk edeceksin”[4] emrini hatırlatmış, melekû-
tullah’ın müjdesini haber vermek üzere gönderildiğini bildirmiş[5], ken-
disinden sonra başka birisinin geleceğini, o gelenin, kendiliğinden bir 
şey söylemeyeceğini, her ne alırsa onu söyleyeceğini haber vermiştir[6]. 

[1] Matta İncili 4/17.
[2] Matta İncili 5/17.
[3] Matta İncili 22/38.
[4] Matta İncili 4/10; Tesniye 6/13.
[5] Luka İncili 4/43.
[6] Yuhanna İncili 14/16-17;15/26;16/13-14;

Hz. Peygamber’in (sas) Çağdaşı Hıristiyanların

inanÇ-ibadet ve dinî Hayatları



30317. ders  Hz. Peygamber’in (sas) Çağdaşı Hıristiyanların inanç-ibadet ve dinî Hayatları  

Kur’an-ı Kerim’e göre de Hz. İsa bir olan allah’a kulluğa davet etmiş, Tev-
rat’ı tasdik etmiş ve Hz. muhammed’in geleceğini müjdelemiştir[7].

ne var ki Hz. İsa, allah’ın kulu ve elçisi olduğu halde[8], Saint Paul 
ve sonrasında ona ulûhiyet nispet edilerek Hz. İsa’nın hem kimlik ve ki-
şiliği hem de mesajı çarpıtılmıştır. Bu sebepledir ki Hz. İsa sonrasında 
Hıristiyanlık iki farklı yönde gelişmiştir. Hz. İsa’ya ilk inananlar yahudi 
kökenli insanlardı ve onlar, İsa mesih’e tabi olmakla beraber yine Hz. 
İsa gibi kurtuluşun, şeriata bağlı olmakla gerçekleşeceğine inanıyor, Hz. 
İsa’yı peygamber olarak kabul ediyor, teslis ve incarnation’u (ulûhiyetin 
bedenlenmesi) reddediyorlardı. Diğer taraftan Pavlus’un önderliğini 
yaptığı, pagan kökenli hıristiyanlar ise, Pavlus’a uyarak artık hem şeriatın 
geçersizliğini hem de İsa mesih’in, Tanrı’nın oğlu olduğunu kabul ediyor, 
kurtuluşun ancak İsa mesih sevgisiyle mümkün olabileceğini ileri sürü-
yorlardı.

Putperest iken Hıristiyan olanlar hareketinin gitgide gelişmesi ve 
pagan roma topraklarında yayılmasına karşılık, Yahudi kökenli Hıris-
tiyanlık hareketi zaman içinde azaldı ve ortadan kalktı. Pavlus’çu Hıris-
tiyanlık, Filistin dışında anadolu’da ve Pagan roma imparatorluğunun 
diğer bölgeleriyle kuzey Suriye’de yayıldı. Hıristiyanlığın yayılmasına pa-
ralel olarak da teolojik tartışmalar gitgide büyüyerek devam etti. En bü-
yük tartışma konusu Hz. İsa’nın kimlik ve kişiliği idi (Christologie). Hz. 
İsa’nın tabiatı, insan mı ilah mı olduğu hususu, hem insan hem ilah ise bu 
iki tabiatın mahiyeti ve durumu gibi konular daha ilk asırlardan itibaren 
insanların zihnini meşgul etmeye başladı. Pagan roma’nın, 313 tarihinde 
milan Fermanı ile Hıristiyanlığa serbesti tanıması, daha sonra da 380’de 
Hıristiyanlığı devlet dini yapması teolojik tartışmalara devletin el atma-
sıyla neticelendi ve Hıristiyanlık içinde ilk bölünmeler meydana geldi.

Kilise tarihinde ilk büyük tartışma ve ilk bölünme mısır İskenderiye 
Kilisesine mensup bir papaz olan arius’un fikirleriyle ortaya çıktı. Yaşlı 
ve bilgili bir papaz olan arius, Hz. İsa’nın bütün varlıklardan üstün ol-

[7] es-Saff 61/6
[8] en-Nisa 4/172; El-Maide 5/75;Meryem 19/30 ; Zuhruf 43/59
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duğunu ve önce yaratıldığını ama kadim olmadığını çünkü kıdemiyetin, 
ulûhiyetin bir vasfı olduğunu, Hz. İsa’nın ise yaratılmış olduğunu ileri 
sürünce önce İskenderiye Kilisesince aforoz edildi, daha sonra da I. Ekü-
menik Konsil olan 325 İznik Konsilinde, İsa mesih’in tanrının oğlu ve 
tanrı olduğu kabul edilmek suretiyle, arius’un fikirleri reddedildi ve afo-
roz edildi. Böylece ariusçular ana gövdeden atılmış oldular. 

Hıristiyanlık, iman esaslarını ancak Hz. İsa’dan üç asır sonra İznik 
(325) ve İstanbul (381) konsillerinde tesbit edebildi. İznik Konsilinde 
her ne kadar “ Bütün asırlardan önce babadan doğan, Tanrının biricik 
oğlu, tek bir rab İsa mesih’e, O’nun Tanrı olduğuna, Tanrı’dan doğduğu-
na, tevlid edildiğine, yaratılmadığına, baba ile aynı tabiatta olduğuna...”[9] 
denilerek İsa mesih’in uluhiyetine karar verilmişse de onun ilahlık ve in-
sanlık yönlerinin mahiyeti, bir arada olup olmadıkları veya biri diğerinin 
içinde eriyip erimediği meselesi tartışılmaya devam etti.

428’de İstanbul Piskoposu olan, antakya teoloji okuluna mensup 
nestorius, Tanrı’nın bir kadından doğmuş olamayacağını, dolayısıyla Hz. 
meryem’in insan olan İsa’yı doğurduğunu, dolayısıyla onun Theotokos 
(Tanrı doğuran ) olarak nitelenemeyeceğini, olsa olsa Christotokos (me-
sih doğuran) olabileceğini, ulûhiyetin Hz. İsa’ya daha sonra hulul ettiğini 
ileri sürdü. nestorius, Hz. İsa’da hem ilahlık hem de insanlık tabiatlarının 
bulunduğunu yani onun diofizit (çift tabiatlı) olduğunu kabul ediyordu 
fakat ulûhiyetin sonradan İsa’ya hulul ettiğini belirtiyordu.

İskenderiye Kilisesince, İsa mesih’in ulûhiyet vasfını ikinci dereceye 
koymakla itham edilen nestorius, 431 Efes Konsilinde aforoz edildi. Bu, 
aynı zamanda İsa mesih’in ulûhiyetini ısrarla vurgulayan ve insanlık vas-
fını ikinci dereceye düşüren hatta ilahlık vasfı içinde eridiğini dolayısıyla 
onda tek bir tabiatın yani ulûhiyetin varlığını kabul eden (monofizit) İs-
kenderiye Kilisesinin zaferiydi ancak ana kilise 451’de Kadıköy’de topla-
dığı ekümenik konsilde hem nestoriusçu diofizitliği hem de İskenderiye 
Kilisesinin monofizitliğini reddederek İsa mesih’te biri insanlık diğeri 
ilahlık olmak üzere iki tabiatın başlangıçtan beri birbirine karışmaksızın, 

[9] M. Aydın, „Hıristiyanlık (IV. Hıristiyan İnançları)“, DİA İstanbul 1998, XVII, 346.
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biri diğeri içinde erimeksizin var olduğunu kabul ile İskenderiye Kilise-
sini aforoz etti.

Kadıköy Konsilinin kararlarına katılmayanlar, diğerlerince monofi-
zit diye adlandırıldılar ve ana kiliseden koptular ki Süryaniler, Ermeniler, 
mısır Kıbti Kilisesi ve Habeş Kilisesinden oluşan bu Hıristiyanlara Doğu 
Hıristiyanları veya ayrılmış Doğu Kiliseleri denilmektedir. Konsil kara-
rıyla ana gövdeden kopan kiliseler imparatorluk hudutları dışındaki böl-
gelere göç ederek varlıklarını sürdürdüler. monofizit kiliselerden antak-
ya Yakubi kilisesi Suriye topraklarında, Kıbti Kilisesi mısır’da, nesturiler 
de İran ve kuzey doğu arabistan’da yaşadılar.

b. Hz. PeygAmber DöneminDe HıristiyAn DünyAsı

1- Arap yarım adası dışındaki Hıristiyanlar

Hz. Peygamberin yaşadığı dönemde (VII. yüzyıl) Hıristiyanlık, altı 
asrını geride bırakmış, teolojik tartışmalar sebebiyle bölünmelere maruz 
kalmış ancak dünya üzerinde önemli oranda devlet ve toplulukların dini 
olarak varlığını sürdürmekteydi.

arap Yarımadasının dışındaki Hıristiyan dünyası Doğu roma İm-
paratorluğu (Bizans), mısır ve Habeşistan’dan oluşuyordu. 476’da yıkı-
lan Batı roma İmparatorluğu da Hıristiyan idi fakat İslam’ın doğduğu 
dönemde Batı roma çoktan yıkıldığı için onun yerine kurulan devletler 
Hıristiyan dinine mensuptu. Hz. Peygamberin muasırı Heraclius (610-
641) döneminde Bizans İmparatorluğu Küçük asya’ya, Suriye-Filistin’e, 
mısır’a hakimdi, Etiyopya’nın da hamisiydi. Dini planda Kadıköy Orto-
doksluğu, Bizans İmparatorluğunun resmi diniydi. Devlet Kilisesince he-
retik sayılan mısır’daki Kıbti monofizitler, Suriye’deki Yakubi monofizit-
ler ve mezopotamya’ya sürülen nesturiler zulüm görüyordu.

a- mısır kıbti kilisesi

mısır Kıbti Kilisesine göre mısır’da Hıristiyanlığı ilk yayan İncil ya-
zarı markos’tur.  Kanonik dört İncil’den ilk yazılanı kabul edilen incilin 
yazarı olan markos, aziz Barnabas’ın yeğeni ve Simun Petrus’un talebesi 
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aynı zamanda Hz. İsa’nın seçtiği yetmiş kişiden biridir. m.S. 68 yılında, 
pagan halk tarafından öldürülmesini takiben hüküm süren zulüm çağın-
da mısır’daki Hıristiyanlar baskı altında kaldılar. İskenderiye Hıristiyan 
cemaati, İmparator Konstantin’in milan Fermanıyla birlikte Hıristiyan-
lığa serbesti tanımasını takiben, bu defa paganlara karşı bir sindirme ha-
reketi başlattı. Büyük şahsiyetlerin yetiştiği İskenderiye, ilk dönemlerde 
kendinden söz ettiren ve diğeri antakya olan iki önemli teoloji okulun-
dan biriydi, Pantaenus, Clement, Origen, Dionysius ve athanasius bu 
okulun önemli şahsiyetlerindendir.

İskenderiye Kilisesi 451 Kadıköy konsilinin kararlarına katılmadı ve 
ana kiliseden koptu. İskenderiye Kilisesinin yanında Süryaniler, Ermeni-
ler ve Habeş kilisesi de monofizit görüşü benimsemeleri sebebiyle Kadı-
köy konsilinin kararlarının dışında kaldılar.

b. etiyopya kilisesi:

Etiyopya Kilisesinin, kendisini havarilere dayandırma iddialarına 
rağmen Etiyopya, IV. yüzyılda inanç bakımından önemli bir değişiklik 
yaşamış, mısır’ın etkisi sonucu ve İskenderiye patriği athanasius’un gö-
revlendirdiği aziz Frumentius’un, 320’de tahta çıkan putperest kral Eza-
na’yı hıristiyan yapması neticesinde Hıristiyanlık Etiyopya’ya girmiştir. 
Daha sonraki yıllarda Hıristiyanlık içinde meydana gelen doktrin tartış-
malarına bağlı olarak, İskenderiye Kilisesi gibi ona bağlı olan Etiyopya 
kilisesi de monofizit görüşün hakimiyet alanında kaldı. Hıristiyanlık, Eti-
yopya’nın Konstantin’i olarak adlandırılan kral Ezana ve Zazana zama-
nında ülkenin resmi dini haline geldi ki bu yaklaşık olarak m.S. 350’li 
yıllara tekabül etmektedir.

Etiyopya Kilisesi tarihi için önemli dönüm noktalarından biri, Ka-
dıköy Konsilidir (m.S.451). Bu konsilde, İsa’nın iki tabiatlı (diyofizit) 
olduğu görüşü kabul edilir. Bunun üzerine tartışmalar başlar ve İskende-
riye Patriği Dioscurus, konsilin bu kararını reddeder ve İsa’da birleşik bir 
tabiatın (miafizit) bulunduğu görüşünü savunur. Hıristiyanlığı mısır ki-
lisesi aracılığıyla kabul etmiş ve İskenderiye Patrikliğinin hükmü altında 
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bulunan Etiyopya Kilisesi de bu hususta İskenderiye‘nin görüşünü takip 
eder[10]. 

c-nesturiler:

Doğu Süryani Kilisesi diye de bilinen nesturi Kilisesi bu adı, 428 
yılında İstanbul Piskoposu olan nestorius’tan almıştır. nestorius, Hz. 
İsa’da iki ayrı tabiatın yani insanlık ve ilahlık tabiatlarının varlığını kabul 
etmesine (diyofizit) rağmen, insanlık tabiatını öncelediği için Efes kon-
silinde aforoz edilmiş, bunun üzerine taraftarları İmparatorluk hudutları 
dışına çıkarak İran’a gitmişlerdi. arap Yarımadasının kuzey doğusunda 
yaşayan nesturi Hıristiyanlar arap asıllı Benu Lahm kabilesini oluştur-
muşlardı ve merkezleri Hire idi. 

d-Antakya yakubi kilisesi:

antakya daha başlarda havariler tarafından ziyaret edilmiş ve Hıris-
tiyanlığın ilk kalelerinden biri olmuştur. antakya Patrikliği haklı olarak 
tüm öteki antik Hıristiyan kiliselerinden daha antik ve tam apostolik 
olduğu iddiasındadır. Yeni din ilk kez burada putperestlere duyurulmuş 
ve yine ilk kez burada havarilerden “Hıristiyanlar” diye bahsedilmiştir. 
antakya Kilisesinin Simun Petrus tarafından, roma kilisesinden önce 
kurulduğu, Simun Petrus’un 33-40 yılları arasında bu kiliseye başkanlık 
ettiği rivayet edilmektedir.

325’te İznik’te toplanan ilk ekümenik konsilde antakya, güçlü bir 
piskopos heyetiyle temsil edilmiştir ancak 451 Kadıköy konsilinde bu 
kilisenin görüşleri de reddedildi. monofizit olan Süryani Kilisesi Ya-
kup Baradaeus vasıtasıyla yeniden canlandı. Süryani monofizitizminin 
canlanmasında 542 önemli bir tarihtir çünkü bu tarihte Yakup, Edessa 
(Urfa) metropolitliğine atanmıştır. Yakup kendisi patriklik tahtına otur-
mamış ancak iki patrik kutsamıştır ve kilisenin manevi lideri olmuştur. 
adını kiliseye veren Yakup sayesinde kilisenin yıkılmaya yüz tutmuş ya-
pısı güçlenmiştir[11]. 

[10] Dursun Ali Aykıt, Etiyopya Kilisesi, İstanbul 2013, s. 18-22.
[11] Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, İstanbul 2005, s.189-206.
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2- Arap yarım adasındaki Hıristiyanlar

arap Yarımadasında Hıristiyanlık, farklı Hıristiyan grupların misyo-
nerlik faaliyetleri, fetihler ve göçler vasıtasıyla merhale merhale yayılmış-
tır. İslam’ın ortaya çıktığı dönemde Hıristiyanlar, çok köklü bir şekilde 
bölünmüşlerdi. 431 Efes ve 451 Kadıköy konsilleri sonucunda üç farklı 
gruba ayrılmışlardı ki bunlar da Kadıköy Konsili Ortodoksluğu, mono-
fizitlik ve nesturiliktir.

arap Yarımadasında Hıristiyanlar, Yarımadanın kuzey ve güneyinde 
bulunuyorlardı, Hicaz bölgesinde ise çok az sayıda Hıristiyan vardı. Ya-
rımadanın güneyinde bugünkü Yemen bölgesinde necran Hıristiyanları 
yaşıyordu. Yarımadanın kuzeyinde ise arap asıllı iki önemli Hıristiyan 
kabile bulunuyordu ki bunlardan kuzey doğuda, Hire merkezli bölgede 
yaşayanlar Benu Lahm, kuzey batı bölgesinde yaşayanlar ise Benu Ğas-
san kabilesiydi. 

a. gassaniler (502-636):

Güney arabistan menşeli Ezd kabilesine mensup arap olan Benu 
Gassan, Filistin’in güneyinde ve Golan’da yerleşmişlerdi ve başkentleri 
Golan’daki el-Cabiye idi. İmparator I. anastase (491-518) döneminde 
Bizans’ın emrine giren Benu Gassan, Suriye çölüne yerleşmiş olarak Bi-
zans hududunu muhafaza ediyordu. 490 yılında Hıristiyan olan Gassa-
niler, monofizitliği benimsemişlerdi, bu ise onları Bizans’ın Ortodoks 
Hıristiyanlığından ayırıyordu, dolayısıyla krallığın Ortodoksluğu onlara 
iyi gözle bakmıyordu.

Gassani kralı el-Haris b. Cebele’nin gayretleriyle monofizit kilisesi ol-
dukça gelişmişti ve kiliseler, manastırlar inşa edilmiş,  necran’a kadar bü-
tün arap yarımadasına misyonerler gönderilmişti. Bölge 613’te Perslerce 
işgal edilmiş, 636’da da Filistin, müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

b. lahmiler (271-602):

Irak’ın batısına yerleşen ve bölgede yaklaşık üç asır hüküm süren 
arap asıllı Benu Lahm ise Sasanilere (216-651) bağlıydı ve necef yakın-
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larındaki Hire’yi başkent edinmişlerdi.  Onlar V. Yüzyılın başında nesturi 
Hıristiyanlığı benimsediler. aynı dönemde nesturi Hıristiyanlık, İran’a 
nüfuz etmişti. Lahmi krallardan sonuncusu olan numan, 594’ten itiba-
ren açıkça nesturi olduğunu ilan etti. nesturi Lahmilerin ve Perslerin 
etkisi Kuzey arabistan hudutlarını aştı. Doğu arabistan nüfusunun bir 
kısmı nesturi Hıristiyanlığa geçti.  ve mecusi yöneticileri nezdinde şüp-
heli durumdaydılar[12]. 

arap Yarımadasında Hıristiyanlık oldukça yavaş yayılmıştı. Kuzey-
deki Vadi’l-Kura yoluyla monofizitlik yarımadaya nüfuz ediyor, diğer ta-
raftan meşhur Sina keşişleri de yarımadaya giriyordu. Kur’an bu keşişler-
den bahsetmektedir[13]

Yarımadanın merkezine doğru Yemame’den Benu Hanife, necd’den 
Benu Tağlib, doğu yakasında (Bahreyn, Katar, Uman ve adalarda), Pers 
ve Hire nesturilerince IV. yüzyıldan itibaren tesis edilen nesturi kilisele-
ri bulunuyordu[14]. 

İslamiyet’in beşiği mekke putperest idi, orada çok az sayıda Hıristi-
yan vardı. Tahsilini papazların yanında muhtemelen Suriye’de yapmış bu-
lunan Varaka b. nevfel hariç hemen hepsi köle idi. medine’de Ebu amir 
er-rahib isimli bir Hıristiyan keşişi vardı[15]. Hz. Peygamber avrupa’yı 
ve Katolikliği tanımadı; sadece Bizans hâkimiyetindeki Hıristiyanlaşmış 
Suriye arapları ile münasebeti oldu[16].

c. güney Arabistan Hıristiyanları:

Yemen’li Himyer kabilesi 290’a doğru, Sebe ve Hadramavt’ı da kata-
rak güney batı arabistan’ın tamamını birleştirdi,  daha sonra IV. yüzyılın 
içerisinde hakimiyetini, Yemen’e komşu arap çölünün kabilelerine kadar 

[12] Michel Reeber, “Le contexte religieux de l’Arabie preislamique”, in Le Coran et la Bible, 
Paris 2002, s.24-25.

[13] El-Maide 5/85; et-Tevbe 9/31,34;en-Nur 24/36-38.
[14] Robert Caspar, Traite de Theologie Musulmane,Rome 1987, s.4-9.
[15] Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, İstanbul 1972, I, 439
[16] Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, İstanbul 1972, I, 21.
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genişletti, öyle ki 430-440’larda arap Yarımadasının önemli bir kısmını 
kontrol ediyordu.

Konstantin’in oğlu Constance II (337-361) Himyer’i Hıristiyanlaş-
tırmak istiyordu. Bunun için  356’ya doğru ariusçu bir misyoner putpe-
restleri ve bazı Yahudileri Hıristiyan yapmıştı. Theophile’i gönderdi. The-
ophile 340’lı yılların başında misyonerlik görevine başladı. Onun gayesi 
Himyer kralından, hem romalılar hem de Himyerliler için bir kilise inşa 
etme yetkisi almaktı. Theophile’i değerli hediyelerle gönderen kral Cons-
tance’ın gerçek amacı, mezopotamya ve Körfeze nüfuz etmeye çalışan 
Pers kralı Şapur II’nin  (309-379) girişimlerini engellemekti[17].

arapça yazılmış nesturi bir kaynakta ise Hıristiyanlığın Yemen’e gi-
rişi, necran’lı bir nesturi tüccara nisbet edilmektedir[18]. Hıristiyanlık 
necran’a 400-420 yılları arasında girmiştir. Önce nesturi etkisi söz ko-
nusu iken daha sonra monofizitlik önem kazanmıştır[19]. 

Theophile’in görevi döneminde Yemen Hıristiyanlaşmadı. IV. yüzyıl 
sonu ile VI. yüzyıl başları arasında Yemen’in dini durumu tartışmalıdır. 
Bazı araştırmacılara göre çok sayıda Yemenli yahudi dinine girmişti. Ya-
hudiliğin Yemen’e girişi kral abikarib’e kadar çıkmaktadır. Kral abikarib 
ve önde gelen aristokratlar yahudi oldular. Yusuf (Zu nüvas) da dahil 
olmak üzere abikarib’in halefleri yahudi idi fakat Yusuf (Zu nüvas) ha-
riç, onlardan hiçbiri Yahudiliği devlet dini yapmak istemedi. VI. yüzyılın 
başında bir iki hıristiyan kral başa geçmekle birlikte bu durum, Yusuf ’un 
(Zu nuvas) saltanatı ile (522-525) sona erdi. 

VI. yüzyılın ilk yarısında Yemen’de Yahudiliğin önemli etkileri gözle-
niyordu ve Himyer’e hakim olan Zû nüvas, necran Hıristiyanlarını zorla 
yahudileştirmeye çalıştı, kabul etmeyenleri de ateş dolu çukurlara ata-
rak cezalandırdı (ashab-ı Uhdûd, el-Burûc 85/4-7).  523’teki bu hadise 
üzerine, bir yandan Hindistan deniz ticaretini ele geçirmek için Babül-

[17] Christian Robin, “Les religions de l’Arabie avant L’Islam. Le cas du Yemen”, in Le Coran 
et la Bible, Paris 2002, s.44-45.

[18] A.g.e., s.49
[19] Michel Reeber, “Le contexte relegieux de l’Arabie preislamique”, Le Coran et la Bible, 

Paris 2002, s. 27,
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mendep’e hakim olmak, öte yandan zulme uğrayan dindaşlarını korumak 
amacıyla Etiyopya kralı Kaleb Ela Esbaha (514-554), Bizans İmparatoru 
I. Justin ile görüştükten sonra Etiyopya ordusunu Yemen’e gönderdi,  Zû 
nüvas öldürüldü, toprakları Etiyopya’ya bağlandı. Birkaç yıl sonra Eti-
yopya’lı kumandanlardan Ebrehe, Yemen’de iktidarı ele geçirdi ve bağım-
sızlığını ilan etti. Daha sonra arabistan’da Hıristiyanlığı yaymak için bü-
yük çaba harcayan Ebrehe, San’a’da Kulleys adıyla anılan bir katedral inşa 
ettirdi ve Hıristiyanlığın yayılmasına engel oluşturan Kabe’yi yıkmak için 
teşebbüse geçti. Ebrehe’den sonra başa iki oğlu geçti fakat yahudi prens-
ler İran’ı yardıma çağırdı ve 570-575 yılları arasında Persler bölgeyi işgal 
etti. 630’da müslümanlar Yemen’i fethetti[20]. 

3- Hıristiyanların inanç, ibadet ve yaşayışları

Hz. Peygamber dönemindeki Hıristiyanların inanç, ibadet ve yaşa-
yışları ile ilgili en temel kaynak Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sün-
neti ile Hıristiyanlarla ilişkileri yani kısaca siyerdir.

Kur’an-ı Kerim Hıristiyanlardan nasrani, nasara ve Ehl-i Kitap kav-
ramlarıyla bahsetmektedir. Kur’an, onlardan “Ey Kitap Ehli! Dininizde 
taşkınlık yapmayın, allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. meryem oğlu 
İsa mesih, allah’ın peygamberi, meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve O’n-
dan bir ruhtur. allah’a ve peygamberlerine inanın ve üçtür demeyin…” [21] 
diye bahsederek Ehl-i Kitap olduklarını beyan etmektedir.

Kur’an-ı Kerim Hıristiyanları inanç noktasından eleştirir ve allah’a 
oğulluk isnadını, Hz. İsa’yı ilahlaştırma iddiasını ve teslis inancını eleş-
tirerek reddeder: “meryem oğlu mesih sadece bir rasuldür. Ondan önce 
de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dosdoğrudur, her ikisi de 
yemek yerlerdi”[22] Öte yandan Hz. İsa’ya vahyedilen ilahi kitabın, oriji-
nal ve otantik şekliyle muhafaza edilemediğini ifade ederek İncil’in de 
tahrif edildiğini belirtir[23]. Diğer taraftan bazı Hıristiyan din adamların-

[20] R. Caspar, a.g.e., s.7-8.
[21] En-Nisa 4/171.
[22] En-Nisa 4/171
[23] Al-i İmran 3/78-80.
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dan övgüyle bahsedilir: “Ey muhammed! İnananlara en şiddetli düşman 
olarak insanlardan Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Onlardan, inanan-
lara sevgi yönünden en yakın olarak “Biz Hıristiyanız” diyenleri bulur-
sun. Bu, onların içinde bilginler ve rahipler bulunmasından ve büyüklük 
taslamamalarından dolayıdır” [24].

İslam’ın zuhuru anında bilhassa Hire’de ve Güney arabistan’da nes-
turiler, Gassan ve Şam havalisinde Yakubiler ve diğer bölgelerde de mel-
kitler bulunuyordu.

Hz. Peygamber’in, müslümanların hicret etmelerini istediği ilk Hı-
ristiyan ülke Habeşistan olmuş, necaşi de müslümanlara sahip çıkmış, 
necaşi’nin vefatında ise Hz. Peygamber medine’de gıyabi cenaze namazı 
kıldırmıştı.

mekke’dekinin aksine medine döneminde Hıristiyanlarla ilişkiler 
daha sıklaşmıştı. Hz. Peygamber İslam’a davet kapsamında, Hıristiyan 
mısır mukavkısına, Gassani hükümdarına, Bizans İmparatoru Herakli-
us’a, Zağatur piskoposuna mektuplar göndererek onları İslam’a davet et-
mişti.

necran Hıristiyanları medine’ye gelerek Hz. Peygamber ile tartış-
mış, İslam’ı kabul etmemekle birlikte, cizye ödemeyi kabul ederek İslam 
devletine boyun eğmişlerdir [25].  

Kur’an-ı Kerim’de Hıristiyan din adamları sınıfından sadece iki kav-
ramla bahsedilmektedir ki bunlar da ruhban ve kıssîs’tir. Kıssîs kelimesi 
Kur’an’da sadece bir yerde geçmekte[26],  iman edenlere düşmanlık ve hu-
sumet yönünden en aşırı olanların, Yahudi ve müşrikler olduğu beyan 
edildikten sonra, sevgi ve muhabbet yönünden en yakın olanların da Hı-
ristiyanlar olduğu ifade edilmektedir. Devamında gelen ayetlerde onların 
bu tutumu, Hıristiyanlar arasında büyüklük taslamayan “kıssîs” ve “ra-
hip”lerin bulunmasıyla ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla kıssîs kelimesi 

[24] El-Maide 5/82.
[25] M. Aydın, “Hz. Muhammed Devrinde Müslüman-Hıristiyan Münasebetlerine Bir Bakış”, 

Asrımızda Hıristiyan-Müslüman Münasebetleri, İstanbul 2005, 89-103.
[26] El-Maide 5/82
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Kur’an’da sadece burada kullanılmakta ve olumlu bir mana yüklenmek-
tedir.

Kur’an’da Hıristiyan din adamlarını ifade etmek üzere kullanılan ke-
limelerden bir diğeri de “rahip”tir. Çoğulu ruhbandır ve üç yerde geç-
mektedir. Birinci olarak maide 5/82’de kıssîs kelimesiyle beraber olumlu 
bir manada kullanılmıştır. Diğer ayetlerde ise rahib kelimesi, Yahudi din 
adamları ahbar’la beraber olumsuz muhtevalı bir bağlamda yer almak-
tadır. Şöyle ki Tevbe 9/31’de Hıristiyanların,  allah’ı bırakarak meryem 
oğlu mesih’i ve rahiplerini rabler edindiklerinden söz edilmekte, Tevbe 
9/34’te söz konusu rahiplerin insanların mallarını batıl yollarla yedikle-
rinden bahsedilmektedir.


