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Yahudilik Karşıtı Hıristiyan Polemikleri Bağlamında Klunili Peter (Peter 
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Hıristiyanlık ortaya çıkışından itibaren Yahudilikle yoğun bir ilişki 

içerisinde olmuştur. Hıristiyanlık açısından Yahudilikle ortak bir kutsal metne 

sahip olmak bu bağın temel sebebini oluşturmaktadır. İlk yüzyıllardan itibaren 

Kutsal Kitabı yorumlamada ortaya çıkan farklılıklar ise iki dinî grup arasındaki 

çekişmenin temelini teşkil etmiştir. Bu çekişme yazılı kültüre de yansımış ve 

karşılıklı polemik metinleri geniş bir literatür oluşturmuştur. Bu çalışmanın ana 

konusu olan Klunili Peter’ın “Yahudilerin Müzmin İnatçılığına Karşı” adlı eseri de 

bu literatürün on ikinci yüzyıldaki örneklerinden biridir. Bu çalışma iki ana bölüme 

ayrılmaktadır. Birinci Bölüm’de Yahudi-Hıristiyan ilişkilerinin tarihçesi, bu 

ilişkilerin seyrinde önemli role sahip şahıslar ve eserlerinden örnekler, Klunili 

Peter’ın hayatı ve eserlerine dair bilgiler sunulmaktadır. İkinci Bölüm’de ise 

çalışmanın ana konusunu oluşturan “Yahudilerin Müzmin İnatçılığına Karşı” adlı 

eserde Yahudilere Mesih konusunda yöneltilen eleştiriler incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 

Yahudilik, Hıristiyanlık, Yahudi-Hıristiyan İlişkileri, Orta Çağ, Roma, Peter, 

Venerable, Kluni, Cluny, apoloji, polemik. 
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ABSTRACT 

 

Peter the Venerable on Against the Jews Polemics and His Messianic Criticism 

 Christianity has had a deep relationship with Judaism since its birth.  For 

Christianity, this relationship is based on the fact that Christianity and Judaism have the 

same Bible. However, since the first centuries, the divergence about the interpretation of 

the Bible is the main reason of the conflict between these two religious groups. This 

conflict has determined on the written culture. Thus, the mutual polemic texts have 

constituted a wide literature. Peter the Venerable’s “Against the Inveterate Obduracy of 

the Jews”, which is the main topic of this study, is one of those texts as well. This study 

has two main parts.  The first part presents and discusses the history of the relationship 

between Judaism and Christianity, the figures who have an important role on this 

relationship, the essays of those figures, the life of Peter the Venerable, and his essays. 

The second part examines the critics against the Jews about Christ, which have been had 

in “Against the Inveterate Obduracy of the Jews” being the main topic of this study. 

Keywords: 

Judaism, Christianity, Jewish-Christian Relations, Middle Age, Roman Empire, Peter, 
Venerable, Cluny, apology, polemic. 
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ÖNSÖZ 
 

Bu çalışmanın merkezinde yer alan Klunili Peter özellikle İslâmiyet ile ilgili 

çalışmaları nedeniyle Ortaçağ Batı Kilisesinin önemli simalarından biridir. Peter ve 

eserleri hakkında Türkçede henüz ayrıntılı bir akademik çalışma yapılmamıştır. 

Yalnızca İslâm ve Batı ilişkileri üzerine yapılmış çalışmalarda kendisinden ve 

eserlerinden kısaca söz edilmiştir. Bu nedenle yüksek lisans tez konusu belirlerken ilk 

olarak Ortaçağ Batı Kilisesi üzerine bir çalışma yapma fikri hâsıl olmuştur. Fakat bu 
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Uzun çalışma sürecimde bana tam serbestiyet sağlayan danışman hocam Prof. 

Dr. Ahmet GÜÇ’e anlayışı, sabrı ve maddî manevî desteğinden dolayı çok teşekkür 

ederim. Bursa’ya geldikten sonra kararsızlığa düştüğümüz her konuda tavsiyelerine 

başvurduğumuz ve desteğini arkamızda hissettiğimiz Doç. Dr. Muhammet TARAKÇI 
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GİRİŞ 
 

1. Konu ve Amaç 
Bu çalışmanın ana konusu Ortaçağ Batı Kilisesinde önemli bir yere sahip olan, 

yaptığı çalışmalar ve yazışmalarıyla sonraki yüzyıllara da etki etmiş Hıristiyan din 

adamı Klunili Peter’ın on ikinci yüzyıl Yahudi karşıtı literatürüne ait “Yahudilerin 

Müzmin İnatçılığına Karşı” adlı çalışmasında, Yahudilere Mesih’le ilgili inançları 

hususunda yönelttiği eleştirilerdir. Bu konuyla bağlantılı olarak, konunun vuzuha 

kavuşturulması bakımından gerekli olan Yahudi-Hıristiyan ilişkilerine dair konular da 

çalışmada ayrı başlıklar altında özet ve örnekler halinde yer almaktadır. Bu konular 

Yahudi-Hıristiyan ilişkilerinin tarihçesi, bu ilişkilerin seyrinde önemli role sahip 

şahıslar ve eserlerinden örnekler, çalışmanın ana konusunu oluşturan eser, eserin yazarı 

ve yaşadığı dönem hakkında gerekli bilgilerden oluşmaktadır. 

Çalışmanın amacı, Hıristiyanlık ve İslâm ilişkileri bakımından da önemli bir 

yere sahip olan yazar ve çalışmalarını, bilhassa bu çalışmanın kapsamı içerisinde yer 

alan eserini ve Yahudi-Hıristiyan ilişkilerindeki yerini ayrıca bu ilişkilerin tarihsel 

seyrini araştırmak, tanımak ve tanıtmaktır.  

2. Metod ve Kaynaklar 
Konunun gerektiği şekilde aydınlatılabilmesi için çalışma iki ana bölüme 

ayrılmış, çalışmanın ana konusunu oluşturan eser hakkındaki incelemeye ikinci 

bölümde yer verilirken; ilk bölüm, bu eserin yazıldığı tarihe kadar yapılmış ve bu 

çalışmayı çeşitli ölçülerde etkilemiş olan aynı bağlamdaki çalışmalardan örneklere ve 

bu tür çalışmaların yapılmasına neden oluşturan tarihsel sürece ayrılmıştır. Ele alınan 

konular incelenirken tarafların görüşlerine yer verilerek, mümkün olduğunca objektif 

kalınmaya çalışılmış ve yargılama değil anlama ve tanımlamaya yönelik bir metot 

izlenmiştir. 

Kaynak kullanımında, imkânlar dâhilinde orijinal kaynaklara müracaat edilmiş, 

çalışmada önemli bir yer tutan Latince eserlerin ise İngilizce çevirilerinden 

yararlanılmıştır. Ayrıca Latince eserlerin orijinal isimlerinin belirtilmesine önem 
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verilmiş, bunun mümkün olmadığı durumlarda akademik alanda yaygın olarak 

kullanılan ismiyle yetinilmiştir. Kullanılan kaynaklar ve yapılan alıntılara dipnotlar ve 

kaynakçada gerektiği şekilde yer verilmiştir. 

Çalışma sırasında kaynak kullanımında bazı sıkıntılarla da karşılaşılmıştır. 

Çalışmanın ana konusunu oluşturan eserin on ikinci yüzyılın ilk yarısında yazılmış 

olması dolayısıyla yazarın Kutsal Kitap alıntılarını o dönemde kullanılan Vulgata 

versiyonu üzerinden yapması bunlar içerisinde en önemlisidir. Orijinal metni Latince 

olan Vulgata’nın Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. Bunun yanında Türkçe çevirileri de 

mevcut olan günümüz Kutsal Kitap edisyonlarıyla farklı bölümlemelere sahip kısımları 

da mevcuttur. Ayrıca Vulgata’da metin ve anlam bakımından günümüz Kutsal Kitap 

edisyonlarından farklı olan çeviriler de yer almaktadır. Bu gibi sorunlar yazarın Kutsal 

Kitap alıntıları yaptığı kısımların anlaşılması ve Türkçe karşılıklarının verilmesi 

konusunda zorluk teşkil etmiştir. Eserde yer alan argümanların büyük ölçüde Kutsal 

Kitap pasajlarına yapılan atıflar üzerine inşa edilmesi de çalışmanın süresinin büyük 

ölçüde uzamasına sebep olmuştur. Bu sorunun aşılabilmesi için sözü edilen kısımlarda, 

farklı Kutsal Kitap çevirileri karşılaştırılarak, mümkün olduğunca yazarın kastettiği 

anlama ulaşılmaya çalışılmış, mevcut Türkçe çevirilerle önemli farklılıklar içermeyen 

kısımlarda eldeki çeviriler kullanılarak, Kutsal Kitap inananlarının çevirileri tercih 

edilmiş ve bu farklılıklar dipnotlarda belirtilmiştir. Vulgata veya Septuaginte’nin 

İngilizce versiyonları temel alınarak tarafımızdan doğrudan yapılan çeviriler, yanına (V) 

veya (LXX) ibareleri eklenerek belirtilmiş, bu çeviri Türkçe Kutsal Kitap 

edisyonlarından alıntılar içeriyorsa (KK) ibaresi de bunların yanına eklenmiştir. Eğer 

yaptığımız alıntı Türkçe edisyonlarla önemli bir farklılık içermiyorsa doğrudan eldeki 

Türkçe çeviriler alıntılanmış ve sadece ilgili bölüme atıfla yetinilmiştir. Tasnif 

farklılıklarının olduğu durumlarda ise alıntının hangi versiyonda hangi tasnif içinde yer 

aldığı ayrıca belirtilmiştir; Mezmurlar 113:26 (V), 115:18 (KK) gibi. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

APOLOJİLER BAĞLAMINDA YAHUDİ-HIRİSTİYAN 
İLİŞKİLERİNİN KISA BİR TARİHÇESİ VE KLUNİLİ PETER 

1. HIRİSTİYANLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI 
Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar ilk üç yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu’nda 

kabul görmemiştir. Çoğu zaman baskı altında yaşamışlar, bu durum bazen toplu 

kıyımlara kadar varmıştır. Hıristiyanlığın hızlı yayılışı, Roma toplumunda bir tehdit 

algısına sebep olmuş ve onlara yönelik baskının birincil sebebini oluşturmuştur. Buna 

karşın Yahudiler bazı durumlarda ikinci sınıf vatandaş konumunda görülseler de, 

Yahudilik Roma kanunlarına göre “yasal din” (religio licita) statüsünde olduğu için, 

bunun sağladığı kısmî bir dinî özgürlüğe sahip olmuşlardır. Roma kültürünün “eski olan 

daha iyidir” sloganıyla ifade edilen ve yeni olanı tehdit unsuru olarak değerlendirerek, 

ona kuşkuyla ve çoğu zaman düşmanca yaklaşan tavrı bu farklı muamelenin ortaya 

çıkmasında etkili olmuştur. Bu tavır aynı zamanda, Kilise Babalarının Yahudi 

geleneğinde hak iddia etmeleri ve kendilerini onunla tarihsel bir bağa sahip olarak 

görmelerinin sebeplerinden biri olarak da zikredilmektedir.1 

1.1. Roma İmparatorluğu’nun Hıristiyanlaşma Süreci 
 Uzun ve karmaşık bir süreç olmakla beraber, Roma’nın Hıristiyanlaşması 

sürecinin resmî boyutu, İmparator Konstantin’in 313 yılında Milan Fermanı’nı 

duyurarak Hıristiyanlığa serbestiyet sağlamasıyla başlamış ve 380 yılına gelindiğinde 

ise Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun resmî dini olarak kabul edilmiştir. Milan 

Fermanı’ndan itibaren Roma’da siyasî süreç Hıristiyanlığın lehine, diğer dinlerin 

aleyhine olacak şekilde ilerlemiştir.  

438 yılında İmparator II. Theodosius’un yayınladığı kanunname ile Yahudilere 

yönelik kapsamlı yaptırımlar getirilmiştir. Buna göre Yahudilik hâlâ Roma’nın yasal 

                                                            
1  Edward Kessler, An Introduction to Jewish-Christian Relations, New York, Cambridge University 

Press, 2010, s. 47. 
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dinlerinden biri olma statüsünü muhafaza etse de; Yahudilerin Hıristiyan köle sahibi 

olmaları, dinlerini yaymaları, orduda görev almaları, devlet kurumlarında çalışmaları ve 

devlet okullarında öğretmenlik yapmaları yasaklanmıştır. İbadetlerinde özgür olmakla 

birlikte, yeni sinagoglar inşa edememeleri ve var olan ibadethanelerinde büyük çaplı 

onarımlar yapamamaları da getirilen yasaklar arasındadır. Altıncı yüzyılın ortalarına 

doğru, Yahudilik sapkın inanç topluluklarından biri sayılarak, Yahudiliğe ait ibadetler 

yasaklanmış, ibadethaneler de Kilise’ye devredilmiştir. 

Bununla birlikte, Kilise’nin Yahudilerin toplumdaki varlığına yönelik tavrı, 

‘onların Mesih’in ikinci gelişine kadar, -kısıtlamalar altında da olsa- korunarak 

varlıklarını devam ettirmeleri, böylece inkâr ettikleri Müjde’nin (İncil) doğruluğuna 

tanıklık etmeleri’ şeklinde olmuştur. Papa Gregory I 598 yılında dönemin Palermo 

piskoposuna, Yahudilere yönelik saldırıların önlenmesini, can ve mal güvenliklerinin 

sağlanmasını öngören bir mektup yazmıştır. Fakat Kilise’nin gittikçe artmaya başlayan 

otoritesine rağmen, Papalığın bu yöndeki girişimleri genellikle etkili olamamış, bununla 

birlikte Ortaçağ boyunca benzer içerikli Papalık fetva ve beratları yayınlanmaya devam 

etmiş ve bunlar Sicut Iudaeis2 adıyla anılan bir literatür oluşturmuştur.3 

1.2.Yahudi Karşıtı Apolojistler Olarak Kilise Babaları ve Eserlerinden 
Örnekler 

 Kilise tarihinde bir döneme (birinci yüzyılın sonundan Ortaçağın başlarına kadar 

olan Patristik dönem)  adını veren Kilise Babaları, Hıristiyanlığın ilk öğretmenlerinden 

olup, Hıristiyan literatürünün belkemiğini onların eserleri oluşturmuştur. Dolayısıyla 

onların Yahudilik ve Yahudiler hakkında yazdıkları da, tarih boyunca Yahudi-Hıristiyan 

ilişkilerinin seyrini etkilemiştir.4 Bu bağlamda Kilise Babalarının eserleri ilk apolojiler, 

kendileri de ilk apolojistler olarak zikredilmektedir.5 

                                                            
2  Gregory’nin mektubunun “Şu Yahudiler” veya “Yahudilerle ilgili” anlamına gelen ilk kelimeleri. On 

ikinci yüzyıldan itibaren Papalığın ‘Yahudilerin korunması’ ile ilgili yayınladığı resmî yazıların özel 
ismi olarak kullanılmaya başlamıştır. Bkz. Solomon Grayzel, “Bulls, Papal”, Encyclopaedia Judaica, 
Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.4, Keter Publishing House, 2007,  s. 277. 

3  Kessler, a.g.e., s. 46-48. 
4  Kilise Babaları hakkında bilgi için bkz. William Horbury, “Church Fathers”, A Dictionary of Jewish-

Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge University 
Press, 2005, s. 94-96. 

5  “Apoloji” ibaresi bu çalışmada, başka bir inancın temsilcilerine karşı yazılan polemik metinlerini 
ifade etmek için kullanılmıştır. Bu metinlerin yazarları da “apolojist” olarak adlandırılmıştır. 
Metinlerin içerdiği argümanlar için çok sık olmamakla birlikte “apolojetik” ifadesi kullanılmıştır. Bu 
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 Bir yandan İsa’nın bir Yahudi olarak doğup, yaşayıp, öldüğünü kabul etmek 

durumunda olan erken dönem Hıristiyan müellifleri, öte yandan Yahudilerin İsa’yı 

Mesih olarak kabul etmediği gerçeğiyle baş etmeye çalışmışlardır. Kilise için, 

Hıristiyan kimliğinin yeni tesis edildiği bir dönemde bu son derece can sıkıcı bir 

sorundur ve bu sorun yalnızca Hıristiyanların Yahudilerle olan ilişkilerinde değil, Roma 

toplumunun genel olarak paganizm adı verilen diğer kültür mensuplarıyla ilişkilerinde 

de önemli bir rol oynamıştır. Paganlar eski inançlara sempati duymaya, yeni olan 

şeylere ise mesafeli durmaya meyyaldirler ve onlar için, kadim olan aynı zamanda 

saygıdeğer olan anlamına gelmektedir. Bu yüzden antik yazarların Yahudilere karşı 

düşmanca yaklaşımları ve türlü eleştirilerinin altında bile, onların tarihine karşı 

hayranlık okunabilmektedir. Apamealı Numenius’un6 Eflatun’dan “Atinalı Musa”7 

olarak söz etmesi bu duruma bir örnektir. Bu duruma bağlı olarak pagan ve Yahudi 

yazarların, Hıristiyanlığa karşı yönelttikleri eleştirilerde benzer suçlamalara yer 

verdikleri,  kimi zaman da birbirlerinin iddialarını alıntıladıkları görülmektedir. Bu 

dönemde Yahudilerin eleştirileri genelde Hıristiyanların başka bir kaynak bulamayarak 

inançlarını Yahudi Kutsal Kitabına dayandırmalarına yöneliktir. Yahudiler bu durumun 

Hıristiyanların ilim olarak onlardan ileride oldukları şeklindeki iddialarıyla çeliştiğini 

vurgulamışlardır. Paganlar ise Yahudilerin söylemlerini de dikkate alarak, 

“Hristiyanlığın ayrı bir din değil, Yahudiliğin sapkın bir mezhebi olduğunu” ileri 

sürerek, Hıristiyanları heretik Yahudiler olarak değerlendirmişlerdir.8 Buna bağlı olarak, 

Kilise Babalarının Yahudilere yönelik yazdıkları eserlerde olduğu kadar, paganlara 

cevaben yazdıklarında da Yahudilere ve Yahudiliğe yönelik eleştirilerinin üslubu 

giderek sertleşmiştir. İleride de görüleceği üzere, Yahudilere karşı Kilise Babalarının en 

                                                                                                                                                                              
kavramlar daha geniş anlamlara sahip olmakla birlikte bu çalışmada kullanıldıklarında içerdikleri 
anlam bu kadarla sınırlıdır. Apoloji ve Apolojetik kavramları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Muhammet Tarakçı, “Hıristiyan Düşüncesinde Apoloji ve St. Thomas Aquinas”, Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, Bursa, 2005, s. 135-146. 

6  Apamea, günümüzde Suriye’nin Hama şehri sınırları içerisinde yer alan ve Epemiye veya Efemiyye 
olarak anılan antik kentin adıdır. Apamealı Numenius ise ikinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, 
Neopisagorcu ve Neoplatonist olarak bilinen bir Yunan filozofudur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yehuda 
Slutsky, “Numenius of Apamea”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.15, 
Keter Publishing House, 2007,  s. 339. 

7  Bu ifade, Kilise Babalarının eserlerinde, Musa’nın Eflatun’dan önce yaşamış olmasından hareketle 
bilgi ve hikmetin kaynağının Helenistik kültürde değil Hıristiyanlığın köklerinde bulunduğunu 
belirtmek için sıklıkla kullanılmıştır.  

8  Kessler, a.g.e., s. 45. 
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iyi yaklaşımı onları düşman olarak görmek şeklindedir; çoğu zaman ise onları insan 

değil, canavar olarak nitelemişlerdir. 

  Kilisenin Yahudilere karşı kaleme aldığı eserlerin tamamı Adversus Iudaeos9 

literatürü olarak bilinmektedir. Yazılış sebeplerinin, Hıristiyanların, hâkim konumdaki 

pagan Roma ile ilişkilerinden bağımsız olmadığı göz önüne alındığında, söz konusu 

literatürün bu dönemdeki örneklerinin, gerçekten Yahudilere mi yönelik olduğu, yoksa 

asıl amacın, paganlar ve heretik Hıristiyanların saldırılarına karşı, sahih bir Hıristiyan 

tasavvuru oluşturmak mı olduğu tartışma konusu edilmiştir. Aynı soru hâlâ yeni 

sayılabilecek Hıristiyan cemaatler için de böyle bir tasavvurun inşasının gerekliliği ve 

onların eleştirilere karşı bilinçlendirilmesi ile ilgili de söz konusudur. Bu eserlerin 

içeriğinin tamamen yapay olduğu, Yahudi-Hıristiyan ilişkileriyle ilgili bir gerçeklik 

içermedikleri, Yahudilerin aslında paganlar ve Hristiyanlar arasında yaşanan 

polemiklerde malzeme olarak kullanıldığını savunanlar da olmuştur.10 Benzer bir eleştiri 

de Yahudi karşıtı polemik yazarlarının eserlerinde çağdaş Yahudilerle yüzleşmek yerine 

geçmişin bilgisinden –özellikle Tanah11 metinlerine dayanarak- oluşturulmuş bir 

Yahudi prototipini muhatap aldıkları şeklindedir.12 

 Kilise Babalarına ait yazın külliyatı hem coğrafya hem de dil açısından Doğu ve 

Batı olarak ikiye ayrılmaktadır. Batılılar eserlerini Latince olarak kaleme alırken, 

Doğulular Grekçe veya Süryanice’yi kullanmışlardır. Patristik dönemin sonlarında 

Doğu Kilisesinin kullandığı diller arasında Ermenice, Kıptice ve Habeş dili de 

bulunmaktadır. İçerik ve üslupta hem Yahudi hem de Grek yazınının etkisi açıkça 

görülmektedir. Eserler Yahudi dinî literatürüne benzer bir şekilde; Kutsal Kitap 

yorumları, vaaz ve nasihatler, kilise kuralları, ilâhîler ve duaları içermektedir. 

                                                            
9  “Yahudilere karşı”. Ayrıntılı bilgi için bkz. James Carleton Paget, “Adversus Judaeos literature”, A 

Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, 
Cambridge University Press, 2005, s. 6. 

10  Kessler, a.g.e., s. 46. 
11  Tanah; Tevrat, Peygamberler ve Kitaplar adlı üç ana bölümden oluşan yazılı Yahudi kutsal 

metinlerine verilen isimdir. Yahudiler Kutsal Kitaplarını ifade etmek için Tanah veya Tora (Tevrat) 
isimlerini kullanmaktadırlar. Tanah haricinde bir de, çok geç dönemlerde yazıya geçirilmiş olan, 
Musa’dan itibaren nesilden nesile aktarılmış “Sözlü Yasa” bulunmaktadır. Sözlü Yasa yüzyıllar 
boyunca geliştirilmiş olan Tanah yorumları ve Yahudi hukuk ve geleneğini içermektedir. Yahudi 
kutsal literatürü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Various Authors, “BIBLE”, Encyclopaedia Judaica, 
Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol. 03, Keter Publishing House, 2007,  s. 572-679. 

12   Jeremy Cohen, The Friars and the Jews: The Evolution of Medieval Anti-Judaism, New York, Cornell 
University Press, 1982, s. 22. 
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Apolojetik, tarihsel ve öğretiye dair tezlerde Josephus13 ve Philo’nun14 üslubu model 

alınmıştır.15 

 İlk dönem apolojilerinin temel tartışma konularını İsa Mesih’in kimliği, hayat 

hikâyesi, tabiatı, Teslis dogması ve Mesih’in bu dogmadaki konumu oluşturmaktadır. 

Yahudi Kutsal Kitabının durumu ikinci yüzyılda tartışma konusu olmaktan çıkarılmış 

ve “Tanah’ın Tanrısı ile İsa Mesih’in Tanrısı’nın aynı olduğu” şeklinde bir yaklaşımla, 

Yahudi Kutsal Kitabı (Tanah) Eski Ahit; Hıristiyan kutsal metinleri ise Yeni Ahit olarak 

isimlendirilmiş ve birlikte Hıristiyan Kutsal Kitabını oluşturmuşlardır. Buna bağlı 

olarak Kilise Babaları Eski Ahit’in Mesih ve geleceğe dair haberler içerdiği görüşünü 

savunmuş ve Eski Ahit kitaplarını tefsir ederken, bu tür haberleri bulup ortaya 

çıkarmayı amaç edinmişlerdir. Bunu yaparken Philo’nun eserlerinde kullanmış olduğu 

alegorik16 yöntemi kullanmışlar ve bu yöntemi Eski Ahit pasajlarının içerdiği batınî 

veya hakikî anlamı ortaya çıkarabilmenin en uygun biçimi olarak görmüşlerdir.17 Kutsal 

Kitap ifadelerine en doğru yaklaşımın lafzî veya zahiri anlamı kabul etmek olduğunu 

savunarak alegorik yönteme karşı çıkanlar da olmuş ve bu durum Kutsal Kitabı 

yorumlamada yöntem sorununu da dönemin tartışma konularından biri haline 

getirmiştir.18 Yukarıda değinildiği üzere Hıristiyanlık ve Hıristiyanların kimliği, genelde 

tüm dinler, özelde ise Yahudiler karşısındaki konumu ve bu konumun müdafaası 

apolojik eserlerin yazılma sebeplerinin başında gelmektedir. Kilise Babalarının 

Yahudiler hakkında oluşturduğu Hıristiyan bakış açısı ve onlara yönelttikleri eleştiriler 

Ortaçağ boyunca Hıristiyan dünyasının Yahudi tasavvurunu şekillendirmiş, Yahudi 

karşıtı çalışmaların da temel kaynaklarından biri olagelmiştir. 

                                                            
13  Titus Flavius Josephus; 37-100 yılları arasında yaşamış Yahudi asıllı tarihçi. Bkz. Sarah J. K. Pears, 

“Josephus (Flavius Josephus)”, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and 
Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 242-243. 

14  İskenderiyeli Philo; MÖ 25-MS 50 yılları arasında yaşamış Yahudi asıllı Helenistik filozof. Bkz. 
Sarah J. K. Pears, “Philo of Alexandria”, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward 
Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 341-342. 

15  Kessler, a.g.e.,  s. 48. 
16  “Grekçe “başka bir şey söylemek” anlamına gelen “alla-egorein” kökünden türetilen alegori kelimesi, 

bir metinde, lafzî anlama paralel veya lafzî anlamdan başka bir anlamın kastedilmesini ifade 
etmektedir. Dinî bağlamda kullanıldığında bir rivayetin veya sanat eserinin, ahlâkî ve teolojik 
değerlerin sembolü olarak yorumlanması anlamına gelir.  Türkçede genellikle mecaz ile karşılansa da, 
Greklerin yanı sıra Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitap yorumcuları, kelimeyi mecaza ek olarak batınî 
anlamı da içine alacak şekilde kullanmışlardır.” Muhammet Tarakçı, “Origen ve Alegorik Kitab-ı 
Mukaddes Yorumu”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(19), 2010, s. 184. 

17  Kessler, a.g.e., s. 49-50.  
18   Tarakçı, a.g.m., s. 206-207. 
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1.2.1.Justin Martyr ve “Tarfon ile Konuşma”19 
 Justin Martyr,20 Yahudilere yönelik Hıristiyan yaklaşımının belirleyicileri 

arasında kronolojik bakımdan Pavlus’un ardından ikinci sırada gelmektedir. Ortaçağ 

boyunca sürecek olan Yahudi karşıtı apolojilere ilham vermiş olan eserinde Justin, 

Tarfon21 adında bir Yahudi’yle olan diyaloğunu aktarmaktadır. Araştırmacıların genel 

kanaati böyle bir şahsın gerçekten var olmadığı, bununla birlikte Justin’in bu kurgusal 

karakter vasıtasıyla dönemin Yahudi-Hıristiyan ilişkileri ve iki grup arasındaki tartışma 

konularına dair başarılı bir sunum ortaya koyduğu şeklindedir.22 

 Tarfon’un Justin’e ilk sorusu İsa’yı Mesih olarak kabul ettiği halde Yahudi 

şeriatına uymaya ve ibadetlerini uygulamaya devam eden Hıristiyanların durumuyla 

ilgilidir. Her ne kadar Justin bu durumu kınıyor olsa da, bu diyalog o dönemde Yahudi 

ve Hıristiyan cemaatlerin hâlâ yakın bir ilişki içerisinde olduğunu ve Yahudi dinî 

geleneğine bağlı Hıristiyanların var olduğunu gözler önüne sermektedir.23  

 Justin, Tarfon’a cevaben, hâlihazırda bir Yahudi’nin şeriatın emirlerinin ne 

kadarını uygulayabileceğini sormaktadır. Musa’nın getirdiği hükümlerin birçoğu zaten 

uygulanamaz durumdadır.24 Tarfon, sünnet, Sebt ve kutsal günlerle ilgili kuralların hâlâ 

geçerli olduğunu hatırlattığında ise Justin; İbrahim, İshak, Yakup ve onların eşleri gibi 

Musa’dan önceki ataların bu kurallara uymadan yaşadıklarını, dolayısıyla bu kuralların 
                                                            
19   Dialogue with Trypho. 
20  İlk Hıristiyan apolojistlerden olan Justin, tahminen 100 yılında, Samiriye’de, pagan bir ailede dünyaya 

gelmiştir. Efes’te felsefe eğitimi almış, 130 yılında Hıristiyan olmuştur. Roma’ya gitmiş ve bir okul 
kurmuş, eserlerinin önemli bir kısmını burada Grekçe olarak kaleme almıştır. 165 yılında altı 
dindaşıyla birlikte Roma’da dine ve yönetime itaatsizlikten suçlu bulunarak, başları kesilmek suretiyle 
katledilmişlerdir. Şehit anlamına gelen Martyr lakabı bu yüzden adına eklenmiştir. İlk şehitler ve 
azizlerden biri kabul edilen Justin, tarihî açıdan Pavlus ve Origen arasında yaşamış en önemli şahsiyet 
ve kendisinden sonraki Kilise önderlerinin yol göstericisi olarak görülmekte ve hem Doğu hem de 
Batı kiliselerince “Aziz” kabul edilmektedir. Bkz. Theodore Stylianopoulos, “Justin Martyr”, 
Encyclopedia of Early Christianity, Second Edition, (ed.) Everett Ferguson, New York, Routledge 
Taylor & Francis Group, 1999, s. 647-648; Norman L. Geisler, “Justin Martyr”, Baker Encyclopedia 
of Christian Apologetics, Michigan, Baker Books, 1999, s. 720-721. 

21  Trypho; İbranice Tarfon isminin Grekçeleşmiş halidir. Bu şahsın 70-135 yılları arasında yaşamış olan, 
Mişna bilginlerinden (Tannaim) Rabbi Tarfon olduğunu savunanlar olmuştur. Tarfon için bkz. Zvi 
Kaplan, “Tarfon”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.19, Keter 
Publishing House, 2007,  s. 512-513. 

22   Kessler, a.g.e., s. 46-48. 
23  Kessler, a.g.e., s. 51. 
24  Yahudilikte, kurban gibi Mabedin varlığıyla kaim ibadetler mevcuttur ve bunlar Süleyman 

Mabedi’nin yıkılmış olması nedeniyle uygulanamamaktadır. Bkz. Ahmet Güç “Kurban”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), C. 26, İstanbul, 2002, s. 434.  Mabet’in yıkılış safhaları için 
bkz. Ahmet Güç, Dinlerde Mabed ve İbadet, İstanbul, Düşünce Kitabevi Yayınları, 2011, ss. 118-124. 
Mabet dönemleri ve sonrasında Yahudilikte ibadet için ayrıca bkz. Mehmet Katar, “Dinlerde Günlük 
İbadet Uygulamaları”, Dini Araştırmalar, C. 1, S. 1, Ankara, 1998, ss. 69-71. 
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kurtuluşla ilgili olamayacağını ileri sürmektedir. Ona göre bu kurallar İsrailoğullarının 

günahtan korunması için getirilmiştir, buna rağmen Yahudi halkının “kalbinin sertliğini 

yumuşatmak” mümkün olmamış, Mesih’in gelişiyle Musa’nın yasası yürürlükten 

kalkmış, bunun yerini ise Mesih’e iman almıştır. Artık kurtuluşun yegâne şartı budur. 

 Justin, Yahudi karşıtı Hıristiyan yazınında temel unsurlardan birini teşkil eden 

“Hıristiyanlığın Yahudiliğin yerini aldığı” tezinin ilk savunucularından biridir. Ona göre 

Kilise Eski Ahit’e, Hıristiyanlar Tanrı’nın vaadine varis olmuşlardır.25 İsrail’e yönelik 

Kutsal Kitap’ta yer alan azarlama ve eleştiriler yalnızca yazıldığı dönemin Yahudileri 

için değil, Justin’in çağdaşı Yahudiler için de geçerlidir. Onlar artık Kutsal Kitabı doğru 

bir şekilde anlamaktan acizdirler. Gerçek İsrail, Hıristiyan cemaatidir, dolayısıyla 

Kutsal Kitabı yorumlamaya ancak Kilise layıktır ve ancak o en doğru şekilde 

yorumlayabilir.26 

 Justin’in Yahudiler ve Yahudiliğe yönelik yaklaşımını 3 maddede özetlemek 

mümkündür: 

1. Kutsal Kitap’ta yer alan buyruklar Musa’ya, doğruluk ve adaletin tesisine katkı 

olması amacıyla değil, Yahudilerin taşlaşmış kalplerini yumuşatabilmek için 

verilmiştir.27 Bunun yerini artık Mesih’e iman almıştır ve kurtuluş ancak bu 

imanla mümkün olacaktır. Dolayısıyla Yahudi şeriatı, sünnet ve benzeri 

uygulamaları ile birlikte artık gereksizdir ve kaldırılmıştır. 

2. Gerçek İsrail artık Hıristiyan Kilisesidir.28 

                                                            
25 Kilisenin Tanrı katında İsrail’e varis olduğu görüşü tarih boyunca Katolik Kilisesi tarafından 

savunulmuştur. Protestan Reformu’nun ortaya çıkardığı yeni cemaatler içinden bu yaklaşıma yönelik 
tepkiler ortaya çıkmış, 19. yüzyıldan itibaren özellikle İngiltere ve Amerika’da Yahudi-Hıristiyan 
ilişkileri farklı bir mecraya yönelmiş, yakınlaşmalar yaşanmıştır. Yahudilerin Protestan cemaatlerin 
apokaliptik inançlarındaki rolleri gibi dinî etkenler;  ABD’nin dünya siyaseti üzerinde etkisini 
artırması ve İsrail Devleti’nin kurulması gibi siyasî etkenler bu ilişkileri günümüzde daha da karmaşık 
hale getirmiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Stephen Spector, Evangelicals and Israel : the 
story of American Christian Zionism, New York, Oxford University Press, 2009. 

26  Kessler, s. 52-53. 
27  Hıristiyan toplumlarda Yahudilere yönelik günümüzde dahi güncelliğini koruyan “kalplerinin 

taşlaşmış olduğu” eleştirisinin kaynağı, Kutsal Kitap’ta İsrailoğullarına Hezekiel peygamber 
aracılığıyla iletilen “Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan 
yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim” sözleridir. Hezekiel 36:26. 

28  Böylece Gentileler; yani İsrail soyundan olmayanlar da İsrail kavramına dâhil edilmiş olmaktadır. 
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3. Kutsal Kitap Hıristiyan mesajlarını doğrulamaktadır ve artık Yahudilere ait 

değildir. Yahudi Kutsal Kitap yorumu bariz şekilde hatalıdır ve ancak 

Hıristiyanlar doğru yorumu sunabilirler. 

Bunlara ilaveten Justin, Yahudilerin sosyal bakımdan yaşadıkları talihsizliklerin 

(başarısız isyanlar, Mabedin yıkılışı gibi) sebebinin de Tanrı’nın onları Mesih’in 

ölümündeki rolleri nedeniyle cezalandırması olduğu kanaatindedir. Bu cezanın sonucu 

olarak Yahudiler, ebediyen diğer toplumlar içinde kısıtlanmış, sefil ve marjinal bir halk 

olarak yaşamaya ve çile çekmeye mahkumdurlar.29 

1.2.2.Sartlı Melito ve “Fısıh/Paskalya Üzerine”30 
 Sart Piskoposu Melito’nun31 manzum bir vaazından oluşan bu çalışma, 

Yahudilerin Fısıh bayramıyla ilgili uygulamalarını irdelemekte ve Hıristiyanların 

Mesih’in Çilesi (the Passion) ve Paskalya ile ilgili inançlarını bu bağlamda ele 

almaktadır. Eserin yazılış sebebi ile ilgili genel kanaat; Yahudi cemaatinin faaliyetlerine 

bir cevap ve bölgedeki Hıristiyanların onlardan etkilenerek Paskalya yortusunu 

Yahudilerin Fısıh kutlamalarıyla aynı günde idrak etmelerine bir eleştiri olarak kaleme 

alındığı şeklindedir.32 

 Melito’ya göre Fısıh’ın içeriğini oluşturan Yahudi tarihine ait olaylar, yalnızca 

önemli bir hadise olan Paskalya’ya örnek bir model teşkil etmesi bakımından işe yarar. 

Bu durum da Mesih’in gelmesi ile zaten ortadan kalkmıştır. Melito’nun bu yaklaşımı, 

                                                            
29  Kessler, a.g.e., s. 54. İlk olarak Justin’in dile getirdiği bu yaklaşım, daha sonra Yahudi Karşıtı 

söylemde sıklıkla kullanılmış, ayrıca Hıristiyan kültür ve sanatındaki ‘Gezgin Yahudi’ imajının da 
kaynağını oluşturmuştur. Ayrıca Justin’in bu düşünceyi Hıristiyan cemaati hâlâ baskı altındayken ve 
Yahudiler Roma toplumunda onlardan daha özgür ve güçlü bir konumdayken dile getirdiği 
unutulmamalıdır. 

30   Peri Pascha. Pascha kelimesi farklı dönemlerde Fısıh, Paskalya ve İsa Mesih’in çarmıh öncesi ve 
esnasında çektiği çileyi ifade etmek için kullanıldığından, metinde mümkün olduğunca bu anlamlar 
karşılanmaya çalışılmıştır.  

31  Günümüzde Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı bir belde olan Sart, Melito’nun (ö. 185) yaşadığı 
dönemde Sardis adıyla bilinmektedir ve Yahudi nüfusun en yoğun olduğu piskoposluk bölgelerinden 
biri konumundadır. Melito Piskoposluk görevini yaptığı bu beldenin adıyla anılmaktadır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Judith Lieu, “Melito of Sardis”, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) 
Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 289. 

32  İkinci yüzyılda Paskalya kutlamalarının tarihi konusunda yaşanan ihtilaflarla bağlantılı olarak, 
Anadolu Hıristiyanları arasında Yahudilerin Fısıh’ı kutladıkları tarih olan 14 Nisanı temel alan bir 
yaklaşım ortaya çıkmıştır. Taraftarları zamanla azınlıkta kalmış olsa da bu yaklaşım varlığını 
dokuzuncu yüzyıla kadar sürdürmüş, Anadolu’nun İslâmlaşmasıyla tamamen yok olmuştur. On dört 
sayısına nispetle Quartodecimanism olarak bilinen bu yaklaşım ve buna bağlı uygulamalar hakkında 
bilgi için bkz. Mehmet Katar, Hıristiyanlık’ta Paskalya: Başlangıçtan Günümüze İsa'nın Diriliş 
Kutlamaları, Ankara, y.y, 2003, ss. 27-32. 
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Hıristiyan teolojisinin Yahudiliğin itikat ve uygulamalarını gereksiz ve geçersiz 

görerek, bağlarını koparmasının başlangıcı olarak görülmektedir. 

 Melito’yu asıl bilinir kılan ise onun Yahudilerin Mesih’in ölümündeki rolü 

konusundaki yaklaşımıdır. Melito, Yahudileri doğrudan Tanrı katili olarak suçlamakta 

ve bu konuda çok keskin bir dil kullanmaktadır. Yahudilerin Mesih’in ölümünde katkı 

sahibi oldukları bilgisi İncillerde de yer alması hasebiyle Melito öncesinde de 

bilinmekte ve konuşulmaktadır. Fakat öncesinde Mesih’in, kurtuluşa dair Tanrısal 

planın gereği olarak acı çekmesi ve ölmesi gerektiği şeklindeki Hıristiyan inancı, 

Yahudilerin rolünü ikinci plana atmaktayken, Melito bu durumun Yahudilerin suçunu 

hafifletmeyeceğini ve Tanrı katili oldukları gerçeğini değiştirmeyeceğini 

vurgulamaktadır. Melito’nun edebî ve duygusal yönü oldukça kuvvetli olan çalışması 

onun “Tanrı Katli”ni konu edinen ilk şair olarak anılmasını sağlamış ve Yahudilere 

yönelik “Tanrı Katili” suçlamasını bir daha çıkmamak üzere Hıristiyan fikriyatı ve 

külliyatına dâhil etmiştir.33 Melito ayrıca Yahudi Kutsal Kitabı için “Eski Ahit” 

ifadesini kullanan ilk kişi olarak bilinmektedir.34 

1.2.3.Origen ve “Celsus’a Karşı”35 
 Hayatını Kutsal Kitap çalışmalarına adayan ilk Kilise Babası olan Origen, ilk 

dönem Kilise Babalarının en çok bilinen isimlerinden biridir.36 Kendisi İbranice 

bilmektedir ve buna bağlı olarak Kutsal Kitabı yorumlarken, İbranice Tanah metinleri 

ve Yahudi müfessirlerin çalışmalarından istifade etmeye önem vermiştir. Origen pagan 

yazarların Hristiyanlara karşı yazdıklarını önemseyerek bunlara cevap vermeyi kendine 

                                                            
33  Kessler, a.g.e., s. 54-56. 
34  James K. Aitken, “Old Testament”, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward Kessler 

and Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 322. 
35  Against Celsus. 
36  Rahip, Kutsal Kitap bilgini, dinî bilgiler öğretmeni ve vaiz olan Origen (185-254) İskenderiye 

doğumludur. Babası Hıristiyan şehitlerden biridir. Kendisi de Roma yönetimi ile sıkıntılar yaşamış, 
hatta hapis yatmıştır. Origen Kilise Babaları arasında ilmî derinliği ve Kutsal Kitaba muazzam 
vukufiyeti ile temayüz etmiştir. Hayatı boyunca yazdıklarının iki bin cildi bulabileceği düşünülmekte 
ve Doğu Kilisesinin oluşumunda, Batıda Augustine’in (ö. 430) temsil ettiği konuma sahip olduğu 
kabul edilmektedir. Günümüze çok az eseri ulaşabilen Origen, Hıristiyanlığın özellikle eğitimli ve 
kültürlü sınıfa ulaşabilmesinde en önemli aktördür. İskenderiye ilahiyat okulunun en ünlü temsilcisi 
olan Origen, 553 yılında İkinci İstanbul Konsili’nde heretik ilan edilmiştir. Bu durum Kilise 
Babalarının en meşhurlarından birinin aslında resmî olarak Kilise mensubu sayılmaması gibi ironik 
bir duruma yol açmaktadır. Bkz. Dennis D. McManus, “Origen”, A Dictionary of Jewish-Christian 
Relations, (ed.) Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 
323; Petra Heldt, “Origen”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.15, Keter 
Publishing House, 2007,  s.474; Tarakçı, a.g.m., s. 193-194. 



12 
 

ayrıca görev edinmiştir. Pagan eleştirilerine karşı Hıristiyanların savunusunda önemli 

bir yere sahip olan “Celsus’a Karşı” isimli eseri aynı zamanda onun Yahudilerle ilgili 

eleştirilerini de içermektedir. 

Origen’in tefsir anlayışı büyük ölçüde alegorik yorum metoduna dayanmaktadır 

ve Yahudilere yönelik eleştirisinin karakteri de buna bağlı olarak şekillenmiştir. Ona 

göre her ne kadar Yahudilerin Kutsal Kitabı tefsir geleneği muazzam bir kaynak 

oluşturuyor olsa da, onlar ilâhî mesajın yalnızca lafzî yönüne sahiplerdir. Oysa lafız 

yalnızca bedendir, ilâhî mesajın ruhunu onun batınî yönü teşkil etmektedir. Buna da 

ancak alegorik yöntemle ulaşılabilir ki bu tür yorumu Hıristiyan müfessirler 

yapmaktadır ve ilâhî mesajın ruhuna ve en doğru yorumuna da onlar sahiptir. Origen 

Yahudi ve Hıristiyanların bu durumunu Yakup ve abisi Esav’ın durumuna 

benzetmektedir. Tıpkı Esav’ın ilk oğulluk hakkını Yakup’a kaptırması gibi, Yahudiler 

de Kutsal Kitabın lafzına takılarak ve Mesih’i reddederek Tanrı katındaki özel 

konumlarını ve Kutsal Kitap üzerindeki haklarını Hıristiyanlara dolayısıyla Gentile’ye 

kaptırmışlardır.37 Böylece Hıristiyanlar artık yeni İsrail’i temsil etmektedirler. Bununla 

birlikte Origen, paganların Yahudi karşıtı saldırıları söz konusu olduğunda Yahudileri 

onlara karşı müdafaa etmekte, Yahudi ve Hıristiyanların birlikte İsrail’i temsil ettiğini 

savunmaktadır. 

Origen’in alegorik yöntemi ve buna atfettiği önem sert eleştirilere muhatap 

olmuş ve kendisi de altıncı yüzyıl ortalarında heretik ilan edilerek Kiliseden dışlanmış 

olsa da, onun çalışmaları Hıristiyan kimliğinin oluşumu ve Yahudi inanç ve 

geleneklerinden kopuşta önemli bir adım teşkil etmiştir. Mesih’in kimliği ve 

eylemlerine dair Eski Ahit kitaplarından getirdiği deliller38 de kendisinden sonraki 

Hıristiyan apolojistler tarafından Yahudilere karşı tekrar tekrar kullanılmıştır.39 

                                                            
37   Yakup ve Esav’ın öyküsü için bkz. Yaratılış 25:24-34, 26:34, 27 ve 28:1-9.  
38  Ona göre İşaya 7:10-14 bakireden doğuma, Mika 6:1 Mesih’in doğacağı yere, Zekeriya 9:9’daki “eşek 

sırtındaki Mesih” ve İşaya 53’deki “acı çeken kul” ise İsa Mesih’e işaret etmektedir. Bkz. Kessler, 
a.g.e., s. 57. 

39  Kessler, a.g.e., s. 56-57. 
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1.2.4.Altın Ağızlı Yuhanna ve Vaazları 
 Yuhanna’nın40 Yahudilere yönelik eleştirileri öfkeli bir üslup ve sert bir dille 

kaleme aldığı sekiz vaazında yer almaktadır. Bu vaazların odak noktasını Yuhanna’nın, 

Yahudilerle yakın ilişkiler içerisinde bulunan Antakya’daki Hıristiyan cemaatin inanç 

ve amel yönünden yozlaştığı endişesi ve bu duruma yönelik eleştirileri oluşturmaktadır. 

 Antakya Yahudi yerleşiminin eski ve yoğun olduğu şehirlerden biridir ve aynı 

zamanda Gentile Hıristiyanlığının doğduğu yerdir. Bu özelliği sayesinde Yahudilik, 

Yahudi Hıristiyanlığı ve Hıristiyanlık arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Elçilerin 

İşleri kitabına göre41 Havarilerin Yahudi olmayan bir halka tebliğde bulunduğu aynı 

zamanda cemaatin “Hıristiyanlar (Mesihçiler)” olarak anıldığı ilk yerdir. Yahudi, 

Hıristiyan ve paganlar kısmen çoğulcu bir anlayışın olduğu bu şehirde bir arada 

yaşayabilmektedir. Antakya’nın Hıristiyan cemaati Yahudi geleneklerine ve 

ibadethanelerine büyük ilgi duymaktadır. Yuhanna’nın yazdıklarından anlaşıldığına 

göre özellikle Yahudi dinî bayramlarında düzenlenen kutlama ve ziyafetlere yoğun bir 

Hıristiyan katılımı söz konusudur. Yuhanna, bu tarihte Antakya Kilisesinin bir rahibidir 

ve Patriğin isteğiyle burada vaazlar vermektedir. Dolayısıyla söz konusu durumun aynı 

zamanda ruhban sınıfının cemaat üzerindeki otoritesini tehdit etiğini de söylemek 

mümkündür. 

 Yuhanna, vaazlarında bu durumdaki Hıristiyanları “Yahudileşenler”42 olarak 

nitelemiştir. Yahudilere bakışı ise onların Eski Ahit’te peygamberler tarafından 

işledikleri günahlar yüzünden azarlanıp yerilen İsrail halkının devamı olduğu 

şeklindedir. Yahudileri zaman zaman sövgüye varan bir sertlikle eleştirmektedir. Ona 

göre Yahudi sinagogları “fahişeler, hırsızlar ve dansözlerin toplanma” yeridir. Yahudi 

bayramlarındaki ziyafetleri ise sarhoşluğu ve günahı teşvik eden eylemler olarak 

                                                            
40  Altın Ağızlı Yuhanna: Batı dillerinde John Chrysostom olarak anılan Yuhanna (350–407) Antakya’da 

zengin, aristokrat ve dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve ilk gençlik 
yıllarında din eğitimi almış ve keşişlerle birlikte çölde inzivaya çekilerek kendini dindar bir yaşam 
tarzına alıştırmıştır. 386 yılında Antakya Kilisesinde papaz olarak görev almış ve Antakya Patriğinin 
isteği üzerine “Altın ağızlı (Chrysostom)” olarak ünlenmesine sebep olan vaazlarını hazırlayıp, bu 
kilisede cemaate vaaz etmiştir. 398 yılında İstanbul Patriği olarak atanmış fakat sarayla ve özellikle 
Kraliçeyle yaşadığı sorunlar nedeniyle iki kez sürgün edilmiş ve sürgündeyken vefat etmiştir. 
Yuhanna hem Doğu hem de Batı Kiliselerince “Aziz” olarak kabul edilmektedir. Bkz. Edward 
Kessler, “Chrysostom, John”, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and 
Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 92-93. 

41  Elçilerin İşleri 11:26. 
42   Judaiser. 
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görmektedir. Hıristiyanları, ‘Yahudiler hiçbir Hıristiyan ibadetine, yortu veya herhangi 

bir Hıristiyanî etkinliğe katılmadıkları halde kendilerinin onların bütün seremonilerine 

iştirak ederek ellerindeki hayırlı olan şeyi hiçbir fayda sağlamayacak olanla 

değiştirdiklerini’ söyleyerek kınamaktadır. Ona göre Yahudiler kurtuluşa yönelik tek bir 

adım bile atmazken, Hıristiyanlar günaha koşar adım gitmektedir. Artık Yasa değişmiş, 

Yahudi ibadetleri bir zamanlar şer’î uygulamalar iken, şimdi yürürlükten kalkmış ve 

günah vesilesi haline gelmiştir. Yuhanna’ya göre Yahudilerin ibadetleri ancak 

Kudüs’teki Mabet varken geçerli ve gereklidir. Artık Mabet yıkılmıştır. Dolayısıyla 

Yahudilerin Kudüs’e ait ritüelleri Kudüs dışında gerçekleştirmeleri Yasa’nın ihlalidir ve 

günahtır. 

 Yuhanna, Süleyman Mabedi’nin yıkılışını ve Yahudilerin Kudüs’e girişinin 

yasaklanarak dünyanın çeşitli yerlerine dağılmalarını Tanrı’nın onlara yönelik gazabının 

göstergeleri olarak değerlendirmektedir. Ona göre Yahudiler şöyle demektedir: “Benim 

hasmım olduğunu söyleyen bir adam vardı ve ben onu çarmıha gerdim. Şimdi neden 

onun tanıklığını43 kabul edecekmişim ki?”. Yuhanna “Tanrı Katili” olmakla suçladığı 

Yahudilerin buradaki mucizeyi fark edemediklerini düşünmektedir. Yahudilerin O’nu 

çarmıha gerdikleri doğrudur. Fakat O çarmıhtaki ölümünden sonra dirilmiş ve onları 

cezalandırmaktadır. Önce şehirlerini yok etmiş, sonra da onları ayırarak dünyaya 

dağıtmıştır. O, bunları yaparak Hıristiyanlara dirildiğini ve hayatta olduğunu 

göstermektedir.44 

 Kessler’e göre Yuhanna’nın vaazlarıyla ilgili göz ardı edilmemesi gereken bazı 

noktalar vardır. İlk olarak, Yuhanna’nın vaazlarının asıl amacı Yahudilere saldırmak 

değil, Hıristiyanların boş bıraktığı kiliseleri tekrar doldurmaktır. Onun çalışmalarında 

öncelikli düşman olarak görülenler Arius taraftarları ve pagan yöneticilerdir.45 

Eleştirilerinin Yahudilere yöneldiği noktalar hiçbir zaman bu iki gruptan ve 

Hıristiyanların inanç ve ritüellerinin muhafazasından duyduğu endişeden bağımsız 

olmamıştır. İkinci olarak Yuhanna’nın vaazlarını hazırladığı dönem ve bu dönemin 

                                                            
43  Yani İsa Mesih’in tebliğ ettiklerini. 
44  Kessler, a.g.e., s. 57-61. 
45  Dördüncü yüzyılın ilk yarısında İsa’nın tabiatı hakkındaki görüşlerinden dolayı sapkın sayılıp aforoz 

edilen Arius ve Ariusçuluk hakkında bilgi için bkz. Wolfram Kinzig, “Arianism”, A Dictionary of 
Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge 
University Press, 2005, s. 34. 
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psikolojisi, onu ve eserlerini değerlendirirken sürekli göz önünde tutulmalıdır. Her ne 

kadar 380 yılında Hıristiyanlık İmparatorluğun resmî dini olarak kabul edilmişse de,     

İmparator Julian’in Hıristiyan karşıtı uygulamaları henüz hafızalarda tazedir.46 

Dolayısıyla Yuhanna ve çağdaşları Hıristiyanlığın hâkim olacağı bir çağın arifesinde 

olduklarının farkında değillerdir ve Julian’inkine benzer yeni bir dönemin korkulu 

beklentisi içindedirler. Bu psikolojinin bir sonucu olarak sert bir dil ve savunmacı, hatta 

çoğu zaman saldırgan bir üslup ortaya çıkmaktadır. 

 Fakat Yuhanna’nın çalışmaları çoğunlukla bu şekilde değerlendirilmemiş ve 

çeşitli dillere çevrilerek Ortaçağ boyunca Yahudi karşıtı literatürü ve Hıristiyan 

zihinlerde oluşan yarı şeytanî bir varlık şeklindeki Yahudi imajını beslemiş, kimi zaman 

da Yahudilere yönelik saldırının neredeyse en hasar verici araçlarından biri olmuştur.47 

1.3.Yahudi-Hıristiyan Ayrılığı ve Hıristiyanlık Karşıtı Yahudi 
Literatüründen Örnekler 
Yahudi bilginlerin Hıristiyanlığa karşı yaptığı apolojik çalışmalar, Rabbani 

Literatür denilen ve Yahudi yazının bel kemiğini oluşturan muazzam bir külliyatın çok 

küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Rabbani Literatür adı verilen devasa külliyat, 

Kutsal Kitap yorumlarından, Yahudi dininin kaidelerine; hukuk kurallarından dünyanın 

                                                            
46  Hıristiyan dünyasında Julian the Apostate olarak bilinen Roma İmparatoru. “Apostate (mürted, 

dönek)” lakabı Hıristiyan karşıtı yaklaşımı ve paganizmi yeniden ikame etmeye çalışması nedeniyle 
Kilise tarafından verilmiştir. 361-363 yılları arasında hüküm süren Julian, paganizmi sistematize 
etmeye yönelik felsefî yönü ağır basan eserler kaleme almıştır. “Galilelilere Karşı” adını taşıyan 
Hıristiyanları ve Hıristiyanlığı hedef alan polemik türü bir eserin de sahibi olan Julian’in dönemi, aynı 
zamanda Roma İmparatarluğu’nda Hıristiyanlara yönelik son doğrudan ve sistematik saldırının 
yaşandığı dönemdir. Julian Hıristiyanlara yönelik fiziksel eziyet içeren yöntemlere başvurmamış fakat 
Hıristiyanlığa tanınan bazı ayrıcalıkları kısıtlamış, diğer dinî gruplara yönelik kısıtlamaları ise iptal 
etmiştir. Yahudileri Süleyman Mabedi’ni tekrar inşa etmeleri için teşvik etmek de izlediği politikanın 
bir parçasıdır. Böylece Tanrı’nın Mabedi yıkarak onları sonsuza dek cezalandırdığı yönündeki güçlü 
Hıristiyanî söylem boşa çıkacaktır. O ayrıca halkın serbest bırakıldığı takdirde Hıristiyanlık yerine 
çoktanrıcılığı seçeceği düşüncesindedir. Uyguladığı politikaların sonuçlarına bakıldığında bu görüşe 
büyük oranda haklı çıkmışsa da, Antakya gibi bazı şehirlerde halka Hıristiyanlığı terk etmeleri 
yönünde yaptığı çağrılar karşılıksız kalmış, hatta şehir halkının alaylarına maruz kalmıştır. Julian’in 
Paganizm ve Hıristiyanlıkla ilgili planları 363 yılında Sasani İparatorluğuna karşı çıktığı sefer 
sırasında ani ölümüyle başarısızlığa uğramıştır. Julian aynı zamanda ilk Hristiyan hanedan olan 
Konstantin hanedanının da son üyesidir. Bkz. Christine Everett, “Julian (‘the Apostate’)”, A 
Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, 
Cambridge University Press, 2005, s. 247-248 Ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Timothy E. Gregory, 
Bizans Tarihi, 3. Basım, (çev.) Esra Ermert, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2016, s. 87-91 ve Philip 
Schaff, About History of the Christian Church, Volume III: Nicene and Post-Nicene Christianity. A.D. 
311-600, Michigan, Christian Classics Ethereal Library, 2002, ss. 27-38 ve 47-50. 

47  Kessler, a.g.e., 59-61. Kessler, Yuhanna’nın vaazlarının Rusçaya çevrildiği tarihle, Rusya’da ilk 
Yahudi kıyımının yaşandığı tarihin yakınlığını işaret ederek bu ikisi arasında bir bağ olmasını 
muhtemel görmektedir.  
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herhangi köşesindeki bir Rabbinin yorumlarına kadar oldukça geniş bir yelpazedeki 

Yahudi yazınını bünyesinde barındırmaktadır.48 Bu yazın aynı zamanda, Yahudilerin 

tarih boyunca karşılaştıkları sayısız badirelerin üstesinden gelişlerinin hem sebebi, hem 

sonucu, hem de en önemli şahidi olarak görülebilir. 

Yahudilerin miladi dönemin ilk yüzyıllarında karşılaştıkları badirelerin başında 

hiç kuşkusuz Yahudi ayaklanmaları ve sonucunda yaşananlar gelmektedir. 66-136 

yılları arasında Yahudiler Roma yönetimine karşı üç kez isyana kalkışmıştır. Bunun 

sonucu olarak, isyanların sürdüğü yıllar boyunca yüzbinlerce Yahudi ölmüş, ayrıca 70 

yılında ilk isyanı bastırmak için Kudüs’e giren Roma askerleri Süleyman Mabedi dâhil 

şehri önemli ölçüde yerle bir etmişlerdir. 136 yılında Roma, Yahudi direnişine son 

noktayı koyduğunda ise Kudüs ve civarındaki tüm Yahudi yerleşimleri tamamen 

harabeye dönmüş, bu bölgelerin hayatta kalan Yahudi sakinleri ise dört bir yana sürgün 

edilerek kutsal kabul ettikleri bu topraklara girişleri yasaklanmıştır. Dolayısıyla 

Yahudiler bu isyanlar sonucunda, hem mabetlerini, hem vatanlarını, hem de 

nüfuslarının önemli bir kısmını kaybetmişlerdir. Ayaklanmaların temel amacı bağımsız 

bir Yahudi devletidir. Fakat aşağıda görüleceği üzere isyanların yol açtığı sonuç eldeki 

devleti kaybetmenin yanı sıra zihinlerde de “devlet” mefhumunun köklü bir biçimde 

değişmesi olmuştur. 

Yahudi halkının tamamı ayaklanmalarda yer almamış, din adamları ve 

bilginlerin de önemli bir kısmı isyan ve şiddet olaylarına muhalif görüşte olmuşlardır. 

Bu dönemde Yahudi âlimler arasında bir Yahudi devletine sahip olmanın faydaları ve 

zararları üzerine tartışıldığı görülmektedir. Dönemin şartlarında bir devlete sahip 

olmanın zararının faydasından daha çok olduğunu savunanların başında Rabbi Yohanan 

ben Zakkay (MÖ 30-MS 90) gelmektedir. Ona göre Yahudi dini, devletin yükü ve 

yolsuzluğu olmadan Tanrı’ya ve imana daha iyi hizmet edebilir ve bu prensip zaten 

eskiden beri dinin özünde bulunmaktadır. Yahudi dininin bir düzene sokulması 

gerektiğine inanan Yohanan, ilk ayaklanma esnasında, Mabet yıkılmış fakat Kudüs hâlâ 

kuşatma altındayken şehirden ayrılmış ve Kudüs’ün Batısındaki Yavne49 şehrine 

                                                            
48  Bkz. Israel Moses Ta-Shma, “Rabbinical Literature”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) 

Fred Skolnik, Vol.17, Keter Publishing House, 2007, s.22. 
49  Günümüzde İsrail sınırları içerisinde yer alan bu şehir, 1948 işgali öncesinde Yibna adında küçük bir 

Filistin kasabasıdır. Şehrin Yahudi tarihindeki yeri hakkında ayrıntılı ilgi için bkz. Michael Avi-
Yonah, “Jabneh”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.11, Keter 
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gitmiştir.50 Yohanan, İmparatordan bu şehirde bir ilim merkezi kurmak için izin almış 

ve Yavne’de bir hahamlar konseyini de içeren, dinî çalışmalar ve eğitimin yapıldığı bir 

akademi kurmuştur. Merkez, tarih içerisinde defaatle yer değiştirmek durumunda 

kalmışsa da, Yahudi tarihi ve geleneğinde bir dönüm noktası oluşturmuş, Yahudiliği 

sistematize ederek Yahudi halkına yön verecek bir âlimler silsilesi bu merkez 

vasıtasıyla yetiştirilmeye başlanmıştır.51 

Bu, Yahudi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Yahudiler kendileri için 

sonun başlangıcı olabilecek bir süreci tersine çevirmeyi başarmışlardır. Artık bir Yahudi 

devleti yoktur; ama Rabbiler tıpkı Kutsal Kitap’taki İsrailoğulları peygamberleri gibi 

Yahudi toplumunu eğitmekte ve onlara yol göstermektedir.  Hahamlar ve Sinagog, 

Yahudiliğin merkezi kurumları haline getirilmiş ve Mabedin yokluğunu kabullenmek 

zorunda kalan Yahudilerin, hangi ibadetleri devam ettirecekleri ve bunları nasıl 

uygulayacakları bunlar tarafından belirlenmiştir.52 Johnson’a göre Yahudilerin bir 

devlete sahip olmadıkları halde varlıklarını devam ettirebilmelerinin başlıca sebebi, 

entelektüel liderlerinin, yoğun bir murakabe dönemi içinde Kutsal Kitabı bir sosyal güç, 

ahlakî teoloji ve fevkalade anlaşılır bir toplumsal yasa haline getirmiş olmalarıdır. 

Böylelikle İsrail'in Krallığı'nı kaybetmiş olan Yahudiler, Tevrat'ı içinde huzur ve 

mutlulukla yaşayabildikleri, ruhsal ve zihinsel bir kaleye dönüştürmüşlerdir.53 

Rabbiler günlük hayatın sorunlarına dair çözümler ürettikleri gibi, Yahudiliğe 

yönelik eleştirileri fikrî ve dinî planda Yahudiliğe yöneltilen ve uzun vadede ölümcül 

bir etki yaratabilecek tehditler olarak görerek, bunları savuşturmayı kendilerine görev 

                                                                                                                                                                              
Publishing House, 2007,  s. 9-10. Rabbani literatürdeki yeri için ayrıca bkz. Moshe David Herr, 
(“Jabneh” maddesi içinde) “In Rabbinic Literature”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) 
Fred Skolnik, Vol.11, Keter Publishing House, 2007,  s. 10. 

50  Yahudi geleneğinde yer alan rivayetlere göre Yohanan kuşatma altındaki şehirden bir tabut içerisinde 
gizlice kaçırılmıştır. Bkz. Solomon Schechter & Wilhelm Bacher, “JOHANAN B. ZAKKAI”, 
JewishEncyclopedia.com (The unedited full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia), 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8724-johanan-b-zakkai . Yahudi geleneğinde çok önemli 
ve saygın bir yere sahip bulunan Yohanan hakkında ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Stephen G. Wald, 
“Johanan Ben Zakkai”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.11, Keter 
Publishing House, 2007,  s. 373-377. 

51  Yavne’deki merkezin öncelikli faaliyetleri arasında Yahudi takvimini ve Kutsal Kitap kanonunu 
belirlemek yer almıştır. Kutsal Kitabı yorumlamak, “Sözlü Yasa” adı verilen yazılı olmayan Yahudi 
geleneğini yazıya geçirmek ve Rabbilerin yorumlarını bir araya getirmek ise bu merkezin aslî ve 
devamlı görevidir. 

52  Burada kısaca bahsedilen olaylar ve Yahudilikte Mabet sonrası dönemin ilk yüzyılları için bkz. Paul 
Johnson, Yahudi Tarihi, (çev.) Filiz Orman, 2. Basım, İstanbul, Pozitif Yayınları, 2001, s. 170-200. 

53  Paul Johnson, a.g.e., s. 186. 
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addetmişlerdir. Hıristiyanlığın Yahudilik için teşkil ettiği tehlike ve Hıristiyan 

apolojistlerin Yahudilik karşıtı çalışmaları da bu bağlamda yer almaktadır. Dolayısıyla 

Hıristiyanlara yönelik Yahudi savunusu ve eleştirileri de Rabbilerin eserlerinde yer 

almıştır. 

İlk yüzyıllarında Hıristiyanlık hızlı bir şekilde yayılırken, en büyük teveccühü 

Yahudi olmayan halklardan gördüğü, Roma İmparatorluğunun resmî dinî haline 

gelişinin de bu halklara yönelik etkisini ciddi biçimde genişlettiği doğrudur. Fakat 

İsa’dan sonra özellikle ilk iki yüzyılda Yahudi ve Hıristiyan cemaatler henüz tamamen 

ayrılmamışlardır. Aralarında bölgelere göre değişen, inişli çıkışlı bir ilişki söz 

konusudur. Bu aynı zamanda birbirlerini kazanmaya yönelik umutların da devam ettiği 

anlamına gelmektedir. 

Başlangıçta iki topluluk arasındaki temel sorun İsa’yı Mesih olarak kabul edip 

etmemek ve İsa’nın öğretilerinden kaynaklanan, Yahudi yasasına yaklaşımdaki 

farklılıklardır. Bunların dışında iki topluluğun dinî hayatı büyük ölçüde ortaktır. 

Hıristiyanların Yahudilere özellikle Kutsal Kitabı anlamaya ve yorumlamaya yönelik 

konularda danıştıkları bilinmektedir.54 Tartışmalar sürmekle beraber mabet, ibadetler ve 

şeriat üzerinde de hatırı sayılır bir birliktelik söz konusudur. Hatta ayrılığın netleşmeye 

başladığı dönemlerde dahi Yahudi Hıristiyanlar olarak bilinen, iki topluluk arasında 

köprü olarak nitelendirilebilecek cemaatler var olmuştur.55  

Yahudilik ve Hıristiyanlığın birbirinden uzaklaşmasında ana unsurlardan birini 

Mabet oluşturmaktadır. İkinci Mabedin yıkılması Yahudilerin dinî hayatlarının 

merkezini kaybetmesi anlamına geldiği gibi, bunu Yahudi ve Hıristiyanların doğal 

birlikteliğini sağlayan en önemli sembolün yok olması olarak değerlendirmek de 

mümkündür. Bu olay iki grubun ortak dinî alanlarını kaybederek ilişkilerinin önemli 

ölçüde zayıflamasına sebep olmasının yanında, Hıristiyan yazarların, Yahudilerin ilâhî 

cezaya muhatap olduğu, lanetlendiği, şeriatın ve Tanrı’nın onlarla yaptığı ahdin 

                                                            
54  Kessler, a.g.e., s. 50. 
55  James Carleton Paget, “Jewish Christianity”, A Dictionary of Jewish-Christian Relations, (ed.) 

Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge University Press, 2005, s. 236-238. Böyle 
bir cemaatin varlığına dair deliller bulunmakla birlikte kendilerini nasıl isimlendirdikleri konusu 
meçhuldür. İngilizce “Jewish Christianity” teriminin ortaya çıkış tarihi on yedinci yüzyıldır. Ayrıntılı 
bilgi için ayrıca bkz. Hans-Joachim Schoeps, Yahudi Hıristiyanlığı, (çev.) Ekrem Sarıkçıoğlu, 2. 
Basım, İstanbul, İz Yayıncılık, 2012. 
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yürürlükten kalktığı, Kutsal Kitap üzerindeki haklarını kaybettikleri gibi söylemlerinin 

de zeminini oluşturmuştur. Bu söylemler ilk yüzyıllar boyunca şiddetini ve etki alanını 

artırarak gelişmeye devam etmiş, özellikle Kilise Babalarınca Hıristiyanlığın kendini 

Yahudilikten soyutlayarak müstakil bir kimliğe bürünmesinin en işlevsel enstrümanları 

olarak kullanılmıştır. 

Bir diğer önemli unsur da yine yetmişli yıllar itibariyle, “İsa Mesih’in tanrılığı” 

hususunun Hıristiyanların ortak inancı olarak belirginleşmesidir. Bu Yahudiler 

açısından doğrudan Tanrı inancının özüne yönelik bir saldırı olarak görülmüştür. Zira 

onlara göre böyle bir inanç tektanrıcılıkla bağdaşmaması bir yana, Tanrı-insan ilişkisini 

de Tevrat’ın koyduğu ölçülerden saptırmaktadır. Bu duruma bağlı olarak Hıristiyan 

Tanrı yorumu yani Teslisle ilgili süreç Yahudilerin gözünde Hıristiyanlık ve putperest 

Roma’nın yakınlaşması ve sonunda Hıristiyanların da putperest olarak 

değerlendirilmesi şeklinde gelişmiştir. Bu yakınlaşmaya ait, Roma’nın Hıristiyanlaşma 

sürecinde Hıristiyanların Yahudi kutsal günlerinden mümkün olduğunca uzaklaşması, 

bazı pagan bayramlarının birtakım değişiklerle Hıristiyan bayramlarına dönüşmesi, 

mum yakma, ikona ve tasvirler gibi pagan geleneklerinin doğrudan Hıristiyanlığa 

girmesi gibi unsurlar Yahudilerin bu yöndeki algısını önemli ölçüde beslemiştir.56 

 İnciller ve Yeni Ahit’i oluşturan diğer kitapların tamamlanması da iki dinî 

grubun birbirlerinden uzaklaşmasını hızlandıran unsurlardan biridir. Johnson’a göre 

Yahudilere yönelik en sert Hıristiyan eleştirilerinden biri olan “Tanrı Katili” 

suçlamasının ilk kaynağı Matta incilidir. Johnson, Matta 27:24-25’te yer alan ifadeler57 

yüzünden, Hıristiyanların yüzyıllar boyunca sadece İsa’nın çağdaşı olan Yahudileri 

değil, onların kıyamete kadar gelecek soyunu da Mesih’in kanından sorumlu tuttuğunu 

savunmaktadır.58 

                                                            
56  Johnson, a.g.e., s. 170-200. Hıristiyan bayramları ve kutsal günlerinin oluşma süreci hakkında bilgi 

için bkz. Mehmet Katar, “Hıristiyan Bayramları Üzerine Bir Araştırma”, Dini Araştırmalar, C. 3, S. 9, 
Ankara, 2001, s. 7-27 ve Mehmet Katar, “Hıristiyanlık'ta Kilise Takviminin (Kilise İçerisindeki Anma 
ve Kutlama Devrelerinin) Oluşması”, Dini Araştırmalar, C. 3, S. 8, Ankara, 2000, s. 23-46. 

57  Bu pasajlarda İsa Mesih hakkındaki hükmün verilişi hikâye edilmektedir. Buna göre, Yahudilerin 
İsa’nın çarmıha gerilmesi konusundaki şiddetli ısrarları karşısında Roma valisi Pilatus ellerini 
yıkayarak “Bu adamın kanından ben sorumlu değilim!” demiş, bunun üzerine Yahudiler hep bir 
ağızdan “O’nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!” cevabını vermişlerdir. 

58  Johnson, a.g.e., s. 182-183. 
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 Hıristiyan karşıtı Yahudi polemiklerinin yer aldığı eserlerin ağırlıklı olarak on 

iki, on üç ve on dördüncü yüzyıllarda Avrupa’da kaleme alındığı görülmektedir. Bu 

tarihlerde Avrupa’da Hıristiyanların kesin hâkimiyeti söz konusudur ve Yahudilere 

yönelik baskılar doruk noktasına ulaşmıştır.59 Söz konusu eserlerin müellifleri de 

genellikle bu baskılara muhatap olan Yahudiler arasından çıkmıştır. Müellifler Yahudi 

toplumu içinde ilmî ve hitabî yönleriyle öne çıkmış kişilerdir ve eserleriyle Yahudilere 

geleceğe dair umut aşılama, Yahudiliğin hakikati Hıristiyanlığın ise batılı temsil ettiğini 

ispata çalışan argümanlarla hem Hıristiyan eleştirilerine karşı savunma hem de 

Yahudilikten Hıristiyanlığa geçişleri önlemeyi hedeflemişlerdir.  

Hıristiyanlara yönelik bilinen ilk Yahudi polemik eseri, yazarı belli olmayan ve 

altıncı yüzyılda yazıldığı tahmin edilen “Rahip Nestor’un Kitabı”dır.60 Hıristiyanlıktan 

Yahudiliğe geçmiş biri tarafından yazıldığı düşünülen eserin dili Judeo Arabik’tir.61 On 

üçüncü yüzyılda geliştirilerek İbraniceye çevrilmiştir.62 Eser Yahudiliğe geçen Rahip 

Nestor’un, eski meslektaşlarına yazdığı bir mektup formunda kaleme alınmıştır ve 

Hıristiyan geleneği, kutsal metinleri ve pratiklerine yönelik eleştiriler içermektedir.63 

 1170 yılında yazılmış olan Yakov ben Reuven’e ait “Rabbin Savaşları Kitabı”64 

ve 1160-1170 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen Yosef Kimhi’nin “Ahit Kitabı”65 

Avrupa’da yazılan Hıristiyanlık karşıtı ilk İbranice polemik olma ihtimaline eşit oranda 

                                                            
59   Yahudi-Hıristiyan ilişkilerinin Avrupa’daki seyrine sonraki bölümlerde değinilecektir. 
60    Sefer Nestor ha-Komer. 
61  Arapça bir metnin İbrani harfleriyle yazılmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yasin Meral, “Ortaçağ 

Yahudileri Arasında Judeo-Arabic Kullanımı”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 
(Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları VIII, 2012, ss. 319-332. 

62  Daniel Lasker, Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages, Portland, The 
Littman Library of Jewish Civilization, 2007, s. 28. 

63  J. E. Rembaum, “The Influence of Sefer Nestor Hakomer on Medieval Jewish Polemics”, Proceedings 
of the American Academy for Jewish Research, 45, 1978, s. 155-156. 

64  Sefer Milhamot ha-Şem. Karay Yahudilerinden olan Yakov ben Reuven, Kutsal Kitap yorumcusu 
olarak da bilinir. Bkz. Dan Cohn-Sherbok, “Jacob ben Reuben”, Dictionary of Jewish Biography, 
Oxford University Press, 2005, s. 136. 

65  Sefer ha-Berit. İspanya doğumlu Yosef Kimhi’nin (1105-1170) İspanya’daki hayatına dair çok az 
bilgi mevcuttur. 1148 yılı İspanya’sında Muvahhidler hakim konuma gelince Narbonne’a (Fransa’nın 
güneyi) kaçmıştır. Fransa’da öğretmenlik ve çevirmenlik yapmış ve aynı zamanda gramer ve Kutsal 
Kitap yorumlarıyla ilgilenmiştir. Sistematik gramer kitapları hazırlamanın yanında çok sayıda tefsir 
metni de hazırlamıştır. Bu yorumlar ağırlıklı olarak Tevrat, Mezmurlar, Eyüp, Neşideler Neşidesi 
kitaplarına yöneliktir. Kimhi, Orta Çağ Yahudi ilminin köşe taşlarından biri olan David Kimhi ve 
Moses Kimhi’nin babasıdır. Bu iki kişi önde gelen Yahudi gramerci ve yorumcularındandır. Bkz. 
Frank Talmage, “Kimhi, Joseph”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.12, 
Keter Publishing House, 2007,  s. 157. 
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sahip iki çalışmadır. İki müellif de Muvahhitler’in66 idaresindeki Endülüs 

İspanyası’ndan kaçarak Fransa’nın güney bölgelerine sığınmışlardır ve iki eser de 

Hıristiyanlara yönelik Yahudi savunusu ve eleştirisinin en başarılı örneklerinden kabul 

edilip bu alanın klasikleri arasında zikredilir olmuştur.67 

 Yakov ben Reuven Fransa’nın güneyindeki Gaskonya bölgesinde tanıştığı ve 

kendisinden felsefe dersleri aldığı bir rahiple dinî konulardaki tartışmalarını temel alan 

eserini “İnkârcı ve Monoteistin Kitabı” olarak isimlendirmiştir.  Kitaba daha sonraları 

verilen “Rabbin Savaşları Kitabı” adı, polemik tarzı eserler için yaygın olarak kullanılan 

ve yazarın amacının Tanrı adına bir savaş vermek olduğunu vurgulayan bir isimdir. Eser 

sonraki yüzyıllarda hem Yahudiler hem de Hıristiyanlarca bu isimle bilinmiş, hatta 

eserde yer alan polemiklerin bazıları Hıristiyan yazarlarca cevaplanmış, fakat müellif 

neredeyse tamamen unutulmuştur. Hanne Trautner-Kromann bu eserin de Yosef 

Kimhi’ye ait olduğunu zannedenlerin var olduğu bilgisini vermektedir.68 

Latince bilen Reuven, çalışmasında Matta İncili’nden İbranice’ye çeviriler 

yapmıştır ve Hıristiyan doktrinlerine sistematik bir eleştiri sunan ilk Yahudi olarak da 

bilinmektedir. Reuven çalışmasını Yakup’un on iki oğluna nispetle on iki bölüm halinde 

hazırlamıştır. İlk on bölüm inkârcı ve monoteist arasında yaşanan diyaloglardan 

oluşmaktadır ve bu bölümlerde genellikle inkârcı soru sormakta, monoteist de cevap 

vermektedir. Metindeki iki tartışmacının da entelektüel ve felsefî birikimleri yüksek 

seviyededir. Tartışmanın üslubu zaman zaman iğneleyici bir boyut kazanmakla beraber 

belli bir edebî düzey muhafaza edilerek küfür veya hakaret içeren bir tarzdan 

kaçınılmıştır. İlk on bölümün içeriğini Kilise Babalarının yorumları, Hıristiyan 

dogmaları, Yahudi şeriatının geçerliliğinin kalmadığı şeklindeki Hıristiyanî yorum, 

Hıristiyanların İsa Mesih’le ilişkilendirerek yorumladıkları Kutsal Kitap pasajları gibi 

konular ve yazarın bunlara cevabı oluşturmaktadır. Reuven bu bölümlerde, Hıristiyan 

inanç ve uygulamalarını ve Hıristiyanların İsa’yla ilgili inançlarını yanlış bulduğunu 

ifade etmekte ve bütün bunları Tanrı’nın tekliğine ve mükemmelliğine saldırı olarak 

                                                            
66  Muvahhidler, Kuzey Afrika ve Endülüs’te 1130-1269 yılları arasında hüküm süren Berberî 

Hanedanıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Özdemir, “Muvahhidler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, C. 31, ss. 410-412. 

67   Fatma Seda Şengül, “Yahudi Bilgin Hasday Crescas’ın Teslis İnancına Yönelttiği Eleştiriler”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23 (2), 2014, s. 4. 

68  Hanne Trautner-Kromann, Shield and Sword: Jewish Polemics against Christianity and the Christians 
in France and Spain from 1100-1500, (trans.) James Manley, Tübingen, 1993, s. 52. 
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değerlendirmektedir. Ona göre ayrıca Hıristiyanlar ellerindeki Kutsal Kitaplarıyla da 

çelişki halindedirler. Reuven, Yahudilerin her alandaki ezici Hıristiyan hâkimiyetine 

rağmen Hıristiyan olmayı reddetmelerinin nedeni olarak Yahudilerin doğru iman 

üzerinde olduklarına dair sağlam inançlarını göstermektedir. On birinci bölümde 

monoteistin inkârcıya yönelttiği sorular yer almaktadır. Bu sorular Matta’nın Tevrat ile 

çelişen noktalarını göstermeyi ve Hıristiyanların Kutsal Kitap’la ilgili tutarsızlıklarını 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kısım İncillerden yapılmış uzun İbranice çevirileri 

ve Avrupa’da İncillere yapılan en sistematik eleştirileri içermesi bakımından oldukça 

önemlidir. Bu esere cevaben kaleme alınmış iki Hıristiyan polemiğinden biri yalnızca 

bu bölümle ilgilidir.69 On ikinci ve son bölüm ise Mesih’in henüz gelmemiş olduğu 

şeklindeki Yahudi inancıyla ilgilidir ve Yahudi yazarların eserlerinden sıklıkla yapılan 

alıntıları da içermektedir. Reuven’in çalışmasının yalnızca birkaç el yazma nüshası 

günümüze ulaşabilmiştir.70 

Çalışmalarına genel olarak Kutsal Kitap’tan isimler vermeyi tercih eden Yosef 

Kimhi “Ahit Kitabı” adlı eserinin ismi, muhtemelen çalışmanın Hıristiyanlığa geçerek 

‘Tanrı ile yapmış oldukları ahitten vazgeçen’ Yahudileri geri çağırma amacına vurgu 

yapmaktadır. Eserin giriş kısmından anlaşıldığı kadarıyla öncelikli olarak yazılış gayesi, 

Yahudilikten dönmüş olanlara karşı Yahudiliği savunmaktır. Bu şahıslar eski 

dindaşlarını Hıristiyanlığa davet etmektedirler ve Kimhi’nin metni de bundan hareketle 

biri dindar diğeri Hıristiyanlığa geçmiş iki Yahudi arasındaki tartışmalardan 

oluşmaktadır. Metinlerde diyalog kullanma yöntemi, hem Yahudi hem de Hıristiyan 

gelenek açısından polemik tarzı metinler içerisinde en sık kullanılan yöntemlerden 

biridir ve Kimhi’nin bu çalışmasında olduğu gibi bazı diyaloglar dönemin Yahudi-

Hıristiyan ilişkilerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Kimhi’nin çalışması 

oğlu David’in bir eseri içinde yer alan tam metni sayesinde günümüze ulaşabilmiştir.71  

                                                            
69   Nicholas of Lyra (1270-1349)’nın Pulcherrimae quaestiones Iudaicam perfidiam in catholicam fide 

improbantes adlı çalışması. 
70  Hanne Trautner-Kromann, a.g.e., s. 49-53. 
71  Joseph  Kimhi, The Book of The Covenant (trans.) Frank Talmage, Toronto, The Pontifical Institute of 

Mediaeval Studies, 1972, s. 19-20. Ayrıca bkz. Robert Chazan, “Joseph Kimhi’s Sefer Ha-Berit: 
Partbreaking Medieval Jewish Apologetics”, The Harward Theological Review, 1992, ss. 417-432. 
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Bir diğer öne çıkan örnek, 1390’lı yıllarda yazıldığı tahmin edilen İspanyalı 

Yahudi din bilgini Hasday Crescas’a ait “Hıristiyan Esaslarının Geçersizliği”72 adlı 

eserdir. “Tanrı’nın Işığı”73 adında meşhur bir felsefe kitabının da müellifi olan Crescas, 

Hıristiyanlara yönelik eleştirilerinde sıklıkla felsefe ve mantığa dayalı yöntemlere 

başvurmuş ve bu durum onun metnini ayrıcalıklı kılarak, Hıristiyan karşıtı Yahudi 

polemikleri arasında sıklıkla zikredilen metinlerden biri haline getirmiştir. Çalışmanın 

orijinal dili muhtemelen İber Yarımadası’na ait yerel bir dil olan Kataloncadır, fakat 

orjinal nüsha günümüze ulaşamamıştır. Eserin günümüze ulaşabilmesi Yosef ben Şem 

Tov’un İbranice tercümesi sayesinde olmuştur. Eserin içeriği Hıristiyan inanç ve 

uygulamalarına ait ‘aslî günah, aslî günahtan kurtuluş, Teslis, enkarnasyon, bakireden 

doğum, vaftiz, töz dönüşümü, Mesih, Yeni Ahit ve kötü ruhlar (şeytanî güçler veya 

düşmüş melekler)’ şeklindeki 10 maddeye dair itirazlardan oluşmaktadır.74 

Profiat Duran’ın on dördüncü yüzyıl sonlarında kaleme aldığı “Goyların Utancı 

Kitabı” ve “Atalarınıza Benzemeyin Risalesi” adlı çalışmaları da bu alanın öne çıkan 

eserlerindendir.75 İncil metinlerinin tarihsel analizlerinin yer aldığı ilk metin yazarın 

Nasıralı İsa’nın esas öğretilerinden koptuğunu iddia ettiği Hıristiyanlara ve yozlaşmış 

olarak değerlendirdiği Hıristiyan doktrinlerine yönelik eleştirilerini içermektedir. Ona 

göre İnciller üzerinde yapılacak basit bir incelemeyle bile İsa’nın hiçbir zaman ilahlık 

iddiasında bulunmadığını rahatlıkla anlamak mümkündür. İsa’nın Romalılara karşı, 

Davut soyundan gelen bir kral olarak tahtını inşa edememiş ve gereken karşılığı 

verememiş, dolayısıyla Mesihlik görevini layığıyla yerine getirememiş olduğu 

şeklindeki tarihî gerçek ise İsa’nın Mesih olmadığını ispat için yeterlidir. Duran, 

eserinde çarmıh hadisesi ve İsa’nın doğumu gibi hadiselere yönelik İncillerdeki 

tarihlendirmelerin birbiriyle çelişmesine de değinmektedir. 

                                                            
72   Bitul İkkarey ha-Notsrim. 
73   Or Adonay. 
74  Bkz. Fatma Seda Gurbetoğlu, Yahudi Din Bilgini Hasday Crescas’ın Hıristiyanlık Eleştririsi: Bittul 

İkkarey ha-Notsrim, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Bursa, 2014. 

75  Sefer Kelimmat ha-Goyim ve İggeret al-Tehi Ke Avoteyha. Profiat Duran’ın, İspanya’nın kuzeyinde 
yer alan ve eski Katalonya olarak bilinen bölgenin Perpignan şehrinde 1340-1350 yılları arasında 
doğduğu tahmin edilmektedir. İleri düzeydeki dinî tahsilinin yanı sıra seküler alanlarda ve felsefede de 
geniş çaplı bir eğitim almıştır. 1390 yılında başyapıtı olan İbranice gramer kitabı Ma’aseh Efod’u 
yazmıştır. Maud Natasha Kozodoy, A Study of the Life and Works of Profiat Duran, Michigan, 
Proquest Information and Learning Company, 2006, s. 19-31. 
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Duran’ın “Atalarınıza Benzemeyin Risalesi” isimli eserinin ise ilgi çekici bir 

öyküsü vardır. 1391 İspanya’sında yaşanan Yahudi katliamından kurtulmak için vaftiz 

olan Duran, kendisiyle aynı durumda olan bir arkadaşı ile yeniden Yahudiliğe 

dönebilmek için Filistin’e gitmeye karar vermiştir. Duran, Fransa’nın güneyinde bir 

limanda arkadaşının gelmesini beklerken, arkadaşından bir mektup eline ulaşır. 

Mektubun içeriği, arkadaşının kendileri gibi vaftiz olmuş ve Pavlus adını almış eski bir 

dindaşları tarafından, Yahudiliğe dönmeyip Hıristiyan olarak kalması hususunda ikna 

edildiği şeklindedir. Arkadaşı Duran’a da aynı şeyi yapmasını tavsiye etmektedir. 

Duran’ın ironik ve alaycı bir üslupla yazdığı cevap bahsi geçen risalesini 

oluşturmaktadır. Risale, içerisinde sıklıkla tekrarlanan “Atalarınıza Benzemeyin”  

ifadesinden dolayı bu ismi almıştır. Risalenin amacı Hristiyanlığa geçen Yahudileri 

eleştirmek ve onlara neye karşılık neyden vazgeçtiklerini gösterebilmektir. Duran bunu, 

Yahudi atalarının doğrularını büyük hatalar gibi, Hıristiyanların yanlış bulduğu inanç ve 

uygulamalarını da alaycı bir dille “hakikat” olarak sunarak yapmaktadır. Bu durum 

Profiat Duran’ın mektubunu, Yahudi-Hıristiyan ilişkileri içerisinde din değiştirmeye 

yönelik en orijinal ve en kalıcı doküman yapmıştır.76 

 

2. YAHUDİ-HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİNİN ORTAÇAĞ 
AVRUPASINDAKİ SEYRİ VE KLUNİLİ PETER 
Ortaçağ, özellikle onuncu yüzyıldan itibaren Hristiyan toplumlarda önyargı ve 

şiddetin hâkim olduğu bir çağdır. Bu durum coğrafya ve zaman dilimine bağlı olarak 

değişiklikler gösterse de,  on ikinci yüzyıl Avrupası söz konusu olduğunda yalnızca 

Yahudilerin değil, sapkın olarak kabul edilen herkesin, Hıristiyan toplumunun giderek 

artan hoşgörüsüzlüğüne muhatap olduğunu söylemek mümkündür. İlk Haçlı Seferi 

(1095) ile birlikte İslâm ve Müslümanlar baş düşman olarak belirlenmiş olsa da,  

aşağıda da görüleceği üzere Hıristiyan toplumunun bağrında gayr-i Hıristiyan bir 

cemaat olarak var olan Avrupalı Yahudiler maddî ve manevî saldırıların sürekli 

hedefidirler.77 

                                                            
76  Franz Kobler, Letters of Jews through the ages, Philadelphia, East and West Library, 1978, s. 276. 
77  Hıristiyanların bu dönemde özellikle İslâm ve Müslümanlara yönelik algısı bakımından “Cehalet 

Çağı” tanımlaması için bkz. Richard W. Southern, Orta Çağ Avrupasında İslam Algısı, İstanbul, 
Yöneliş Yayınları, 2001. Southern’e göre Avrupalı Hıristiyanların Haçlı Seferleri ile birlikte karşı 
karşıya kaldıkları ilk açmaz, bilgi bakımından geçmişe bağlı (Kutsal Kitap ve Kilise Babaları’nın 
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2.1. On ikinci Yüzyıl Avrupasında Yahudilerin Genel Durumu ve Yahudi 
Karşıtı Polemiğin Bu Dönemdeki Bazı Örnekleri 
Coğrafi açıdan bakıldığında, on ikinci yüzyıl Avrupasında Yahudiler önemli 

şehir merkezlerinden pek çoğunda yaşamaktadırlar. Entelektüel açıdan ise Yahudi 

varlığını, Hıristiyan üstünlüğüne karşı rahatsız edici bir meydan okuma olarak görmek 

mümkündür. Bunlara ilaveten on birinci yüzyılın başlarında, doğudaki Yahudilerin 

özellikle kutsal topraklardaki Hristiyan çıkarlarına zıt düşen eylemlerinde 

Müslümanlarla ittifak halinde olduğu iddiaları mevcuttur. Müslümanlarla temasta 

bulunmuş Haçlıların “Müslümanlar ve Yahudilerin benzerliği” ile ilgili anlattıkları da 

iki grubun aynı oranda tehlikeli olduğu” şeklinde bir görüşün ortaya çıkmasına 

sebebiyet vermiştir.78 Bu farazi ilişki, on ikinci Yüzyıl Hristiyanlarında Yahudi 

korkusunu daha da körüklemiştir. Bu korkunun henüz Müslümanlar Hıristiyanların ilk 

Haçlı Seferi’nde ele geçirdikleri yerleri geri almaya başlamadan önce ortaya çıkmış 

olması şaşırtıcıdır. On üçüncü yüzyıla gelindiğinde Yahudi polemik yazarları, 

Müslümanların bu bölgeleri tekrar geri almasını Hıristiyanlığın sahte bir din olduğu 

yönündeki iddialarını ispat için kullanacaklardır. Oysa Hristiyan ilahiyatçılar uzun 

zamandır, Tanrı’nın Yahudileri kutsal vatanlarını ellerinden alarak cezalandırdığı tezini 

savunmaktaydılar.79 

                                                                                                                                                                              
eserlerine) bu toplumun Müslümanları ne olarak görecekleri, hangi kategoriye koymaları gerektiği 
hususundadır. Yahudilerin Hıristiyan teolojisindeki yeri net bir şekilde belirlenmişken Yahudilerden 
farklı olarak geleneksel Hıristiyan teolojisi açısından izahı güç bir şekilde güçlü ve Doğunun önemli 
bir kısmında hakim konumda olan Müslümanlar için büyük bir belirsizlik söz konusudur. Bu 
belirsizlik çok geçmeden, Müslümanların ve İslâm Peygamberi’nin Şeytan ve Deccal’le 
ilişkilendirilmesiyle kısmen giderilmiştir (!). Bkz. ss. 14-15 ve ss. 30-32. Ortaçağ Hıristiyan 
dünyasında İslâm algısı ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Norman Daniel, Islam an West: The 
Making of an Image, (Revised Edition), Oxford, Oneworld Publications Ltd, 1993 ve John V. Tolan, 
Saracens : Islam in the medieval European imagination, New York, Columbia University Press, 2002. 
Ayrıca bu konuda Türkçe kaynak olarak bkz. İbrahim Kalın, İslâm ve Batı, İstanbul, İSAM Yayınları, 
2007 ve yakın zamanda çıkan; İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş, 
İstanbul, İnsan Yayınları, 2016. Bu konudaki kaynakçayı ve Türkçe literatürü de içeren bir çalışma 
için bkz. Fuat Aydın, Batı İslâm Algısının Arkeolojisi, Ankara, Eskiyeni Yayınları, 2011. 

78  Claude Cahen, Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, (çev.) Mustafa Daş, 2. Basım, İstanbul, 
Yeditepe Yayınevi, 2013, s. 75. Ayrıca bkz. Bülent Şenay, “Yahudi-Hıristiyan İlişkileri Tarihi ve 
Anti-Semitizm-Oryantalizm İlişkisi” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 11, S. 2, 
Bursa, 2002, s. 120-122. Şenay’a göre Hıristiyanlar Haçlı Seferleri süresince bazı Yahudi grupları, 
Müslümanların işbirlikçileri oldukları ve Hıristiyan topraklarında İslâm’ın beşinci kolu olarak hareket 
ettikleri gerekçesiyle hedef almışlardır. Yahudi-Hıristiyan ilişkileri tarihi detaylı bir incelemeye tabi 
tutulurken, İslâm’ın yedinci yüzyılda tarih sahnesine çıkışından itibaren bu ilişkilere etkileri üzerinde 
de durulması gerekmektedir. 

79  Peter the Venerable, Against the Inveterate Obduracy of the Jews (Adversus Iudeorum inveteratam 
duritiem), (trans.) Irven M. Resnick, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 
2013, s. 11-12. 
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 On ikinci yüzyıl sonlarında, “Müslümanları öldürmek için kutsal topraklara 

yolculuk edip de, Yahudilerin Hıristiyan dünyasının ortasında yaşamasına izin vermenin 

tutarsız olduğu” düşüncesini savunan Hıristiyanlar mevcuttur. On üçüncü yüzyılda 

Hales’li Alexander Summa Theologica isimli eserinde “Eğer Hıristiyanların kutsal 

şehirlerini ellerinde tutarak Mesih’i aşağıladıkları için Müslümanları katletmek caizse; 

Kurtarıcı’yı reddetmek ve ona küfretmek suçlarını her gün işleyen Hıristiyan 

dünyasındaki Yahudileri katletmek fazlasıyla caiz değil midir?” diye sormaktadır.80 Bu 

tür yaklaşımlar Avrupa’da ilk Haçlı Seferinden itibaren on iki ve on üçüncü yüzyıllar 

boyunca var olmuş ve Yahudi topluluklarına yönelik şiddet içeren hatta bazen katliama 

varan saldırılara sebebiyet vermiştir.81 Tansiyonun yükseldiği bazı bölgelerde Yahudiler 

vaftiz olmaya zorlanmış, kendisinin ve çocuklarının hayatını kurtarabilmek için 

Hıristiyanlığa geçenler olduğu gibi, bunu kabul etmeyip katledilenler de olmuştur. 

Kessler, inancını koruyabilmek uğruna “şehit olma” olgusunun Yahudi tarihinde ilk 

defa bu dönemde görüldüğünü aktarmaktadır.82 

Bütün bunlara bağlı olarak on iki ve on üçüncü yüzyıllarda Hıristiyan Avrupa’da 

Yahudilere yönelik polemik yazımı hız kazanmış, buna mukabil Avrupa’da yaşayan 

Yahudiler, yukarıda da zikredildiği üzere,  ilk defa olarak bu dönemde Hıristiyan 

yazarların kendilerine yönelik eleştirilerine cevaben kendilerini savunan eserler kaleme 

almaya başlamışlardır. 

Yahudilere yönelik Hıristiyan tasavvurunu önceki kısımlarda da değinildiği 

üzere büyük ölçüde Kilise Babaları’nın yaklaşımları şekillendirmiştir. On ikinci yüzyıl 

Avrupasında da bu durum hem Hıristiyan müellifler hem de toplumun diğer kesimleri 

bakımından genel olarak çok farklı değildir. Yahudilere yönelik bu dönemde ortaya 

çıkan suçlamalara bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir. Bununla birlikte 

Hıristiyan dünyasının giderek artan bir şekilde Yahudi sermayesine bağımlı hale geldiği 
                                                            
80   Hales, İngiltere’nin Norfolk şehrinde küçük bir kasabadır. Yaklaşık olarak 1185-1245 yılları arasında 

yaşamış olan Alexander, skolastik düşünce ve Fransisken ekolünün gelişiminde önemli yere sahip bir 
ilahiyatçı ve filozoftur. 

81  Peter the Venerable, a.g.e., s. 12-13 ve Kessler, a.g.e., s. 102. Sözü edilen kıyımlara örnekler için 
ayrıca bkz. Kessler, a.g.e., s.107-108. Kessler ilk Haçlı ordusunun Kudüs’e girdiğinde gerçekleştirdiği 
büyük katliamda Müslümanların yanı sıra çok sayıda Yahudinin de katledildiğini aktarmakta ve 
“Haçlı” kelimesinin günümüzde dahi Yahudi ve Müslümanların zihninde dinsel bir zulüm ve 
adaletsizlikle ilişkili anlamlara sahip olduğunu belirtmektedir. 

82  Kessler, a.g.e., s. 108. İlk Haçlı Seferi esnasında Yahudilerin durumu ve Yahudilikte “şehadet” olgusu 
için ayrıca bkz. Robert Chazan, In the Year 1096: the First Crusade and the Jews, Philadelphia, The 
Jewish Publication Society, 1996. 
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bu dönemde en yaygın Yahudi eleştirisi Yahudilerin faizle borç vermesine yöneliktir. 

Faiz, Ortaçağ ekonomisinde giderek yaygınlık kazanan bir ekonomik olgudur fakat 

Yahudiler söz konusu olduğunda, onların faizi Hıristiyanlara zarar vermek için bir silah 

olarak kullandıkları, hatta bu yolla Hıristiyanların zaferiyle ilgili ilâhî planı engellemeye 

çalışarak şeytanî güçlere hizmet ettikleri şeklinde bir algı mevcuttur. Bu algı özellikle 

ikinci Haçlı Seferi (1146) arifesinden itibaren yaygınlık kazanmaya başlamış ve Yahudi 

karşıtı polemik yazarlarının eserlerine de yansımıştır.  

On birinci yüzyıl sonu ve on ikinci yüzyıl başlarında kaleme alınan polemiklerin 

içeriğini ise daha çok teolojik tartışmalar oluşturmaktadır. Kilise Babalarına ait 

apolojetikler kısmî olarak felsefî içeriğe sahip olsa da genel olarak Kutsal Kitap 

içeriklidir. Onların halefleri olan Ortaçağ müellifleri ise bir yandan seleflerinin yolunu 

takip etmekte öte yandan akıl yürütme ve mantığa dayalı argümanların kullanımına 

ağırlık vermektedirler.  Gilbert Crispin (1055-1117)’in 1090-1100 tarihli “Bir Yahudi 

ve Hıristiyanın Münazarası”83 adlı eseri bu tarz çalışmalardan biridir. 1085 yılından 

ölümüne kadar İngiltere’deki Westminster Manastırı’nın başrahibi olan Gilbert, bu 

eserinde Tanrı’nın Bedenlenmesi, Teslis ve Yahudi Kutsal Kitabınının İsa Mesih’le 

ilgili tefsiri gibi konuları işlemiştir.84 

Benedikten tarikatından ilahiyatçı ve tarihçi yazar Nogentli Guibert (1055-1124) 

1111 tarihli “Yahudilere Karşı Tanrı’nın Bedenlenmesi Üzerine Tez”85 adlı eserinde 

Tanrı’nın Bedenlenmesi ve Bakireden Doğum konularını ele almıştır. Bakireden 

Doğum hususunda Yahudilere Tanrı’nın Âdem ve Havva’yı anne-babasız yarattığını 

hatırlatarak, İsa’nın babasız yaratılışını da bu duruma benzetmektedir. Tanrı’nın 

Bedenlenmesi hususunda ise Yahudilerin insanla herhangi bir ilişkinin Tanrı’nın 

tabiatını kirleteceği ve aşkınlığını zedeleyeceği fikrine karşı çıkarak, güneş ışınlarının 

pis yerleri aydınlatmakla kirlenmediği, altının toprakla, suyun petrol ve yağ ile temas 

halindeyken bile karışmadıkları gibi örnekler zikretmektedir. 

                                                            
83  Disputatio Iudei et Christiani. 
84  Anna Sapir Abulafia, Christians and Jews in the twelfth-century renaissance, New York, Routledge, 

1995, s. 78-81. 
85  Treatise against the Jews on the Incarnation. 
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Bir diğer Benedikten rahibi Cambrailı Odo (1060-1113) da, 1106 yılından sonra 

kaleme aldığı tahmin edilen, “Yahudi Leo ile Mesih’in Gelişi Hakkında Münazara”86 

isimli eserinde Guibert ile aynı argümanı kullanmaktadır. Eserin Yahudi figürü Leo, 

Yahudilerin enkarnasyon hakkındaki Hıristiyan inancını çılgınca bularak onlarla alay 

ettiklerini söylemektedir. Çünkü bu inanç “Tanrı’nın, annesinin tiksindirici rahminde 

dokuz ay boyunca müstehcen bir hapis hayatı yaşadığı” anlamına gelmektedir. Dahası 

Tanrı’nın oradan çıktığını yani doğumunu düşünmek de başlı başına utanç verici bir 

durumdur. Odo’nun buna cevabı “Tanrı’nın her yerde hazır ve nazır olduğu, tıpkı güneş 

ışığının temas ettiği yerden dolayı çamurlanmayıp, kirlenmediği gibi Tanrı’nın da 

herhangi bir sebeple kirlenmesinin mümkün olmadığı” şeklindedir. O Bakireden 

Doğum hususunda da Yahudileri mantıklı düşünmeye çağırmaktadır. Ona göre 

Yahudilerin Hıristiyan ilahiyatının ana prensiplerini anlayamamalarının sebebi Kutsal 

Kitabı yorumlarken İsa Mesih’le ilgili pasajları göz ardı etmeleri ve yorumlarında 

mantığa yer vermemeleridir.87 

1123-1148 yılında yazıldığı tahmin edilen “Bir Yahudi ve Hıristiyan Arasında 

Katolik İmanı Hakkında Konuşmalar”88 isimli eser ise yazarı bilinmemekle beraber 

içerik ve argüman bakımından ağırlıklı olarak Gilbert Crispin’in çalışmasını temel almış 

görünmektedir. Fakat Yahudilere karşı sert ve tartışmacı üslubuyla onun eserinden 

ayrılmaktadır. Eser Bakireden Doğum meselesinde önce bu durumun mucizevi yanına 

vurgu yaparak Yahudileri Kutsal Kitap’ta şahit oldukları mucizeleri hatırlamaya çağırır. 

Sonrasında ise bunun akıl yürütme yoluyla ve günlük hayatta şahit olunan hadiseler 

vasıtasıyla anlaşılabileceğini öne sürerek analojiye başvurur: nasıl güneş ışınları camın 

içinden geçip gidiyor ama bu durum cama herhangi bir zarar vermiyorsa, İsa Mesih de 

ilâhî gücü sayesinde Meryem aracılığıyla ete bürünmüş, fakat Meryem el değmemiş 

                                                            
86  Disputation against the Jew Leo about the Coming of Christ. Cambrai, Fransa sınırları içerisinde yer 

alan bir piskoposluk (16. yüzyıldan itibaren başpiskoposluk) bölgesidir. Odo 1105’ten ölümüne kadar 
bu bölgenin piskoposu olarak görev yapmıştır. Odo, önceki görev yerlerinden biri olan Tournai 
şehrine atıfla Tournailı Odo olarak da bilinmektedir. Bu şehir günümüzde Belçika sınırları içerisinde 
yer almaktadır. 

87  Abulafia, a.g.e., s. 81-85. 
88  Dialogus inter Christianum et Iudeum de fide Catholica. Yakın zamana kadar bu eserin Fransız 

filozof ve piskopos Champeaux’lı William (1070-1121)’a ait olduğu sanılmış, eserin en erken yazım 
tarihi olarak 1123 yılı olarak belirlendiğinde bunun olanaksızlığı ortaya çıkmıştır. Bkz. Abulafia, 
a.g.e., s. 74 ve s. 81. Ayrıca bkz. Peter the Venerable, a.g.e., s. 14. Resnick 32 numaralı dipnotta 
Abulafia’ya atıfla aynı bilgiyi paylaşmaktadır fakat onun eser için verdiği 1123-1148 şeklindeki tarihi 
muhtemelen basım hatası yüzünden 1128-1143 şeklinde aktarmaktadır. 
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olarak kalmıştır. Böylece eserde hem klasik usul takip edilmiş hem de mantığa da yer 

veren yeni usul tatbik edilmiştir.89 Bu çalışma Ortaçağ boyunca çok okunmuş olması ve 

kendinden sonraki polemikleri etkilemesi bakımından öne çıkmaktadır. Ayrıca buraya 

kadar zikrettiğimiz eserlerin müellifleri teolojik argümanlarında Aziz Anselm’in yorum 

tarzını temel almış görünmektedirler. Bunlardan Gilbert Crispin zaten onun 

öğrencisidir.90 

Dönemin önemli simalarından Aziz Bernard olarak da bilinen Clairvaux’lu 

Bernard’ın (1090-1153) bu konuda müstakil bir eseri bulunmamakla birlikte, 

Yahudilerin dünyaya ve dünyevi şeylere düşkünlüğü, mantıktan yoksunlukları ve 

inançsızlık konusundaki inatçılıklarını konu edinen vaazlar verdiği bilinmektedir.91 

İkinci Haçlı Seferi öncesi Yahudilere yönelik şiddet eylemlerinin artması üzerine, bu 

vaazlarına son vermiş ve şiddet içeren eylemleri kınayarak, Kilisenin Yahudilerin hayat 

hakkını savunan politikası yönünde görüş bildirmiştir.92 

Dönemin bir diğer meşhur ismi ve filozofu Peter Abelard (1079-1142)93 ise “Bir 

Filozof, bir Yahudi ve bir Hıristiyan’ın Konuşması”94 adlı felsefî içerikli eserinde 

Yahudi karakterine şunları söyletmektedir: 

Bizlere ne arazi ne mülk ne de bağ-bahçe sahibi olma hakkı tanındı. Acınası hayatlarımızı 
sürdürebilmek için bize kalan tek kazanç kapısı yabancılara faizle borç vermek. Fakat bu da 
onlara zulmettiğimizi düşünerek bizden daha çok nefret etmelerine sebep oluyor.95 

                                                            
89  Abulafia, a.g.e., s. 81-82. 
90  1033-1109 yılları arasında yaşamış, Benedikten tarikatına mensup filozof ve ilahiyatçı. İngiltere 

Kilisesinin liderliği makamı olan Canterbury Manastırı Başpikoposluğu görevinde bulunmuştur. 
Anselm, daha çok Tanrı’nın varlığına dair geliştirdiği “ontolojik kanıt” ve Mesih’le ilgili enkarnasyon 
ve Kefaret konusundaki doktrinleri ile bilinmektedir. Çalışmaları ve akıl yürütme tarzıyla Katolik 
Kilisesince bir reformcu olarak da bilinir. Anselm, Yahudilere yönelik müstakil bir eser kaleme 
almamış olmakla beraber, inançsızlara yönelik yazdıkları dolaylı olarak Yahudileri de kapsamaktadır. 
Ayrıca yetiştirdiği çok sayıda öğrencisi onun doktrinlerini Yahudilere karşı kaleme aldıkları 
polemiklerde kullanmışlardır. Bkz. Joann Spillman, “Anselm of Canterbury”, A Dictionary of Jewish-
Christian Relations, (ed.) Edward Kessler and Neil Wenborn, New York, Cambridge University 
Press, 2005, s. 17. 

91  Clairvaux, Fransa’nın kuzeyindeki Ville-sous-la-Ferté nahiyesinde yer alan bir Sistersiyen 
manastırıdır. Dolayısıyla Bernard başrahipliğini yaptığı manastırın adıyla anılmaktadır. Bu manastır 
günümüzde yüksek güvenlikli cezaevi olarak kullanılmaktadır. Aziz Bernard hakkında bilgi için bkz. 
E. Rozanne Elder, “Bernard of Clairvaux, St.”, Dictionary of Middle Ages, (ed.) Joseph R. Strayer, C. 
II, New York, American Council of Learned Societies, 1987,  s. 190-194. 

92   Kessler, a.g.e., s. 108. 
93   Abelard’ın çalışması için bkz. Abulafia, a.g.e, s. 89-93.  Abelard hakkında geniş bilgi için bkz. Peter 

Abelard, A Dialogue of a Philosopher with a Jew, and a Christian, (trans.) Pierre J. Payer, Toronto, 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1979 ve Abelard and Heloise, The Letters and Other 
Writings, (trans.) William Levitan, Indianapolis, Hackett Publishing Company, Inc., 2007. 

94   Dialogue of a Philosopher with a Jew and a Christian. 
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Bu dönemde kaleme alınan eserler arasında, Avrupa’da Yahudi ve Müslüman 

algısına ve kendisinden sonraki çalışmalara yaptığı etki bakımından en önemlisi Petrus 

Alfonsi’nin “Yahudilere Karşı Diyaloglar”96 adlı eseridir. Petrus, iyi derecede ilahiyat 

ve felsefe eğitimi almış bir sefarad Yahudisidir. Asıl ismi Musa’dır.97 Rabbi olduğuna 

dair iddialar bulunmakla birlikte bunu kanıtlayacak herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Bununla birlikte onun zaman zaman sinagoglarda Yahudilikten dönenleri eleştiren 

vaazlar verdiği ve hitabetinin güçlü olduğu bilinmektedir. Yaşadığı şehrin Aragon Kralı 

Alfonso I (1104-1134) tarafından ele geçirilip Müslüman hâkimiyetinden çıkmasından 

birkaç yıl sonra Hıristiyan olarak, Petrus ismini almıştır. Krala olan bağlılığının 

göstergesi olarak adının peşine Alfonsi ibaresini eklemiştir. Petrus’un eserini Hıristiyan 

olduktan üç yıl sonra yaklaşık 1109 yılında yazdığı sanılmaktadır. Hıristiyan olduktan 

sonra Avrupa’daki Hıristiyan kralların yanında danışmanlık ve hekimlik yaparak hizmet 

vermiştir. Eski dindaşları Hıristiyan olmasını dünyevî hırslarına bağlayarak, onu makam 

ve mevki için dininden dönmekle suçlamışlar ve bu durum Petrus’un eserini hazırlama 

gerekçelerinden biri olarak zikredilmiştir. Petrus bu eser vasıtasıyla neden Yahudilikten 

vazgeçtiğini ve İslâm’ı değil de Hıristiyanlığı seçtiğini ayrıntılı olarak izah etmektedir. 

Petrus’un çalışması Avrupa’da Yahudilere yönelik ilk sistematik polemik metni 

unvanına sahiptir. Eser on iki bölümden oluşmaktadır. İlk dört bölüm Yahudilere 

yönelik eleştirileri içermektedir ve Yahudi Moses ile Hıristiyan Petrus arasında yaşanan 

diyaloglar şeklinde kaleme alınmıştır. Petrus burada eski ve yeni kimliğini tartıştırıyor 

gibidir. Eserdeki Moses, “bilgelerimizin sözleri” atfıyla sık sık Talmud alıntılarıyla 

konuşmaktadır. Bu durum, çalışmayı, adı açıktan zikredilmemekle birlikte Talmud 

alıntıları içeren ilk Yahudi karşıtı polemik metni kılmaktadır. Petrus, eserinin beşinci 

bölümünü İslâm ve Müslümanlara yönelik eleştirisine, kalan yedi bölümünü ise 

Hıristiyanlığı müdafaaya ayırmıştır. 

Eski bir Yahudi olması ve Yahudi kaynaklarına vukufiyeti ayrıca Arapça bilmesi 

ve uzun süre Müslümanlarla birlikte yaşamış olması Petrus’un her iki dine yönelik 

eleştirilerini Hıristiyanlar tarafından rağbet edilir kılmıştır. Onun “Yahudilere Karşı 

                                                                                                                                                                              
95   Peter the Venerable, a.g.e., s. 17. 
96   Dialogus contra Iudaeos. 
97  İngilizce ve Latince kaynaklarda Moses şeklinde zikredilmekle birlikte, kendisi Hıristiyan olmadan 

önceki hayatını Arapça konuşulan bir coğrafyada geçirdiğinden, muhtemelen Müslümanlar tarafından 
Musa; dindaşları tarafından Moşe olarak anılmaktaydı. 
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Diyaloglar” isimli çalışmasının günümüze kadar ulaşan seksen civarında el yazması 

nüshası, Ortaçağ boyunca en çok okunan eserlerden biri olduğunu göstermektedir. Onun 

Yahudiler ve Müslümanlar hakkındaki eleştirileri kendisinden sonra bu konularda 

yapılan çalışmaları (bunlardan biri de bu çalışmanın ana konusu teşkil eden eserdir) ve 

Hıristiyan fikriyatını derinden etkilemiştir. Özellikle Müslümanlara karşı öne sürdüğü 

argümanların izlerini bugün bile Hıristiyan yazınında görmek mümkündür.98 

2.2. Ortaçağ Hıristiyan Algısında Yahudilerin Kötülüğünün Kaynağı 
Olarak Çocuk Katli ve Para 
Yahudi algısı ve Yahudilere yönelik yaklaşımda kökleri daha öncelere 

dayanmakla beraber bu yüzyılda belirgin bir şekilde ortaya çıkan ve sonraki yüzyılları 

daha da fazla etkileyecek olan iki yeni olgu vardır: “Kan İftirası”99 olarak bilinen çocuk 

katli suçlaması ve Yahudilerin para ile ilişkilerine atıfla şekillenen “Faizci/Tefeci 

Yahudi” imajı. “Kan İftirası” suçlamasının içeriği özetle, Yahudilerin Hıristiyan 

çocuklarını kaçırıp hapsederek, gizli ayinlerinde türlü işkencelerle kurban ettikleri 

şeklindedir. Aslında Yahudilerin insan kurban ettiklerine dair iddianın kökeni 

Hıristiyanlık öncesine dayanmaktadır. Kessler, bu iddianın yazılı olarak ilk ortaya çıkış 

tarihini MÖ ikinci yüzyıl olarak aktarmaktadır. İddianın sahibi pagan bir yazardır ve 

ona göre Yahudilerin mabetlerine yabancıları sokmamalarının nedeni orada insan 

kurban etmeleridir. Johnson da anti-semitizmin tarih öncesi kökenlerinden bahsederken 

aynı iddiayı, Romalılar arasında ‘Yahudilerin eşeğe taptıkları ve mabetlerinde eşek 

kafası asılı olduğu, domuzun cüzzamın yayılmasını kolaylaştırdığı için haram olduğu’ 

gibi, aslında temeli olmayıp Greko-Romen yazarlarca uydurulup tekrarlanan iddialar 

arasında zikretmektedir. Daha da ilginç olan bir anekdot ise bir başka pagan ve 

Hıristiyan karşıtı apoloji yazarının üçüncü yüzyılın başlarında aynı iddiayı Hıristiyanlar 

                                                            
98  Bunlardan biri olan “Müslümanların putperest oldukları ve Mekke politeistlerinin panteonunu 

kendilerine uyarlayarak sürdürdükleri” şeklindeki eleştirinin ve Hz. Muhammed’e yönelik 
suçlamaların günümüzdeki yansımaları için bkz. Stephen Spector, a.g.e., s. 76-80. Petrus ve eseri için 
bkz. Petrus Alfonsi, Dialogue Against the Jews (Dialogus contra Iudaeos), (trans.) Irven M. Resnick, 
Washington, D.C., The Catholic University of Americe Press, 2006. Petrus’un özellikle Müslümanlara 
yönelik eleştirileri ve kaynakları hakkında bkz. Fuat Aydın, a.g.e., s. 115-128. 

99  Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Haim Hillel Ben-Sasson & Dina Porat & Yehuda Slutsky, “Blood 
Libel”, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.03, Keter Publishing House, 
2007, s.774-780. 



32 
 

hakkında tekrarlamış olmasıdır. Ona göre Hıristiyanlar, cemaatlerine yeni üyelerin 

katılımı esnasında uyguladıkları seremonide çocuk kurban etmektedirler.100 

“Kan İftirası” suçlaması, Avrupalı Hıristiyanlar arasında önceden de konuşulan 

bir konu olmakla beraber, Monmouthlu101 Thomas adlı keşişin 1150’de kaleme aldığı 

ve 1144’te yaşanan bir olayı işlediği Life and Miracles of St. William of Norwich 

eseriyle hem boyut değiştirmiş hem de yaygınlık kazanmıştır. 1144 yılında, 

Norwich’te102 William adında, 12 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulunmuş, çocuğun 

amcası Yahudileri suçlamış, fakat ortada bir delil olmadığından, hiç kimse hakkında 

cezaî bir işlem uygulanmadan dava kapanmıştır. Thomas’ın eseri bu olayın faili olarak 

Yahudileri işaret etmekle kalmayıp, William’ın katlanmak zorunda kaldığı işkenceleri 

tasvir etmekte ve daha sonra mezarının etrafında gerçekleşen mucizelerden bahsederek 

onu aziz ilan etmektedir. Eser Hıristiyan cemaati derinden etkilemiştir. William’ın 

mezarı önce türbeye dönüştürülmüş, daha sonra da üzerine bir katedral inşa 

edilmiştir.103 Benzer olaylar sonraki tarihlerde de cereyan etmişse de William’ın vakası 

Thomas’ın eseri nedeniyle büyük üne kavuşmuş, “Kan İftirası” suçlamasını Avrupalı 

Hıristiyanlar nezdinde somutlaştırmıştır. 

Sonraki yüzyıllarda Avrupa edebiyatı ve sanatında da kendine yer bulan bu 

suçlamanın Hıristiyanlığın Yahudilikten uzaklaşarak pagan Roma ile yakınlaştığı ilk 

yüzyıllarda pagan kültürden ödünç aldıklarının arasında sayılabileceği ve Yahudilere 

birbirinden farklı suçlama ve baskıların revaç bulduğu bir zaman dilimi olan Haçlı 

Seferleri döneminde yaygınlık kazandığı gerçeği “Kan İftirası” ile ilgili dikkat çekici 

hususlardır. 

“Kan İftirası”nın dolaylı bağına karşılık, “Faizci/Tefeci Yahudi” imajı doğrudan 

Haçlı Seferleri ile ilişkilidir. Paranın kullanım oranının artması ve değişen ekonomik 

şartlar, bu dönemde Hıristiyanların Yahudilerle finansal münasebetlerinde sık sık 

sorunlar yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Aslında bu durum meselenin dinî yönüyle 

yakından ilişkilidir: Hıristiyan teolojisi o dönemde, para ve parayla yoğun meşguliyet 

gerektirecek işleri manevî açıdan kirletici, bu tür işlerle iştigal etmeyi de alçaltıcı ve 

                                                            
100  Bkz. Kessler, a.g..e., s. 103 ve Johnson, a.g.e., s. 169. 
101  Galler’in İngiltere sınırındaki Monmouthshire şehrinde yer alan bir kasaba. 
102  Londra’nın 160 km kuzey doğusunda yer alan bir İngiliz şehri. 
103  Peter the Venerable, a.g.e., s. 18 ve Kessler, a.g.e., s. 104. 
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yozlaştırıcı olarak niteleyen bir yaklaşıma sahiptir. Faizle borç vermek ise Kilise 

Babalarınca haram sayılmış ve büyük günahlardan biri olarak kabul edilmiştir.104 Bu 

yaklaşım finans piyasasının Yahudilerin tekeline girmesinin sebeplerinden birini 

oluşturmuş, Hıristiyanların paraya olan ihtiyaçlarının giderek artması ise Yahudilerle 

alışverişlerini kaçınılmaz kılmıştır. Bu ihtiyacın temel sebebini Haçlı Seferleri 

oluşturmaktadır. Haçlı hareketinin maddî kaynağını borç ve krediler oluşturmaktadır. 

Haçlı askerleri sefere çıkabilmek için gereken donanımı çoğu zaman değerli eşyalarını 

rehin bırakarak veya arazilerini ipotek ederek aldıkları borçlarla sağlayabilmektedirler. 

Prens ve kralların yanı sıra kilise mensupları hatta Papalar bile borç paraya ihtiyaç 

duyduklarında, Hıristiyanların faizle borç vermeleri yasak olduğundan, çoğunlukla 

Yahudi tefecilere başvurmak durumunda kalmışlardır.105 Rehin bırakılanlardan bazıları 

da kilise ve manastırlara ait kutsal eşyalardır ve Yahudilerin bunlara saygısızca 

davrandığı dönemin Yahudi karşıtı söylemlerinden biridir. Ayrıca Yahudilerin faiz 

yoluyla kazandıkları para hırsızlıkla eş değer sayılmış, Albanolu Matthew (ö. 1134) gibi 

bazı başrahipler kendilerine bağlı keşişlere Yahudi tefecilerden borç almayı kesin bir 

dille yasaklamışlardır. Matthew, kendisine manastırlarının yoksulluğundan yakınarak, 

Yahudilerden borç almak zorunda olduklarını söyleyen keşişlere; “ışıkla karanlık, 

müminle kâfir, Mesih’le Şeytan arasında hiçbir ilişki kurulamayacağı” cevabını 

vermiştir. Yahudilerle kurulan bu tür ilişkilerin, Kilisenin kutsallığını lekeleyeceği ve 

Hıristiyan imanını yozlaştıracağı düşüncesi Hıristiyan din adamlarınca sıklıkla dile 

getirilmiştir.106 

2.3. Klunili Peter, Mektupları ve Polemik Metinleri 
Asıl adı Pierre Maurice de Montboissier107 olan Peter, Fransa’nın Auvergne 

bölgesinde, 1092 veya 1094 yılında dünyaya gelmiştir. Bölgenin ilk kiliseye adanmış 

                                                            
104  Kessler, a.g.e., s. 106. 
105  Peter the Venerable, a.g.e., s. 13-17. Nogentli Guibert gibi ilahiyatçıların onlara yönelik sert 

eleştirileri, dinen yasaklanmış olmasına rağmen tefecilikle uğraşan Hristiyanların var olduğunun kanıtı 
olarak görülmektedir. Hıristiyan tefecilere yöneltilen eleştirilerden biri de, “faiz almanın Yahudice bir 
iş olduğu” şeklindedir. Aziz Bernard da Hıristiyan tefecilerin yaptığı işi “Yahudileşmek (judaizare)” 
olarak adlandırmıştır. Bkz. Peter the Venerable, a.g.e., s. 17-18. 

106  Peter the Venerable, a.g.e., s. 15-21. 
107  Montboissier adı Peter’ın mensup olduğu aileyi belirtmektedir. “Venerable (Muhterem)” unvanı ise 

Peter’ın yaşadığı dönemde üst düzey Kilise mensupları için kullanılmaktadır ve kendisi bu ünvanla 
tanınagelmiştir. Kaynaklarda Petri Venerabilis, Petrus Venerabilis, Pierre le Vénérable, Petra il 
Venerabile, Pedro el Venerable gibi adı ve unvanının Batı dillerindeki varyasyonları da kullanılmakla 
birlikte, günümüz akademi literatüründe yaygın olarak İngilizce Peter the Venerable ve Peter of Cluny 
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ailesi (ecclesiastical family) olarak bilinen Montboissierler, Auvergne’nün önde gelen 

birkaç feodal ailesi arasında olmamakla beraber sahip oldukları ilişkiler ağı bakımından 

onlara denk bir konumda yer almış ve bölgelerinin ötesinde bir etkiye sahip olmuşlardır. 

Bölgenin soyluları arasında yer alan Peter’ın babası Maurice II de Montboissier ilk 

Haçlı Seferine katılarak Antakya’da savaşmıştır. Aile birkaç kuşaktır Benedikten 

tarikatına mensuptur ve bu tarikata ait olan Burgonya’daki Kluni Manastırı’yla yakın 

ilişkiler geliştirmiştir.108 Annesi Raingard109 Peter’ı daha doğmadan Tanrıya adamıştır 

ve bunun gereği olarak çocuk yaşta Sauxillanges kasabasındaki Kluni’ye ait 

manastırlardan birine vermiştir. Peter’ın babası savaştan döndükten sonra Kluni 

Manastırlarına önemli bağışlarda bulunmuş, annesi de babasının vefatının ardından bu 

manastırlardan birine girmiş ve başrahibeliğe kadar yükselerek ölümüne kadar burada 

hizmet vermiştir. Peter’ın yedi erkek kardeşinden dördü de kiliseye katılmış ve farklı 

manastırlarda başrahiplik makamında bulunmuşlardır. Diğer üç kardeşinden birinin 

genç yaşta öldüğü, ikisinin de ruhban sınıfından olmayıp şövalye olarak bilindikleri 

aktarılmaktadır. Peter’ın bu kardeşlerinin birinden iki kız yeğeni bulunmakta, onların da 

amcalarının yönlendirmesiyle büyükannelerinin görev yaptığı manastırda rahibe hayatı 

sürdükleri bilinmektedir.110 Peter’ın ailesi hakkında eldeki bilgi özet olarak bu kadarla 

                                                                                                                                                                              
kullanılmaktadır. Peter, atıf yaptığımız Türkçe kaynaklardan İbrahim Kalın’ın çalışmalarında Aziz 
Peter; Fuat Aydın’ın çalışmasında Saygın Peter şeklinde anılmaktadır. Burman’ın eserini çeviren Alıcı 
ise Muhterem Peter kullanımını tercih etmiştir. Peter’ın en tanımlayıcı vasfının “Kluni başrahipliği” 
olması ve “Muhterem” lakabının yol açması muhtemel anlam sorunları nedeniyle bu çalışmada 
“Klunili Peter” ifadesi tercih edilmiştir. 

108  Merkezi Burgonya’da bulunan Kluni (Cluny) Manastırı 910 yılında manastır reformu için bir merkez 
olarak kurulmuş ve tarihi boyunca Papalık tarafından kendisine tanınan özel hak ve ayrıcalıklara sahip 
olmuştur. Kluni on ikinci yüzyılda sadece bir manastır değil, Fransa ve İspanya içlerine yayılmış altı 
yüzün üstünde manastır ve on binin üzerinde keşiş ve rahibe sahip bir manastırlar zinciridir ve 
Avrupa’da muazzam bir etkiye sahiptir. Özellikle on ve on birinci yüzyıllarda yöneticiliğini yapan 
yetenekli başrahipler sayesinde Hıristiyan dünyasında oldukça güçlü bir konum elde etmiş, 
bünyesinden kardinal ve papalar çıkarmış (ilk Haçlı Seferi’nin hazırlayıcısı Papa II. Urban bunlardan 
biridir), başrahipleri krallar ve papalara danışmanlık yapmışlardır. Kluni zaman içinde küçülerek ve 
etkisini kaybederek de olsa Fransız İhtilaline kadar varlığını sürdürmüştür. İhtillalle birlikte 
manastırın mülklerine el konulmuş, rahipleri dağıtılmış, manastıra ait çok sayıda belge ve eşya İhtilale 
iştirak eden halk tarafından pazar yerlerinde yakılmıştır. Bkz. James Kritzeck, Peter the Venerable 
and Islam, Princeton, Princeton University Press, 1964, s. 3. 

109  Kluni’nin önemli başrahiplerinden Hugh I’in Peter’ın anne tarafından büyük amcası olduğu ve 
Peter’ın Tanrı’ya adanması yönünde annesini teşvik ettiği düşünülmektedir. Bkz. Giles Constable, The 
Letters of Peter the Venerable, Vol. II, Cambridge, Harvard University Press, 1967,  s. 238 ve 
Kritzeck a.g.e., s. 4. Peter’ın annesi Raingard Kluni cemaatince azize ilan edilmiştir, fakat bu durum 
Papalık tarafından kanonize edilmediği için Blessed Raingard olarak anılmaktadır. Blessed (aslı 
latince Beatus) ifadesi aziz ya da azizelik durumu resmî olarak onaylanmayanlar için kullanılmaktadır. 
Peter için de aynı durum söz konusudur. Bkz. Kritzeck, a.g.e., s. 3, 2 numaralı dipnot.  

110  Constable, a.g.e., s. 233-239. 
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sınırlıdır ve onun Kilise ve dinî hayatla olan bağının kökeninin anlaşılması bakımından 

burada zikredilmiştir.111 

Peter, yirmi sekiz gibi genç bir yaşta dönemin en nüfuzlu mevkilerinden biri 

olan Kluni Manastırlarının başrahipliği görevine seçilmiştir. Kluni o dönemde özellikle 

bir önceki başrahibin tasarruflarından dolayı hem finansal olarak hem de disiplin 

yönünden sıkıntı içerisindedir ve reforma ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında Aziz 

Benedikt’in (480-547) manastır hayatı ve tarikatla ilgili belirlediği usul ve uygulamalar 

konusunda çıkan anlaşmazlıklardan dolayı tarikat içinde bir bölünme yaşanmış ve 

Sistersiyenler (Cistercians) olarak bilinen bir cemaat daha ortaya çıkmıştır. Yüzyılın 

başında Papalık tarafından onaylanmış olan bu cemaatin başında Aziz Bernard 

bulunmaktadır ve aynı tarikata mensup bu iki cemaat arasında sık sık çekişmeler 

yaşanmaktadır. Ayrıca Peter’ın yönetime gelişini takip eden yıllarda iki ayrı Papanın 

varlığının söz konusu olduğu, Katolik Kilisesi açısından sıkıntılı bir dönem yaşanmıştır. 

Peter yönetime geldiği bu sıkıntılı dönemin sorunlarıyla zorlu bir mücadele süreci 

yaşamıştır. Fakat başarılı ve dirayetli bir liderlik örneği vererek, aralarındaki rekabet 

devam etse de, dönemin Avrupası üzerindeki etkinlik alanı bakımından kendisinden 

aşağı olmayan Bernard’la birçok konuda ittifak yapmayı başarmış ve zikredilen 

sorunların hepsini çözüme kavuşturmuştur. Onun döneminde Kluni gücünün zirvesine 

ulaşmıştır. Sergilediği başarılı yöneticilik yeteneği ve üstesinden gelmeyi başardığı 

badireler onu büyük bir üne kavuşturmuş, Papalık ve krallıklar tarafından tavsiyelerine 

ve arabuluculuğuna sıkça müracaat edilen bir kişi haline getirmiştir.112 

Kritzeck, hayatını inancına ve kendilerinden sorumlu olduğu manastır ve 

rahiplere adamış, enerjik, çalışkan ve hassas sağlık durumuna rağmen görevi gereği sık 

sık yolculuk yapmak zorunda kalan Peter’ı Haçlı Seferleriyle birlikte şiddetin ve her 

alanda saldırgan bir üslubun hâkim olduğu bir dönemde barışı temsil eden istisnai bir 

şahsiyet olarak nitelemektedir. Bu niteleme Peter’ın rakipleriyle barış temelli ilişkisine, 

ayrılıkları gidermedeki başarısına dayandığı kadar, aşağıda eserleri ve yazışmalarından 

söz edilirken görüleceği üzere Peter’ın yaşadığı çağda Hıristiyan dünyasının düşmanları 

                                                            
111  Peter’ın hayatına dair en eski kaynaklar hakkında bilgi için bkz. Chrysosgonus Waddell, “Peter the 

Venerable”, Dictionary of Middle Ages, (ed.) Joseph R. Strayer, C. 9, New York, American Council 
of Learned Societies, 1987,  s. 524-525. 

112  Kritzeck, a.g.e., s. 4-9. 
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olarak kabul edilen Yahudi ve Müslümanlara yönelik kendine özgü yaklaşımıyla da 

bağlantılıdır. 

On bir ve on ikinci yüzyıllar mektup yazımının neredeyse ince bir sanat işi 

haline geldiği, mektup yazma ve bunları muhafaza etmenin tarihin hiçbir döneminde 

rastlanmayan bir titizlik ve yaygınlık kazandığı bir dönem olarak bilinmektedir. Bu 

dönemde yaşamış tanınan kişilerden her birinin geride en az birkaç mektup bıraktığı 

zikredilmektedir. Klunili Peter’ın yazışmaları da bu dönemden günümüze ulaşan 

dikkate değer mektup koleksiyonlarından birini oluşturmaktadır.113 Peter’ın mektupları 

içerik ve muhatapları bakımından geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Farklı rahiplere yazdığı 

manastır hayatını konu edinen mektuplarında, perhiz esnasında etten kaçınmak için 

tekrar tekrar çağrılar yapmış, Benedikten yaşamının katılığını ve buna riayetin önemini 

vurgulamış, bununla beraber, rahipleri güçsüz duruma düşürecek ve onların ibadetlerini 

yerine getirmelerini engelleyecek aşırılıkları da sınırlandırmaya çalışmıştır. Kluni 

manastırlarının mülklerini korumak ve genişletmek çok sayıda mektubunun konusu 

olmuştur. Aziz Bernard’a hitaben yazdığı mektuplardan biri II. Haçlı Seferi’nin 

organizasyonuyla ilgilidir. Peter’ın mektupları; 1130 yılındaki Papa seçimleriyle ilgili 

yaşanan ayrılıkları sonlandırmaya yönelik çalışmalarından, batıl inançlara sahip, 

açgözlü papazlara karşı yapılan çağrıyı desteklemesine; döneminin önemli şahıslarıyla 

ile ilgili görüşlerinden,  sağlık durumu ve manastırın yaşadığı malî ve hukukî zorluklara 

kadar oldukça geniş bir konu yelpazesine sahiptir ve onun hayatına dair önemli bilgileri 

gün yüzüne çıkarmaktadır.114 

Mektuplar iki koleksiyonda toplanmıştır. İlk koleksiyonu Peter ve kâtibi 

Poitiersli Peter’ın 1142 yılından önce topladığı sanılmaktadır. Bu koleksiyon, Peter’ın 

Petrobrusianlere karşı yazmış olduğu reddiyeleri içermektedir.115 İkinci ve daha hacimli 

olan koleksiyon ise Peter’ın 1156 yılında ölümünden sonra ya da bundan biraz önce 

derlenmiştir. Altı kitaptan oluşan ikinci koleksiyon 196 mektup ve birkaç makale 

içermektedir. İki koleksiyon içerisindeki mektuplarda uslûp bakımından bazı farklılıklar 

                                                            
113  Constable, a.g.e., s. 1 ve 12. 
114  Peter the Venerable, a.g.e., s. 3. 
115  Bruis, Fransa doğumlu Peter (of Bruys)’a ithafen Petrobrusianler olarak bilinen bu topluluk, bebek 

vaftizi, Kilise yapılanması gibi hususlara karşı çıktığı gerekçesiyle Katolik Kilisesi’nce heretik olarak 
kabul edilmiştir. Peter’ın ilgili mektubu için bkz. R.I. Moore, The Birth of Popular Heresy, Toronto, 
University of Toronto Press, 1995, s. 60-62. 
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mevcuttur. Muhtemelen Peter metinleri yeniden gözden geçirip düzeltmeler yapmıştır. 

İkisi dışında tamamı günümüze ulaşmış olan Peter’ın elyazısı mektupları ise içerik 

bakımından tamamen aynıdır. Mektupların basılı ilk edisyonunu Kluni rahiplerinden 

Pierre de Montmartre 1522 yılında yapmıştır. Basılmış olan bu edisyon çok sayıda 

mektubu içermenin yanında nadir bulunan Liber Contra sectam sive haeresim 

Saracenorum adlı Müslümanlara karşı yazmış olduğu polemik metnini de ihtiva 

etmektedir. Peter’ın geride bırakmış olduğu bu koleksiyonlar yalnızca yazışma ve 

çağdaşlarına tavsiye türünden metinleri değil, aynı zamanda teferruatlı olarak kaleme 

alınmış polemik metinlerini de ihtiva etmektedir. Peter yaşadığı dönemde Hıristiyan 

dünyasının hâkim konumu için özellikle dinî ve fikrî bakımdan tehdit oluşturduğunu 

düşündüğü topluluklara yönelik polemikler yazmıştır.116 Bu toplulukları Yahudiler, 

heretikler ve Müslümanlar117 olarak üç gruba ayırmak mümkündür. Peter’ın Yahudilere 

yönelik polemiği bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır ve sonraki bölümde 

ayrıntılı olarak incelenecektir. Heretiklere yönelik polemiklerinin en önemli örneği 

yukarıda zikredildiği üzere Petrobrusianlere karşı yazılmıştır ve burada ayrıca 

değinilmeyecektir. Peter’ın İslâm ve Müslümanlarla ilgili çalışmaları ise onun tarihteki 

yerini belirlemesi bakımından oldukça önemlidir ve burada kısaca değinilecektir. 

Ortaçağ Hıristiyan dünyası, Müslümanları askerî ve dinî açıdan büyük bir tehdit 

olarak algılamış, Klunili Peter da bu algıyı doğrularcasına, Batı’daki İslâmî doktrinlerin 

sebep olduğu etkileri bastırmak ve bu doktrinleri çürütmeyi amaç edinerek, bu konuda 

yoğun bir gayret içinde olmuştur. Peter, Bernard’a yazdığı bir mektubunda, tıpkı 

Augustine'in çağının sapkınlıklarına karşı çıkışı gibi, Hıristiyan düşünürlerin içinden 

İslâmî öğretilerin yanlışlığını ortaya koymak ve bunlara karşı Hıristiyan imanını 

savunmak üzere birinin öne çıkmasını beklediğini, bekleyişinin boşa olacağını 

anladığında bu vazifeyi kendisinin üstlendiğini yazmakta ve Bernard’dan da 

Müslümanlarla ilgili ilmî çalışmalar yapmasını istemektedir. Peter’ın bu çağrısı 

                                                            
116  Peter the Venerable, a.g.e., s. 4-5. 
117 Ortaçağın Hıristiyan yazarları birkaç istisna haricinde “İslâm” ve “Müslüman” sözcüklerini 

kullanmamış, bunun yerine Müslümanları tanımlamak için Arap, Sarazen (Saracen, Sarakenoi), 
İsmailî (Ishmaelite) ve Hacerî (Hagarene); İslâm’ı tanımlamak için ise Muhammedin Dini (Law of 
Muhammad) veya Sarazenlerin Dini (Law of Saracens) gibi ifadeleri tercih etmişlerdir. Bkz. Tolan, 
a.g.e., s. XV ve s. 4. 
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karşılıksız kalmıştır.118 Bernard o dönemde İkinci Haçlı Seferi’nin hazırlıklarıyla 

meşguldür ve “düşmanı tanımak için uğraşmak” onun için gereksiz bir ayrıntıdır.119 

Peter mektubunda ayrıca Kilisenin Hıristiyan olmayanlara yaklaşımının nasıl olması 

gerektiği konusundaki fikirlerini de açıklamaktadır. Ona göre İsa Mesih’in temsilcileri 

onun gösterdiği yolu takip ederek, düşmanlarına ellerinde kılıç değil, Mesih’in mesajını 

taşıyarak yaklaşmalıdırlar.120 

Peter’ın 1142 yılının başlarında, Kluni’ye bağlı manastırları ziyaret etmek ve 

İmparator Alfons VII (1105-1157) ile buluşmak gibi gerekçelerle çıktığı İspanya 

seyahati, ona Müslümanlarla ilgili çalışmaları için aradığı fırsatı sunmuştur.121 Peter bu 

seyahati sırasında Toledo Tercüme Okulu122’nu da ziyaret etmiş, burada ve seyahatinin 

diğer duraklarında rastladığı Arapça ve Grekçe ilmî eserlerin Latinceye çevirisiyle 

uğraşan mütercimlerden bir heyet oluşturarak onları Kur’an-ı Kerim’in ve İslâmiyet’e 

ait bazı temel eserlerin Arapçadan Latinceye tercümesi ile görevlendirmiştir. Toledolu 

Peter, Kettonlu Robert ve Dalmaçyalı Herman’dan oluşan bu heyete, Toledolu Peter’ın 

Latince bilgisindeki eksikliğin giderilmesi amacıyla Klunili Peter’ın yardımcısı 

Poitiersli Peter da dâhil edilmiştir. Ayrıca Ku’ran çevirisini yapacak olan Robert’a 

Muhammed adında bir Müslümanın yardımcı olduğu sanılmaktadır.123 Çeviriler 1143 

yılında tamamlanmış ve daha sonra Toledo Koleksiyonu124 veya Kluniyak Külliyat125 

olarak bilinecek olan tek bir ciltte toplanmıştır. 

                                                            
118  Constable, a.g.e., s. 276 ve Thomas E. Burman, Latince Kur’an Çevirileri 1140-1560, (çev.) Nisan 

Alıcı, İstanbul, İthaki Yayınları, 2013, s. 107.  
119  Cahen, a.g.e., s. 70.  
120  Kritzeck, a.g.e., s. 22. Peter ve Bernard’ın yazışmaları hakkında detaylı bir çalışma için bkz. Gillian R. 

Knight, The Correspondence between Peter the Venerable and Bernard of Clairvaux: A Semantic and 
Structural Analysis, Vermont, Ashgate Publishing Company, 2002. 

121  Peter’ın İspanya seyahati ve bunun gerekçeleri ile ilgili tartışmalar için bkz. Charles Julian Bishko, 
"Peter the Venerable's Journey to Spain", Petrus Venerabilis 1156-1956: Studies and Texts 
Commemorating the Eighth Centenary of His Death, (ed.) Giles Constable and James Kritzeck, Rome, 
Studia Anselmiana 40, 1956, s. 163-175. 

122  Endülüs İslâm Devleti’nin Tuleytula şehri, 1085 yılında İspanyollarca geri alınmıştır. Buna rağmen 
şehir uzun yıllar boyunca çok kültürlü yapısını korumuş, Yahudi, Müslüman ve Hıristiyanlar bir arada 
yaşamaya ve Arapçayı kullanmaya devam etmişlerdir. Şehir ayrıca İslâm idaresi döneminden kalan 
zengin bir kütüphaneye de sahiptir. 1125 yılında dönemin başpiskoposu Raymond şehrin sahip olduğu 
ilmî potansiyeli farkederek burada bir tercüme okulu kurmuş ve Hıristiyan ilim adamlarını çalışmalar 
yapmak için buraya davet etmiştir. Bkz. Kritzeck, a.g.e., s. 51-55. Bu konuda daha geniş bilgi için 
ayrıca bkz. Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, Harvard 
University Press, t.y. (ilk basım tarihi 1927). 

123  Mütercimler için bkz. Kritzeck, a.g.e., s. 56-69. 
124 The Toledan Collection. 
125 Cluniac Corpus. 
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Koleksiyonun en önemli parçası Kettonlu Robert’ın Kur’an çevirisidir. Bu aynı 

zamanda Arapçadan Latinceye yapılan tam metin halinde ilk Kur’an çevirisidir. Robert 

çevirisine “Sözde Peygamber Muhammed’in Dini”126 adını vermiştir. Bu çalışma on 

yedinci yüzyıl sonuna kadar Avrupa’da Kur’an’ın en çok okunan Latince çevirisi 

olmuştur. Eserin 1543 ve 1550’de olmak üzere iki kez baskısı da yapılmıştır. Burman 

eserin günümüze ulaşan el yazması nüshalarının sayısına dayanarak, Kur’an’ın Ortaçağ 

Avrupası ilim çevrelerinde çok okunan bir eser (bestseller) olduğu kanaatine 

varmıştır.127 

Çevirisi yapılan ikinci eser müellifi Abdulmesih İshak el-Kindî128 olarak bilinen 

ve İslâm’a yönelik ilk Hıristiyan polemiklerinden olan “Sarazenin Hristiyana mektubu 

ve Hristiyanın Cevabı”129 adlı çalışmadır. Bu çalışma Kur’an çevirisiyle birlikte Ortaçağ 

Avrupasında Müslümanlar hakkında en çok okunan ve alıntı yapılan eserdir. Peter’ın 

Müslümanlara yönelik polemikleri de genel olarak bu eserdeki argümanlar üzerine inşa 

edilmiştir. “Sarazenlerin Hikâyeleri”130 adlı kaynağı belirsiz olan üçüncü çeviri, 

“Sarazenlerin Uydurma ve Saçma Bir Tarihi”131 alt başlığıyla sunulmuştur ve 

Yaratılıştan Emevi Devletine kadar olanları anlatan bir nevi tarih çalışmasıdır.132 

Çevirisi yapılan diğer iki eser Said bin Ömer’e nispet edilen “Kitâbu Nesebi 

Rasulillah”133 ve Abdullah bin Selam’ın Müslüman olmadan önce Hz. Peygamber’e 

                                                            
126  Lex Mahumet pseudoprophete. 
127 Bu çeviri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kritzeck a.g.e., s. 97-101, Burman, a.g.e., s. 23-173 ve 

Thomas E. Burman, “Tafsir and Translation: Traditional Arabic Qur'an Exegesis and the Latin 
Qur'ans of Robert of Ketton and Mark of Toledo”, Speculum,  Vol. 73, No. 3, The University of 
Chicago Press, 1998,  s.703-732. 

128  Bu şahsın gerçek kimliği bilinmemekte, eserde yer alan ismin takma olduğu ve sembolik bir anlam 
ifade ettiği için kullanıldığı sanılmaktadır. Eserin orijinal ve tam adı Risâletü Abdilmesîh ile’l-Hâşimî 
yerüddü bihâ ve yed‘ûhü ile’n-Nasrâniyye şeklindedir. Bu eser ve etkileri hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. Fuat Aydın, “Batı’nın İslâm Anlayışının Doğulu Kökenleri ya da Abdülmesih İshak el-Kindî’nin 
Risâle’sinin Serencamı”, Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim, İstanbul, İSAM 
Yayınları, 2010, s. 189-252. 

129  Epistola Saraceni et Rescriptum Christiani. 
130  Fabulae Saracenorum. 
131  Chronica mendosa et ridicula Saracenorum. 
132 Bu çalışma çoğunlukla İslâmî literatürde İsrailiyyat olarak bilinen ‘Nur-u ilâhînin Hz. Âdem’den 
itibaren Hz. Muhammed’e geçişinin öyküsü, Allah’ın insanı, Arş ve Cenneti yaratması, peygamberlerin 
sayıları ve yaşları, Kureyş’in kökeni’ türünden anlatıları içermektedir. 
133  Liber generationis Mahumet, “Muhammed’in Nesebi Kitabı” adını taşımaktadır. 
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sorduğu soruları ve aldığı cevapları içeren “Mesâilü Abdullah bin Selam”134 adlı 

eserlerdir.135 

Peter tek ciltte toplanacak olan koleksiyona giriş mahiyetinde, Müslümanların 

inançlarını anlatan ve bunları sert bir dille yeren “Sarazenlerin ya da İsmail'in Soyundan 

Gelenlerin Şeytanî Mezhebi ve Bütün Sapkınlıklarının Özeti”136 başlığını taşıyan bir 

polemik metni kaleme almış, ayrıca yukarıda zikredilen Bernard’a mektubunu da bunun 

ardına eklemiştir. Peter’ın polemik metni genel olarak Toledo Koleksiyonunda yer alan 

eserlerden edindiği bilgiler üzerine inşa edilmiştir ve okuyucuyu ilk defa karşılaşacağı 

bu yabancı öğretiye nasıl yaklaşması gerektiği konusunda baştan yönlendirmektedir. 

Ardından gelen Peter’ın mektubu neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu 

açıklar mahiyettedir:  

Şayet Müslümanlar bununla dinlerinden döndürülemezlerse, en azından kilisedeki, küçücük 
şeylerle şaşırtılabilen kardeşlerimizi desteklemek, bilgili olanlar için doğru ve yerinde bir şey 
olsa gerektir.137 

Peter 1056 yılındaki ölümünden hemen önce Müslümanlara yönelik bir polemik 

daha kaleme almıştır. Önceki çalışmasına nispeten daha uzun olan “Sarazenlerin 

Mezhebine veya Sapkınlıklarına Karşı”138 adlı bu eser çok daha yumuşak bir üslupla 

kaleme alınmıştır ve doğrudan Müslümanlara hitap ederek onlara dinlerinin yanlışlarını 

izah etmeye çalışmaktadır. Peter’ın, bu çalışmasının Arapçaya çevrilerek, Müslümanlar 

tarafından okunmasını hedeflediği sanılmaktadır. Fakat bu hiçbir zaman 

gerçekleşmemiş, Müslümanlar yüzyıllar boyunca böyle bir çalışmadan haberdar dahi 

olmamışlardır.139 Peter eserinin başlangıcında şu ifadeleri kullanmaktadır:  

Sizden uzaklarda, başka bir dili konuşan, sizinkinden farklı bir yaşam biçimine sahip olan, sizin 
örf ve adetlerinize yabancı biri olarak Batı'nın uzak diyarlarından, doğuda ve güneyde yaşayan 
sizlere bu (satırları) yazmam ve hayatımda hiç görmediğim ve muhtemelen hiçbir zaman 
görmeyeceğim kişilere kelimelerle saldırmam garip görünebilir. Fakat ben size, bazılarımızın 

                                                            
134  Doctrina Mahumet, “Muhammed’in Öğretisi” başlığını taşımaktadır 
135  Kritzeck, a.g.e., s. 75-107. 
136  Summa totius heresis ac diabolice secte sarracenorum siue hismahelitarum. Bu eserle ilgili ayrıntılı 

bilgi için bkz. Kritzeck, a.g.e., s. 115-152 ve John Tolan, "Peter the Venerable on the 'Diabolical 
Heresy of the Saracens’”,  The Devil, Heresy & Witchcraft in the Middle Ages: Essays in Honor of 
Jeffrey B. Russell, (ed.) Alberto Ferreiro, Leiden, Brill,1998, ss. 345-367. 

137  Southern, a.g.e., s. 45. 
138  Liber Contra sectam sive haeresim Saracenorum. 
139 Peter’ın bu çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kritzeck, a.g.e., s. 155-199. 
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çoğu zaman yaptığı gibi, silahla değil sözle; kaba kuvvetle değil, akılla; nefretle değil, sevgiyle 
saldırıyorum.140 

2.4. “Yahudilerin Müzmin İnatçılığına Karşı” Adlı Eser 
Avrupalı Yahudiler, silah taşımaları yasak olduğundan Hıristiyan dünya için 

Müslümanlar gibi askerî bir tehdit teşkil etmemişlerdir. Dahası Latin Hıristiyan 

dünyasındaki Yahudi varlığı, Hıristiyanların teolojik tahakkümünü mümkün 

kıldığından, Yahudilerin yüzyıllar boyunca müsamaha gösterilmiş azınlıklar olarak var 

olmalarının bir bakıma hoş karşılandığını söylemek mümkündür. Yahudilerin farklı dinî 

kural ve gelenekleri takip etmeleri ve Kilise Babaları’nın değil Rabbilerin hükümlerine 

tabi olmalarına rağmen, Ortaçağ Hıristiyan polemikçileri; onların maddî, siyasî ve 

sosyal açılardan içinde bulundukları sefil durumu, onların dinî prensiplerini tekzip eden 

güçlü bir argüman olarak değerlendirmişlerdir. Buna bağlı olarak onların zayıf ve 

kaybeden konumunda olmaları, Hıristiyanların dinî ve dünyevî zaferinin de bir 

göstergesi olarak görülmüştür.141 

Peter, Müslümanlara yönelik yoğun ilgisine ve Yahudilerin yukarıda zikredilen 

etkisiz durumuna rağmen, en uzun, en ayrıntılı ve en iğneleyici üsluba sahip eleştirisini 

Müslümanlara değil Yahudilere karşı yazmıştır. Bunun öncelikli sebebi Yahudilerin, 

Müslümanlardan farklı olarak hem fikrî hem de coğrafi bakımdan Avrupa Hıristiyan 

dünyasının merkezinde yaşıyor olmasıdır. Yahudiler jeopolitik açıdan hiçbir zaman 

Hıristiyanlar için tehdit oluşturmamış olsalar da, Ruhban sınıfının ileri gelenleri onları 

Müslümanların askerî gücüne denk bir tehlike oluşturabilecek, büyümekte olan 

ekonomik bir tehdit olarak görmektedirler.142 Klunili Peter’ın Yahudiler ve 

Müslümanlarla ilgili yaklaşımına dair önemli ipuçları barındırması bakımından VII. 

Louis’ye yazdığı bir mektubuna değinmek yerinde olacaktır.143 Peter bu mektubunda 

“Yahudilerin ancak nefreti hak ettiklerini, çünkü küfürde Müslümanlardan (Saracens) 

bile ileride olduklarını, Müslümanların hiç değilse Bakire Meryem’e hürmet 

gösterdiklerini” söylemektedir. Buna karşın onun önerisi Yahudilerin kesinlikle 

öldürülmeyip, korunmasıdır. Tanrı onları Mesih’in çarmıha gerilmesindeki rollerinden 

                                                            
140 Kalın, İslâm ve Batı, s. 71. 
141 Peter the Venerable, a.g.e., s. 10-11.  
142 Peter the Venerable, a.g.e., s. 11 ve 13. 
143  1137-1180 yılları arasında hüküm sürmüş olan Fransa kralı. 
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ötürü, tıpkı kardeşini katleden Kabil’e yaptığı gibi, yaşamakla cezalandırmıştır.144 Onlar 

kıyamete kadar Hıristiyan toplumu içinde sefil bir hayat sürecekler, bu durum iki 

topluluk için de Tanrı’nın Hıristiyanlar ve Yahudiler hakkındaki yargısının daimî bir 

göstergesi olacaktır. Bununla birlikte Peter, Kralı Yahudilerin kazançlarından haraç 

alarak, bunu Müslümanlara karşı savaşta kaynak olarak kullanabileceği yönünde teşvik 

etmektedir. Peter, kutsal nesneleri çalarak Yahudi tefecilere rehin bırakan 

Hıristiyanların hırsızlık suçlamasıyla ağır cezalara çarptırıldığını, buna karşın Yahudi 

tefecilerin bu nesneleri geri vermelerini sağlayacak bir uygulamanın var olmadığını öne 

sürerek, bu durumu önerisinin dayanaklarından biri olarak sunmaktadır. Peter’ın şöhreti 

ve pozisyonu görüşlerinin hem Kral hem de Hıristiyan toplumu nezdinde etkili olmasını 

sağlamıştır. Bazı tarihçilere göre, VII. Louis Yahudilere, nispeten yeni sayılabilecek 

özgürlükler (yeni yerleşim bölgeleri, sinagoglar, mezarlıklar ve cüzzamlılar için 

hastaneler gibi) tanımış, bunun karşılığını ise (ağır vergiler koymak yoluyla) altın olarak 

almıştır.145 

Kritzeck farklı bir yaklaşımla, Peter’ın bu mektubunu Haçlı Seferleri’ne yönelik 

dolaylı muhalefetinin göstergelerinden biri olarak yorumlamaktadır. Ona göre Peter 

Haçlı Seferleri’ne temelden karşı çıkmamakla birlikte, Haçlı Ordularının daha çok 

maddî değil, manevî saiklerle hareket etmeleri ve daha ulvi amaçlara sahip olmaları, bu 

durumun aynı şekilde onların eylemlerine de yansıması gerektiği kanaatindedir. Haçlı 

askerlerinin asıl amacı öldürmek değil, muhataplarının dinen kurtuluşu için gayret 

göstermek olmalıdır. Kritzeck, Peter’ın aynı mektupta Yahudilere yönelik yaşanmış 

olan kıyımları kastederek “Tanrı soğukkanlılıkla cinayet işlenmesini ve düpedüz 

katliam yapmayı istemez” dediğini aktarmaktadır.146 Ona göre Peter’ın Yahudiler için 

de Müslümanlar için de hissettiği baskın duygu, onların da hakikî imana ulaşabileceği 

yönündeki umududur.147 Resnick ise Peter’ın polemik metinlerini, Haçlı Ordularının 

                                                            
144 Peter’ın yaklaşımı, Augustine’in “Yahudilerin Tanıklığı” doktriniyle bağlantılıdır. Bu doktrinin 

dayanağını da Mezmurlar 59:11 oluşturmaktadır: “Onları öldürme, yoksa halkım unutur, gücünle 
dağıt ve alçalt onları, Ya Rab, kalkanımız bizim.” 

145  Peter the Venerable, a.g.e., s. 22-24. 
146 Kritzeck’e göre Peter burada Haçlı Seferleri’nin sloganı haline gelmiş olan “Tanrı İstiyor! (Deus 

vult!)” şeklindeki meşhur ifadeye atıf yapmaktadır. 
147  Kritzeck, a.g.e., s. 21-22. 
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askerî gücüne denk, hitabet bakımından çetin ve argümanlarını mühimmat deposu gibi 

kullanır bir tarzda hazırladığı görüşündedir.148 

Peter Yahudilere karşı kaleme aldığı polemik metnine “Yahudilerin Müzmin 

İnatçılığına Karşı”149 adını vermiştir. Eserin bölümleri ve yazılış tarihleri konusunda 

bazı belirsizlikler ve buna dayalı ihtilaflar olmakla birlikte, yaygın kanaat Peter’ın beş 

bölümden oluşan eserinin Mesih konusundaki eleştirilerini içeren ilk üç bölümü ve 

dördüncü bölümünün ilk kısmını 1143-1144 yılları arasında yazmış olduğu yönündedir. 

Dördüncü bölümün kalan kısmı ve beşinci bölüm ise 1147’de tamamlanmış ve elden 

geçirilmiştir. Eserin günümüze yalnızca dört el yazması nüshası ulaşmıştır. Birkaç 

nüshanın daha var olup, kaybolduğu düşünülmektedir. Yine de yakın tarihlerde yazılmış 

olan Petrus Alfonsi’ye ait çalışmanın seksen adet el yazması nüshasının günümüze 

ulaştığı düşünüldüğünde, Peter’ın bu çalışmasının popülerlik kazanmadığı ve çok 

okunan bir eser olmadığı anlaşılmaktadır. 

Peter’ın eseri bin yıllık bir Yahudi karşıtı polemik geleneğinin üzerinde 

yükselmektedir. Bununla birlikte on ikinci yüzyılda hem Yahudi karşıtı polemiklerin 

sayısında bir artış söz konusudur, hem de polemik yazarlarının kullandıkları yöntemler 

değişime uğramaya başlamıştır. Bu değişimin bir yönü polemik metinlerinde Kutsal 

Kitap pasajlarından yapılan uzun alıntılar ve bıktırıcı teolojik yorumlar yerine, mantığa 

dayalı argümanlar ve felsefî içeriğin artış göstermesidir. Bir diğer yönü ise Yahudilere 

yönelik polemiklerde ilk defa olarak Talmud alıntılarının yer alması ve Yahudilerin 

kötülük ve inkârının kaynağı olarak Talmud’un sunulmasıdır. Peter’ın çalışması 

Avrupa’da Talmud’a açıkça atıf yapan ilk polemik metnidir. Gerçi Peter’ın Talmud’la 

nasıl tanıştığı, dahası Talmud metinlerini görüp görmediği dahi şüphelidir;150 ama 

Peter’ın çalışmasının bu konuda devrimci bir etki yaptığı açıktır ve takip eden 

yüzyıllarda bunun Yahudi-Hıristiyan ilişkilerine çeşitli etkileri olacaktır.151 Bu 

                                                            
148  Peter the Venerable, a.g.e., s. 25. 
149  Adversus Iudeorum inveteratam duritiem. 
150  Peter’ın Talmud konusundaki eleştirilerini ağırlıklı olarak Alfonsi’nin eserinden aldığı sanılmaktadır. 

Fakat Peter doğrudan Talmud’a atıf yapmaktadır. Bkz. Peter the Venerable, a.g.e., s. 28-29. 
151  Amos Funkenstein, Perceptions of Jewish History, Berkeley and Los Angeles, University of 

California Press, 1993, s. 172-196. 
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çalışmanın asıl konusu Peter’ın eserinde Yahudilere Mesih hususunda yönelttiği 

eleştiriler olduğundan, eserin Talmud’la ilgili eleştirilerine değinilmeyecektir.152 

Peter’ın polemik metnini çağdaşlarınınkinden ayıran bir özelliği de üslubu ile 

ilgilidir. Peter çağdaşlarının polemik metinlerinde çoğunlukla başvurduğu iki rakip 

karakterin diyaloğu şeklindeki tarzı tercih etmeyerek, eserini didaktik bir üslup ve 

monolog tarzında hazırlamıştır. Bununla birlikte ikinci bölümde eserin ayrıntılarına 

girildiğinde de görüleceği üzere zaman zaman teatral bir üslup da söz konusudur. Peter 

Yahudilere karşı şahitlik etmeleri için Eski Ahit Peygamberlerini birer birer sahneye 

çağırmaktadır.153 

Peter, eserin amacını Yahudileri hakikate ve doğru imana çağırmak olarak 

belirtse de, metin içerisinde sık sık bu konuda umutsuzluğa kapıldığını görmek 

mümkündür. Ona göre Yahudilerin inatçılıkları, Kutsal Kitabı yanlış yorumlamaları ve 

Rabbilerinin uydurma hikâyelerine olan bağlılıklarının onları engellemesi gibi 

sebeplerden dolayı, hakikî imanı, yani Hıristiyan imanını anlayabilmeleri neredeyse 

imkânsızdır. Bu yüzden içlerinden çok azı müzmin inatçılıklarını aşıp hakikate 

ulaşabilmiştir. Umutsuzluğa kapıldığı anlarda Peter’ın üslubu giderek sertleşmekte, 

Yahudilere karşı hakaret içeren ifadeler kullanmaktadır. Yahudileri çoğu zaman 

inlerindeki canavarlar ve köpekler olarak nitelemekte, kimi zaman da onlardan insan 

ırkının süprüntüleri olarak söz etmektedir. Bütün bunlar ve Peter’ın eserinin İbraniceye 

çevrilmesi konusunda bir girişiminin olmadığı göz önüne alındığında, eserin asıl 

muhatabının Hıristiyan toplumu, özellikle de Peter’ın her türlü öğretiye karşı donanımlı 

olmalarını istediği ruhban sınıfı olduğu fikri ağır basmaktadır.154 

 

 

                                                            
152 Bu konu için bkz. Peter the Venerable, a.g.e., s. 28 ve 34-46. Peter’ın Talmud eleştirilerinin on üçüncü 

yüzyıldaki etkileri hakkında ulaşamadığımız bir çalışma için ayrıca bkz. Yvonne Friedman, "Anti-
Talmudic Invective from Peter the Venerable to Nicolas Donin (1144-1244), Le brûlement du Talmud 
a Paris 1242-1244,( ed.) Gilbert Dahan, Paris, Les Editions du Cerf, 1999, s. 171-190. 

153  Peter the Venerable, a.g.e., s. 31-32. 
154  Peter the Venerable, a.g.e., s. 33-34. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

“YAHUDİLERİN MÜZMİN İNATÇILIĞINA KARŞI” ADLI 
ESERDE MESİH HUSUSUNDA YAHUDİLERE YÖNELTİLEN 

ELEŞTİRİLER 
 

1.YAHUDİLİKTE VE HIRİSTİYANLIKTA MESİH 

  1.1. Yahudilikte Mesih 
"Yağlanmış, yağla meshedilmiş" manasına gelen “mesih”155 ifadesi Yahudi 

dünyasında, kurtarıcı yönü baskın olan bir şahsiyet olarak düşünülmektedir. Bununla 

ilişkili olarak Mesih’ten beklenen, genel hatlarıyla, tek Tanrı’nın bütün insanlar 

nezdinde kabul görmesini sağlaması, Tanrı’nın biricik halkını kurtarması ve bozulan 

düzeni tesis etmek üzere evrensel barışı getirmesidir.156 

Yahudi Kutsal Kitabında bir peygamber veya kohenin yağlaması/kutsaması 

suretiyle görevlendirilen ya da doğrudan Tanrı’nın görevlendirdiği kral, kohen veya 

başkohen gibi kişiler için “mesih” kelimesi kullanılmaktadır. Yahudi geleneğinde 

“mesih” bu anlamda genelde Kral Davut için kullanılmıştır. “Mesih” kelimesinin 

“gelmesi beklenen, karizmatik ve kutsal bir kurtarıcı” şeklinde anlaşılıp kullanılması 

daha geç dönemlerde ve peygamberlere atfedilen kitaplardaki bazı ifadelere 

dayandırılarak ortaya çıkmıştır. Buna bir örnek olarak, ahir zamanda yaşanacak 

olağanüstü hadiseleri haber veren Daniel Kitabı’nda “mesih” kelimesi, Kutsal Kitabın 

genelinden farklı olarak,  “yağlanmış prens” ifadesiyle “gelecekteki kurtarıcı lider” 

anlamına gelebilecek bir şekilde kullanılmıştır. 157 

Yahudi din adamlarına göre, Tanrı “mesih” ifadesini ve taşıdığı manayı Yaratılış 

bahsinde dahi ima etmiştir. Buna göre Tanrı, insanların Cennet (Eden) bahçesi gibi bir 

dünyada yaşamasını istiyordu. Fakat insan işlediği günah neticesinde bu kutsal ve temiz 

                                                            
155  İbranice: maşiah 
156 Rabi Benjamin Blech, Geçmişten Günümüze Yahudi Tarihi ve Kültürü, (çev.) Estreya Seval Vali,   

İstanbul, Gözlem Gazetecilik Basın Yayın, 2004, s. 144. 
157  Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul, İSAM Yayınları, 2012, s. 152. 
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yerden kovuldu ve söz konusu Cennet kayboldu. Bu Kayıp Cennet İsrailoğullarının 

kaderi oldu ve Yahudiler Kutsal Kitaplarının bildirdiklerinden hareketle Tanrı’nın 

cennetini yıkmadığını öğrenerek Kayıp Cennet’e geri dönecekleri günü beklemeye 

başladılar. Onlara göre taşıdığı nitelikler bağlamında çeşitlilik arz etse de “mesihî çağ”, 

Tanrı’nın en başta murad ettiği bir dünya olan Cennet’te yaşamaya yeniden hak 

kazanılan dönem anlamına gelmektedir.158 

Yahudiliğin erken dönemlerine bakıldığında bu dinin Mesihî karaktere sahip, 

kurtarıcı ve kurtuluş motifleri etrafında şekillenen bir yapıda olmadığı görülmektedir. 

Tevrat’ta İsrailoğulları, atalarına vaadedilen ilâhî sözün gerçekleşmesine şahitlik eden 

topluluk biçiminde sunulmakta, onların Kenan’a yerleşip orada kutsal bir topluluk 

oluşturmaları bu tanrısal vaadin gerçekleşmesi olarak anlaşılmaktadır. Bu dönemde 

İsrail’in koruyucu ve kurtarıcısı da yalnızca Tanrı’dır. 

Yahudi krallığının önce ikiye bölünüp, daha sonra da ortadan kalkması ve 

Süleyman Mabedi’nin yıkılarak, Yahudilerin sürgüne gönderilmeleri (MÖ 721-586) 

sonrası kurtarıcı Mesih düşüncesi şekillenmeye başlamıştır. Kutsal Kitap’ta yer alan 

İsrailoğullarının seçilmişliği ve Davut krallığının devamlılığına dair ifadeler, 

Yahudilerin sürgünden kurtuluşunu ve krallığın yeniden tesisini sağlayacak bir lider 

beklentisini ortaya çıkaran temel sebepler olarak görülmektedir. Bununla birlikte Pers 

kültüründeki kurtarıcı motifinin de Yahudilikteki Mesih algısına katkıda bulunduğu 

zikredilmektedir. Roma İmparatorluğu’nun Kudüs’ü işgali ve 70 yılında İkinci Mabedin 

de yıkılmasıyla kurtarıcı Mesih düşüncesi güçlenip yerleşerek bir inanç halini almaya 

başlamıştır. 

Mesih inancındaki asıl vurgu başlangıçta Yahudilerin esaretten kurtulup, kutsal 

topraklara, yani vatanlarına dönmeleri iken, bu inanç gelişerek bir Mesihî dönemi 

kapsayacak hale gelmiştir. Buna göre Mesih’in yönetimi altında İsrailoğulları 

sürgünden kurtularak Kudüs’te toplanacaklar, şehir ve Mabet tekrar inşa edilerek şeriat 

yeniden yürürlüğe girecek, İsrailoğulları diğer milletlere hükmedecek ve bütün 

milletlerin tektanrı inancını kabul ettiği bir barış ve mutluluk dönemi yaşanacaktır.159 

                                                            
158  Rabi Benjamin Blech, Nedenleri ve Niçinleriyle Yahudilik, (çev.) Estreya Seval Vali, İstanbul, 

Gözlem Gazetecilik Basın Yayın, 2003, s. 371. 
159  Gürkan, Yahudilik, s. 150-154. 
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Mesih inancı, Musa bin Meymun’un (ö. 1234) hazırladığı on üç maddelik 

amentüde akide halini almıştır. Ona göre bu on üç esasa inanmayan biri, Yahudi 

dininden çıkacak ve kâfir olarak nitelenecektir.160 Yahudiler günlük sabah dualarında da 

iman ikrarı olarak Mesih’e olan inançlarını dile getirmektedirler.  

Mesih inancının yerleştiği birinci yüzyıldan itibaren tarih boyunca Yahudi 

toplumu içinde çeşitli Mesihî hareketler ortaya çıkmış, bunların bazıları kitleler 

üzerinde büyük etkilere de sebep olmuştur.161 

1.2. Hıristiyanlıkta Mesih 
 Hıristiyanlar Kutsal Kitaplarından hareketle ‘günah’ın, bir insan vasıtasıyla 

dünyaya girdiğine ve beraberinde ölümü getirdiğine inanmakta ve yeryüzündeki bütün 

insanlar bu günahtan bir paye aldıkları için ölümün de bütün insanlara sirayet ettiğini 

iddia etmektedirler.162 Hıristiyanlık tarihinde aslî günaha gönderme yapan ilk kişi 

Pavlus olarak bilinse de bu ifadeyi kullanan ve öğreti bazında sistemleştiren kişi 

Augustine’dir.163 Ona göre, insanı yaratan Tanrı’dır; fakat günahı onun bünyesine dâhil 

eden O değildir. Tanrı’nın huzurunda hiç kimse günahsız olamayacağından bir günlük 

bir bebeğin bile bu günaha sahip olduğu kabul edilmelidir. Zira onun vücudu masum 

gibi gözükse de istekleri masum değildir. Ona göre bebeklerin-çocukların kardeşlerini 

kıskanması ve istekleri yerine getirilmediği takdirde ebeveynlerine zarar vermeye 

çalışması, bu günahkâr doğaya herkesin şahitlik edebileceğini göstermektedir.164  

Aziz Anselm’e göre nesilden nesile aktarılmakta olan bu günah ilk işlendiğinde, 

evrenin düzeni bozulmuş ve insanoğlu Tanrı’dan uzaklaşmıştır. Tanrı’nın adaleti gereği, 

günahın bağışlanması için öncelikle telafi edilmesi, yani bedelinin ödenmesi gereklidir. 

Ona göre söz konusu bedel, insanın Tanrı’ya ödeyebileceği boyutta değildir. Bu bedeli 

ödeyebilecek tek kişi ise Tanrı’nın lütfuyla yeryüzüne gelen ve günahsız olan yegâne 

                                                            
160  Yasin Meral, İbn Meymun’a Göre Yahudilik’te İman Esasları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  

Dergisi, 52(2) 2011, s. 248-249. 
161 Bu konuda Türkçede yapılmış akademik bir çalışma için bkz. Abdurrahman Küçük, Dönmeler 

(Sabatayistler) Tarihi, (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı), Ankara, Andaç Yayınları, t.y. 
162  Romalılar 5:12. 
163  Günay Tümer, “Aslî günah”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1991, , s. 496. 
164  Augustinus, İtiraflar, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 1999, s. 19-20. 
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varlık, yani İsa Mesih’tir. Çünkü O’nun çarmıhtaki ölümü o kadar değerlidir ki, 

Tanrı’nın yüceliğini ancak böyle bir ölüm/bedel kurtarabilir.165 

Hıristiyan dünyasınca bir açıdan günahın (aslî günahın) bedeliyle ilintili olarak 

ele alınan Mesih bahsinin Yahudiler açısından kabul edilemez olduğunu gösteren bazı 

deliller zikredilmektedir. Öncelikle Yahudiler İsa’nın bir Yahudi olarak doğduğunun, 

yaşadığının ve öldüğünün altını çizmekte ve sünnet kıyafetinden, öldüğünde bedenine 

sarılan kefen ayrıntısına varıncaya dek Yahudi dininin gereklerini yerine getirdiğine 

dikkat çekmektedirler. Onlara göre kendilerinden (Yahudilerden) nefret eden Hıristiyan 

yazar Voltaire dahi benzer kanaattedir. Zira ona göre de İsa Yahudi olarak doğmuş, 

yaşamış ve ölmüştür. O, dine ilişkin meselelerle ilgili teferruatlı bir araştırma yapmaya 

ve akıl yürütmeye izin verildiği takdirde, bütün Hıristiyanların Yahudi olması 

gerektiğini ifade etmiştir. 

İsa’nın takipçilerinin anladığı manada İsa’nın Mesih olamayacağına dair 

Yahudilerin zikrettiği diğer bir delil, İsa’nın mesihî sorumlulukları yerine getirmemiş 

olmasıdır. Çünkü o, Yahudi halkının vaadedilen topraklardaki egemenliğini 

sağlayamamıştır. Buna ilaveten bozulan yeryüzü ortamında, Tanrı’nın adil sistemine 

dayalı barış krallığını kuramayarak kurtarıcı görevini yerine getirememiştir.166 

Mesih noktasında Yahudiler ve Hıristiyanları karşı karşıya getiren asıl husus ise, 

İsa’ya mesihî kurtarıcılık dışında bir anlam yüklenmesi ve onun bizzat Tanrı’nın 

kendisinin ete kemiğe bürünen oğlu olduğu iddiasıdır. 

 

2.KLUNİLİ PETER’IN MESİH ELEŞTİRİSİ  

2.1. Mesih’in Henüz Gelmediği Şeklindeki Yahudi İnancına Dair 
Peter, Yahudilerin Mesih’in henüz gelmediği şeklindeki inancını “aptalca” 

olarak niteleyip reddetmekte ve onun çoktan gelmiş olduğunu iddia etmektedir. 

İddiasını desteklemek adına ilk olarak, Yaratılış kitabındaki; (ulusların beklediği kişi) 

gönderilene kadar krallık asasının Yahuda’nın soyunda kalacağı ifadesini delil olarak 

                                                            
165  Hıristiyanlık Tarihi, (çev.) Sibel Sel-Levent Kınran, İstanbul, Yeni Yaşam Yayınları, 2004, s. 284, 

286. 
166  Rabi Benjamin Blech, Geçmişten Günümüze Yahudi Tarihi ve Kültürü, s. 148. 
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sunmaktadır.167 Ona göre buradan Yahuda soyunun krallığının ancak asanın gerçek 

sahibi gönderildiğinde sona ereceği anlamının çıktığı açıktır. Peter’ın tezi, Yahuda 

soyunun krallığının son bulduğu tarihî bir gerçek olduğuna göre, Mesih’in çoktan 

gelmiş olması gerektiği şeklindedir. Bu durumda Yahudilerin iki alternatifi söz konusu 

olacaktır. Yahuda krallığının sürdüğünü iddia ediyorlarsa, bir kral göstermek 

durumunda kalacaklar.168 Krallığın son bulduğunu kabul ettikleri takdirde ise Kutsal 

Kitaba imanlarının gereğini yerine getirerek Mesih’in geldiğini kabul etmek 

zorundadırlar. Çünkü Yahudilere göre de Yaratılış kitabında169 gönderileceği ifade 

edilen kişi Mesih’ten başkası olamaz.170  

Peter, Yahuda krallığının son bulduğu iddiasını güçlendirmek adına Yahudi 

krallıklarını ayrıntılı olarak ele almaktadır. İkinci Mabet’in yıkılmasıyla Yahudi 

krallıkları dönemi tamamen bitmiştir.171 Herod döneminden metnini kaleme aldığı 

tarihe (1144) kadar Yahuda ya da herhangi bir Yahudi kabilesinden kral ya da lider 

çıkmadığını ve kıyamete kadar da çıkmayacağını ifade etmektedir. Bu noktada Yahudi 

krallığının bir daha ayağa kalkmayacağını ve Yahudilerin tahayyül ettikleri gibi tekrar 

kutsal topraklarda özgür bir millet olamayacaklarını belirtmektedir. Yahudiler ilâhî plan 

gereği dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır, artık değil bir devlet ya da krallık 

kurmak, içinde bulundukları sefalet ve kölelikten dahi herhangi bir şekilde kurtulmaları 

mümkün değildir.172 

Peter, Mesih’in geliş zamanının da Kutsal Kitap’ta net bir şekilde bildirildiğini 

savunmaktadır. Ona göre, Mesih’in dünyanın kurtuluşu için geleceği vakit 

peygamberlerce haber verilmiştir. Peter, bu iddiasına dayanak olarak Daniel kitabından, 

Tanrı’nın melek Cebrail aracılığıyla peygamber Daniel ile konuştuğu bir pasajı delil 

göstermektedir: 

                                                            
167 “Ne krallık asası Yahuda’dan alınacak ne de Yahuda soyunun dışında bir hakim olacak, ta ki o 

gönderilmiş olan gelene kadar. O milletlerin umudu olacak.” Yaratılış, 49:10 (V). Peter the Venerable, 
a.g.e., s. 138. 

168  Peter, Babil Sürgünü gibi fetret dönemlerini dikkate alarak, Yahuda krallığının devam ettiğine dair 
mevcut bir kral yerine onun varisi sayılabilecek bir prens görmeyi de kabul etmektedir.   

169  Peter the Venerable, a.g.e., s. 137. 
170  Peter the Venerable, a.g.e., s. 138. 
171 Peter, kendi kanaatinin,  Herod ve haleflerinin Yahuda soyundan olmadıkları için, Yahudi kralları 

arasında sayılamayacakları yönünde olduğunu da ayrıca zikretmektedir. 
172  Peter the Venerable, a.g.e., s. 142-146. 
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Daniel, sözün anlamını kavra ve görümü anla: başkaldırı ortadan kalksın ve günaha son verilsin 
ve suç bağışlansın ve sonsuza dek kalıcı doğruluk sağlansın ve görüm ve peygamberlik 
mühürlensin ve Azizler Azizi meshedilsin diye senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta 
zaman belirlendi. Şunu bil ve anla: Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, 
meshedilmiş olan önderin173 gelişine dek yedi hafta ve altmış iki hafta geçecek. Ve sokak ve 
duvarlar -bu sıkıntılı zamanlarda- yeniden inşa edilecek. Ve altmış iki hafta sonunda Mesih 
öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Ve bir halk liderleriyle birlikte gelerek, kenti ve 
Mabedi yerle bir edecek… Ve savaş bittikten sonra da kararlaştırılmış bir yıkım olacak. Gelecek 
lider birçoklarıyla bir haftalık bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısında, kurbanı da sunuyu da 
kaldıracak ve Mabedin içinde yıkıcı, iğrenç şeyler olacak. Ve yıkım devam edecek; ta ki tamam 
olana dek, kararlaştırılmış sona dek…174 

Bu pasajın ilk Hıristiyan ilahiyatçılardan Tertullian (ö.240)’a ait ayrıntılı bir 

yorumuna175 göre alıntılanan pasajda geçen “yetmiş hafta” ifadesi 490 yıllık bir zaman 

dilimine denk düşmektedir.176 Tertullian, Peygamber Daniel’in zamanında Mabedin 

yeniden inşasından; Mesih’in gelişine ve bundan sonra da Mabedin son yıkılışına kadar 

geçen bu 490 yıllık tarihsel süreci, bu süreçte kimlerin yönetimde olduklarını da 

zikrederek kronolojik bir şekilde izah etmektedir.177 

Peter bu açıklamaların peşinden Yahudilerden, öncelikle alıntılanan pasajda 

zikredilen özelliklere sahip bir Mesih göstermelerini, sonra da günahın ortadan 

kalkması, suçun bağışlanması gibi kehanetlerin ne demek olduğunu ve (İsa Mesih 

olmadan) nasıl gerçekleşebileceklerini/gerçekleştiklerini açıklamalarını istemektedir. 

Ona göre bunu yapmaları imkânsızdır ve yapamadıkları takdirde de artık hakikate 

teslim olmak ve kehanetteki tüm ifadelerin kendisiyle birebir uyuştuğu “Hıristiyanların 

Mesihi”ni yani İsa Mesih’i kabul etmek zorunda kalacaklardır. Çünkü pasajdaki her bir 

ifadenin İsa Mesih’le birebir örtüştüğü ve onun aracılığıyla nasıl gerçeğe dönüştüğü 

ortadadır: O “meshedilen” ve “Azizler Azizi”dir, çünkü Kutsal Kitap’ta “Tanrı, senin 

Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti” 178 denilmiş ve “Kutsal 

Ruh’un ona ölçüsüz olarak verildiği” aktarılmıştır.179 Aslında Kutsal Ruh’un tamamı 

onun üzerine dökülmüştür. 180 

                                                            
173  Christ the Prince. 
174  Daniel 9:23-27 (V) 
175 Yvonne Friedman’a göre Peter burada Tertullian’ın orijinal metni yerine Jerome’un eserlerindeki 

Tertullian’dan yapılmış alıntılardan faydalanmış, fakat doğrudan Tertullian’a atıf yapmıştır. Peter the 
Venerable, a.g.e.,s. 148, 43 numaralı dipnot. 

176  Buna göre bir hafta yedi yıla, yani bir gün bir yıla denk düşmektedir. 
177  Peter the Venerable, a.g.e., s. 148-149. 
178  Mezmurlar 44:8 (V), İbranilere Mektup 1:9. 
179 Yuhanna 3:34. 
180 Peter the Venerable, a.g.e., s. 150-151. 
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Onun aracılığıyla “günah son bulmuş ve suç bağışlanmıştır.” Çünkü böyle bir 

şey ancak Hıristiyan vaftiziyle mümkündür. İsa ölümden dirildikten sonra havarilerine 

“Kutsal Ruh'u alın, kimin günahlarını bağışlarsanız, onlar bağışlanmış olur”181 demiş ve 

bağışlanmanın yolunu göstermiştir. Peter, İncillerin İsa Mesih’in çilesi ve ölümü 

konusunda haber verdiklerinin en az Daniel Peygamberin beyanları kadar açık olduğunu 

savunarak, Yahudilere böylesine açık öngörüler hakkında ne denilebileceğini 

sormaktadır:  

Ey hainlerin sefil sağırlığı! Ey kâfirlerin iğrenç körlüğü! Neden Peygamberî hitabın gürleyen sesi 
sana ulaşmıyor? Neden meleklere özgü aydınlığın göz kamaştıran ışığına gözlerini açmıyorsun? 
Meleğin söylediğini duymuyor, Peygamberin yazdığını görmüyor musun: “Altmış iki hafta 
sonunda Mesih öldürülecek”? Ne yapacaksın şimdi, ne diyeceksin?182 

 Peter Yahudilerin Tertullian’ın hesabına güvenmemeleri yahut ondan daha bilge 
olduklarını iddia etmeleri durumunda Hıristiyan olmayan tarihçilere müracaat 
edebileceklerini, fakat sonucun değişmeyeceğini ifade ettikten sonra pasajda aktarılan 
“Mesih öldürüldüğünde onu destekleyen olmayacağına” dair ifadeleri ele almaktadır. 
İsa’nın çarmıha gerilmesi öncesi yaşanan hadiseleri İncillere dayanarak zikreden Peter, 
Yahudilerin kendilerine “Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye soran Vali Pilatus’a, 
“Bizim Sezar’dan başka kralımız yok.”183 diyerek İsa’yı ölüme yolladıklarını, böylece 
yukarıda aktarılan kehanetin gerçekleşmiş olduğunu savunmaktadır. 

2.2. Mesih’in Krallığının Mahiyetine Dair 
Peter, Yahudilerin beklenen Mesihî krallığın dünyevi bir krallık olacağı 

şeklindeki anlayışlarını da “aptalca” bulmakta ve bu bölümde ortaya koyacağı delillerle 

onlara ne kadar “ahmak” olduklarını göstereceğini iddia etmektedir: 

Peygamberlerinizden Mesih’e kral dendiğini duyduğunuz ve Kutsal Kitap’ta onun bir krallığı 
olduğunu okuduğunuz için, Mesih’in dünyevi bir kral olacağını ve Davut ya da Süleyman gibi 
yahut Kudüs, Yahudiye ve Galile’nin diğer kralları gibi hüküm süreceğini düşünüyorsunuz. Size 
göre o Davut’un dünyevi tahtına kurularak milletlerin tamamına ya da çoğuna hükmedecek, 
Yahudileri uzun süredir içinde oldukları esaretten kurtaracak, onları özgürleştirip dünyanın her 
yerinden çağırarak yalnızca size vadedilmiş topraklarda yeniden bir araya toplayıp liderlik 
edecektir, tıpkı siz yabanilerin daima özlemini çektiği gibi. Bu özlem yüzünden Kutsal 
Kitap’taki sayısız örneği bu şekilde anladınız, mahrum kaldığınız bütün dünyevi şeylerin sevgisi 
kuşatmıştı sizi, sizin arzu ettiğinizin hilafına olabilecek anlam ve yorumlardan vahşice kaçtınız. 
Mutsuz ruhlarınızı boş bir umutla beslediniz. Dünyevi ve fani olanı büyük bir kararlılıkla 
arzuladığınızdan, ebedî ve semavî olanı bir kenara attınız. Hâlbuki o vaadedilmişti ve siz hariç 
bütün uluslara aralıksız ve durmaksızın verilmekteydi. Her gün, başkaları göklerin krallığına 

                                                            
181 Yuhanna 20:22-23. 
182 Peter the Venerable, a.g.e., s. 151. 
183 Yuhanna 19:15. 
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sahip olurken184, siz boş yere dünyevi bir krallık bekleyerek yalnızca ve daima dünyanın 
dışkısını185 sevmeyi öğrettiniz.186 

Peter, Yahudilerin bu inançlarını dayandırdıklarını düşündüğü Kutsal Kitap 

pasajlarından alıntılar yapmaktadır. Bu pasajların içeriği ‘Tanrı’nın İsrail halkını 

dağıldıkları yerlerden tekrar toplayıp kutsal topraklara getireceği ve Davut ya da onun 

soyundan birinin onlara sonsuza dek liderlik edeceği, Tanrı’nın onların günahlarını 

affedeceği ve diğer milletler arasında yok olup gitmelerine müsaade etmeyeceği’ 

şeklindedir.187 Peter’a göre Yahudiler bu pasajlardaki ilâhî mesajları yanlış 

anlamışlardır ve bunun en önemli sebeplerinden biri de yüzyıllardır işleyegeldikleri 

günahlardır: 

Bu ve bunun gibi birçok pasaj nuruyla sizi aydınlatabilecekken kör ediverdi, sizin dünyevi 
gözlerinize hiçbir ruhsal ışık getirmedi. Çünkü suçlarınız yüzünden bunu hak etmiyordunuz. Ey 
Yahudiler; ne zamana kadar daha uyuşuk zihninizin kalbinizi ele geçirmesine, sizi aciz 
bırakmasına ve Tanrı’nın Kutsal Kitabını anlamak, Mesih’i tanımak, batıldan yüz çevirip hakka 
dönmek için gayret etmekten sizi alıkoymasına müsaade edeceksiniz. Eğer bana inanırsanız, sizi 
bilge değil basiretsiz gösteren bu dünyevi anlayışı bir kenara bırakın ve hakikati tanıyarak, 
Mesih’i kabul ederek size sizin idrakinizdeki değil, fakat Kutsal Kitap’taki kral ve krallığı 
kazandıracak olan ruhsal anlayışa kavuşun.  Eğer bunu seçmez de o bildik çılgınlığınızda 
kalmaya karar verirseniz ve Kutsal Kitabı kendi dünyevi anlayışınıza uydurmayı daha doğrusu 
ona diz çöktürmeyi tercih edecekseniz, o halde  size ve sapkın anlayışınıza karşı çıkan şu 
pasajları dinleyin.188  

Peter buradan itibaren, Zekeriya 9:9-10189 daki ifadeleri parça parça 

alıntılamakta ve Yahudilere bu pasajda geleceği vaadedilen kralın kim olabileceğini 

sormaktadır. Yahudilerin bu soruya verebilecekleri cevapları tek tek ele alarak, yeri 

geldikçe pasajdan alıntılarla her birini ayrı ayrı çürütmeye çalışmaktadır. Peter, 

Yahudilerin verecekleri ilk cevabın Davut, Süleyman yahut eski Yahudi krallarından 

birini içereceğini varsayarak, önce bunu ele almaktadır: 

Kimdir bu kral? Davut mudur? Yoksa Süleyman mı? Belki de Yahudiye ve İsrail’in eski 
krallarından biri? Fakat bunu söyleyemezsin ey Yahudi! Çünkü Zekeriya Peygamber’in yaşadığı 
zaman dilimi buna izin vermiyor. Çünkü “Rabbin sözü” ona Yahudiye ve İsrail krallarından çok 

                                                            
184 Matta 11:12’ye atıf. 
185 Carnal filth. 
186 Peter the Venerable, a.g.e., s. 102-103. 
187 Yeremya 23:5, 23:7-8, 30:11; Hezekiel 37:21-24. 
188  Peter the Venerable, a.g.e., s. 103-104. 
189 “Söyleyin Siyon kızına: İşte mütevazı kralın geliyor! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! O adil, 

kurtarıcı ve yoksuldur. Bir eşeğin, bir sıpanın, bir eşek yavrusunun sırtına binmiş sana geliyor!  Savaş 
arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştırıp yok edeceğim, savaş yayları kırılacak. Ve o 
(kralınız) uluslara barışı duyuracak ve onun egemenliği bir denizden bir denize, nehirlerden 
yeryüzünün sonuna dek uzanacak.” Zekeriya 9:9-10 (V & LXX) 
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zaman sonra, Darius’un190 krallığı zamanında geldi.191  Bütün o kralların hükümranlığı Babil 
sürgününden önce son bulmuştu. 

Zekeriya Peygamber’in, geleceğini haber vermiş olduğu şahsın, kendisinden 

önce yaşamış ve çoktan ölüp gitmiş krallar olamayacağının ortada olduğunu ifade eden 

Peter, ikinci olarak Aristobulus192 ihtimalini ele almaktadır. Fakat bu şahsın vaadedilen 

özellikleri taşımaması ve sadece bir yıl gibi kısa bir süre hükmetmiş olması nedeniyle 

bu ihtimal de geçersiz kalmaktadır. 

Peter’a göre geriye sadece Herod ve oğulları kalmaktadır ki, bunların da Yahuda 

soyundan ve mütevazı olmayışları, “aptallıkları”, işledikleri cinayetler gibi çeşitli 

nedenlerle vaadedilen kral olmaları mümkün değildir.193 

Peter daha sonra pasajın Mesih’in bineğiyle ilgili kısmını ele alarak bir kralın 

onca zenginliğine rağmen sıpaya binmesindeki çelişkili duruma dikkat çekmektedir.  O 

Yahudilerin anlayışına göre ihtişamlı bir kral olarak, gururlu bir ata olmasa bile en 

azından bir katıra binmeli değil midir? Kutsal Kitap’ta zengin olduğu halde eşek veya 

sıpaya binen çok sayıda kişiden söz edilmiş olsa da194; Peter’a göre bunların hiçbiri 

İsa’nın durumuyla kıyaslanacak örnekler değildir. Çünkü burada bahsedilen öyle biridir 

ki, bir yandan yoksulluğu yüzünden sıpadan başka binek bulamamıştır, öte yandan onun 

şehre varışıyla Tanrı Kudüs’ten bütün savaş enstrümanlarını kaldırmakta, dünya, o 

zamana kadar hiçbir krallıkta var olmamış, Süleyman’a bile nasip olmayan ölçüde bir 

barışla tanışmaktadır. Bu kralın sahip olduğu ilâhî güç ile yoksun olduğu dünyevi 

zenginlik arasındaki büyük tezat tartışmaya yer bırakmayacak biçimde ortadadır. Bu 

durum ve onun sahip olduğu muhteşem ilâhî güce rağmen tüm uluslara barış diliyle 

konuşması onun adaletini ve mütevazılığını da gözler önüne sermektedir. 

                                                            
190 Darius: Kildani krallığını ele geçirerek, Pers kralı Koreş (Cyrus) ile birlikte Yahudilerin Babil 

sürgününe son veren kişi olarak bilinen Med kralı. Bkz. Daniel 5:31. 
191  Bkz. Zekeriya 1:1. 
192 Haşmonayim Hanedanlığının üçüncü kralı olan I. Aristobulus, MÖ. 104-103 yılları arasında yalnızca 

bir yıl krallık yapmıştır. Peter’ın onun adını zikretmesinin asıl nedeni Aristobulus’un (Josephus’un 
verdiği bilgiye göre) Babil sürgünü sonrası kendisine kral diyen ve başına taç giyen ilk Yahudi 
hükümdar olması olsa gerektir. Bu şahıs hakkında bilgi için bkz. Abraham Schalit, “Aristobulus I”, 
Encyclopaedia Judaica, Second Edition, (ed.) Fred Skolnik, Vol.02, Keter Publishing House, 2007,  s. 
457. 

193  Peter the Venerable, a.g.e., s. 105. 
194  Bkz. Hakimler 10:3-4, 12:13-14; Yaratılış 24:34-35. 
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 Peter, böylesine açık ve net olan şeyleri defalarca tekrarlamasının nedenini 

muhatabının Yahudiler olmasına bağlamakta ve onların kulakları sağırlaşmış, kalpleri 

ise taşlaşmış bir millet olduğunu iddia etmektedir. Onların zihnindeki Mesih’in, 

dünyanın büyük kralları gibi; altın ve mücevherlerle süslenmiş pahalı giysiler içinde, 

yüksek tahtına kurulmuş, düşmanlarını silah ve ordularıyla sindirmiş, bütün Yahudi ve 

Gentile krallarından daha geniş topraklara hükmeden bir kral olduğu açıktır. Ama 

Zekeriya Peygamberin kehanetine göre ne Mesih böyle bir kraldır, ne de onun krallığı 

bu tarzda bir krallıktır. Mesih’in bir denizden öteki denize kadar hükmedeceği 

doğrudur. Çünkü o her şeyin hâkimi ve her şeye kadir olan Tanrı’nın ta kendisidir. O 

Tanrı olmasına rağmen, insanlığın kurtuluşu için, insanlık aşkına insan olmuş, hem de 

yoksul bir insan olmuştur. O Tanrılığı yönüyle ezelî ve ebedî kral, insanlığı yönüyle de 

fakir bir adamdır. O yüzden Yahudiler, İsa Mesih dışında kehanetteki özellikleri taşıyan 

birini bulmadıkları takdirde -ki bulmaları mümkün değildir- sapkın görüşlerini bir 

kenara bırakmalı, küfürbaz ağızlarını kapatmalı ve kurtuluşları için Hıristiyan yorumunu 

kabul etmelidirler. İncilleri okumalı ve Peygamberin kehanetlerinin nasıl birebir gerçeğe 

dönüştüğünü görmelidirler.195 

 Peter’ın tezini desteklemek için bu kısımda en çok üzerinde durduğu Kutsal 

Kitap pasajları İşaya 52:13-15196  ve 53’ün197 tamamıdır. Bu pasajlarda insanoğlunun 

                                                            
195  Peter the Venerable, a.g.e., s. 107-112. 
196 “Bakın, kulum başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. Birçokları 

onun karşısında dehşete düşüyor; biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, insana benzer yanı kalmadı. Pek 
çok ulus ona şaşacak, onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı 
görecekler, duymadıklarını anlayacaklar.” 

197 “Haberimize kim inandı? RAB'bin gücü kime göründü? O RAB'bin önünde bir fidan gibi, kurak 
yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çelen bir görünüşü 
de yoktu. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. 
İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o taşıdı, 
acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, bu yüzden vurulup ezildiğini sandık. 
Oysa bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. 
Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi 
yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O 
baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde 
sessizce duran koyun gibi, açmadı ağzını. Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın 
başkaldırısı ve hak ettiği ceza yüzünden diriler diyarından atıldığını onun kuşağından düşünen oldu 
mu? Şiddete başvurmadığı, ağzından yalan çıkmadığı halde, ona kötülerin yanında bir mezar verildi. 
Ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini 
istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin 
istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. RAB'bin 
doğru kulu kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi. Bundan 
dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, 
başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, başkaldıranlar için de yalvardı." 
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(özelde İsrailoğullarının) günahları yüzünden işkencelere katlanıp, büyük çileler çeken 

ve sonunda da onların kurtuluşu için hayatını feda eden ve bu yüzden “suç sunusu”na 

benzetilen bir kuldan bahsedilmektedir. İnsanlarca hor görülecek, cüzzamlı 

muamelesine tabi tutulacak olan; acı, hastalık ve sefalet içindeki bu kulun bütün bunlara 

gönüllü olarak katlandığı, aynı zamanda bunun Tanrı’nın takdiri olduğu ve bu kulun çok 

yüksek derecelere erişip zafer kazanacağı, milletlerin ve krallarının onun önünde 

hayranlık ve saygıyla eğileceği haber verilmektedir. 

 Peter, ona atfedilen özellikleri tartışarak, önce burada sözü edilen kulun 

Mesih’ten başkası olamayacağını, ardından Onun krallığının dünyevi bir krallık 

olmadığını kanıtlamaya çalışmaktadır: Bu pasajlarda öyle birinden söz edilmektedir ki; 

kudretinden krallar titremekte, gücüne hayranlık duyarak sessizlik içinde emrini 

bekleyerek, hüküm verdiğinde boyun eğmektedirler. Açıkçası böyle biri insanlar 

arasında sadece büyük değil, en büyük; güçlü değil, en güçlü konumdadır. Bununla 

beraber onun insanlarca hor görüleceği, yüzüne bakılmaz, tanınmaz bir halde olacağı 

haber verilmektedir. Aynı anda hem yüce hem de iğrenç olan, hem muhteşem hem de 

insanların kınadığı bir konumda bulunan bu kul kim olabilir? Bu zıt özellikler hangi kral 

ya da prense uyabilir? Peter’a göre Yahudiler, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu 

özelliklerin kendisine uyabileceği başka birini bulmaları imkânsız olduğu için, akıl ve 

vicdanın da gerektirdiği gibi Hıristiyanlara dönüp “kimdir bu?” diye sormaya mecbur 

kalacaklardır. Daha önce de pek çok insan bu peygamberî mesajlar ve eşsiz mucize 

karşısında şaşırıp afallamışlardır. Ama bu durum onların Yahudiler gibi kuşku ve 

güvensizliğe saplanıp kalmalarına yol açmamış, çoğu uyuşmuş ve sersemlemiş 

hallerinden sıyrılıp Tanrı’nın Mesihi’ne ve onun aracılığıyla kurtuluşa ulaşmışlardır. Bu 

kişinin Hıristiyanların Mesihi’nden başkası olamayacağını anlamışlardır.198 O kutsal 

vaftiz suyu aracılığıyla pek çok ulusa ulaşmakta ve yeryüzünün en büyük kral ve 

prensleri ona krallar kralı, prensler prensi ve Efendiler Efendisi olarak itaat 

etmektedirler.199 

 Onun hiç yalan söylemediği ve günahsız olduğu bildirilmektedir. Yeryüzündeki 

hiç kimse, hatta yeni doğmuş bir bebek bile günahsız olamayacağına göre,200 burada 

                                                            
198  Bkz. Filibeliler 2: 8-10. 
199 Peter the Venerable, a.g.e., s. 113-116. 
200 Bkz. Eyüp 15:14. 
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bahsedilen kişinin insanı aşan, ondan öte bir varlık olması gerekmektedir. Ayrıca onun 

insanların günahlarını üstleneceği haber verilmektedir ki; Peter bu yetkinin sadece 

Tanrıya ait olup, sıradan bir insan için söz konusu bile edilemeyeceğini ve bunun da 

herkesçe bilinen bir hakikat olduğunu savunmaktadır. Ona göre buna itiraz edecek 

birine zaten insan denemez, öyle birisi ancak hayvan olarak görülmelidir. 

 Peter’a göre; sözü edilen kulun sadece insan olamayacağı, insanüstü bir varlık 

olması gerektiği açıktır. Yahudiler hiçbir insanın Mesih’ten üstün olamayacağını kabul 

ettiklerine, İşaya Peygamber de yukarıda onları diğerlerinden üstün bir insanı kabule 

mecbur ettiğine göre, yalnızca Mesih’in diğer herkesten üstün olduğunu itiraf etmek 

zorundadırlar. Böylece bahsi geçen pasajların Mesih hakkında olduğu kanıtlanmış, 

geriye asıl konu, yani Yahudilerin “Mesih’in krallığının dünyevi ve fani olduğu” 

şeklindeki iddiası kalmıştır.201 

 Tekrar metne dönen Peter, Mesih’in yaşayacağı haber verilen sıkıntı ve 

eziyetleri, içinde bulunduğu sefil durumu hatırlatarak “Bu ifadeler size krallarla 

ilgiliymiş gibi geliyor mu? Nerede değerli kumaş ve altınlar, mücevherlerle süslü taç ve 

gümüş taht, krallarda olması beklenen kudret ve azamet nerede?” diye sormaktadır. 

Burada bahsedilen kişi cüzzamlı muamelesi görmekte, kurbanlık bir koyun gibi kesime 

götürülmekte ve sonunda kendisini lanetleyen insanların elinde can vermektedir. 

Yahudiler akıl ve mantığın zorlamasıyla bu ifadelerin Mesih’le ilgili olduğunu kabul 

ettikleri gibi, aynı sebeple Mesih’in krallığının dünyevi olmadığını itirafa da 

mecburdurlar. Peter “Tabi eğer insan iseler” diye eklemektedir. Aslında Yeni Ahit’te İsa 

Mesih “Benim krallığım bu dünyadan değildir. Eğer krallığım bu dünyadan olsaydı 

yandaşlarım Yahudilere teslim edilmemem için uğraşırlardı.”202 diyerek bu durumu 

açıklamaktadır. Yahudiler Mesih’in hükümranlığının dünyevi krallar gibi olmadığını 

anlamalıdırlar. Onların daima reddettikleri, Hıristiyanların başından beri kabul ettikleri 

gibi Mesih, yeryüzü ve gökyüzüne ve bütün mahlûkata yalnızca bir kral olarak değil, 

Tanrı ve Rabb olarak hükmetmektedir.203 

                                                            
201 Peter the Venerable, a.g.e., s. 117-119. 
202 Yuhanna 18:36. 
203  Peter the Venerable, a.g.e., s. 119-121. 



57 
 

2.3.Mesih’in Uluhiyeti Meselesi  
Mesih’in uluhiyetine dair tezinde Peter, öncelikle Tanrı’nın bir oğlu olduğunu 

iddia etmekte ve bu iddiasını kutsal metinler üzerinden ispata çalışmaktadır. Oğul’un 

varlığı ortaya konulduktan sonra, bu Oğul’un İsa Mesih’ten başkası olamayacağını ve 

Tanrı’nın Özü’nden doğan bu Oğul’un Tanrı’yla bir ve aynı olduğu dolayısıyla da 

Tanrı’nın ta kendisi olduğu Yahudilere kendi metinlerinden yola çıkılarak kabul 

ettirilmeye çalışılmaktadır.  

2.3.1.Tanrı’nın Oğul Edinmesi 
Peter öncelikle Tanrı Oğlu’nun doğumu ve varlığı hakkında İşaya’dan alıntı 

yapmakta ve Rabb’in bizzat kendisinin başkalarına zürriyet verdiği gibi kendinin de 

zürriyet edinebileceğine dair ifadeyi204 zikrederek, Yahudilerin peygamberi ve 

peygamberlerin yücesi olarak nitelediği İşaya Peygamberi sahneye çağırmakta ve 

Yahudilere meydan okuyarak, sürdüregeldikleri iddialarını bir de İşaya’ya 

tekrarlamalarını istemektedir. 

Peter, Tanrı’nın (bir oğul) doğurması halinde, doğurulan varlık bakımından 

O’nun zorunlu olarak bir Baba olacağını; doğuran bakımından da doğanın zorunlu 

olarak bir Oğul olması gerektiğini ifade etmektedir. Bununla birlikte dünyevi olan 

doğum ile her şeye kadir Tanrı’nın Oğul sahibi olması elbette kıyaslanamaz, dolayısıyla 

ilâhî nesil-beşerî nesil arasında mutlaka büyük bir fark olmalıdır. Çünkü her türlü insanî 

kavrayışın üzerinde olan bu olay, anlatıldığı kadar basit değildir. Peter, İznik 

Kredosu’ndan hareketle Oğul’un Baba’dan çıkışının/doğuşunun tıpkı ışığın ışıktan, bir 

ışık huzmesinin güneşten, parıltının ateşten çıkışı gibi olduğunu ifade etmekte ve 

yukarıda aktarmış olduğu peygamberî şehadetin de Yahudilerin İsa Mesih’in Tanrı Oğlu 

olduğunu anlamaya ve itirafa mecbur bırakacağını iddia etmektedir. Böylelikle o 

Tanrı’nın Oğlu’nun doğumu meselesini kendi ifadesiyle “yavan” ya da “hayvanî” bir 

tarzda anlamadığını beyan etmiş olmaktadır. 

Peter, Tanrılığın mahiyeti gereği,  Tanrı’nın insan, melek ya da başka herhangi 

bir mahlûku evlat edinmesi ya da bu varlıkların Tanrı’ya evlat olmalarının uygun 

olmadığı kanaatindedir. Bu cihetle, yaratılmış olduğundan dolayı herhangi bir mahlûk 

için bu durum uygun olmuyorsa, yalnızca tek bir varlık için uygun olmalıdır. 

                                                            
204  İşaya 66:9. 
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Dolayısıyla bu varlık ancak Tanrı’dan doğmuş ve Tanrı olan İsa Mesih olmalıdır ve 

Peter’a göre bu iddiayı daha da açık ve anlaşılır hale getiren Kutsal Kitap pasajları 

mevcuttur. 205 

Peter, İkinci Mezmur’da geçen  “Kutsal dağı Siyon üzerine O’nun atadığı kral 

benim. Rabb bana dedi ki: Sen benim oğlumsun, bugün ben senin baban oldum”206 

ifadesini zikrederek Yahudilerin bunlara nasıl cevap vereceğini sorgulamaktadır. Zira 

Yahudilere göre bu sözler ne Mesih ne de bir başkasına dairdir, yalnızca Davut’un 

kendisiyle ilgilidir. Çünkü Tanrı onu bir zamanlar Kudüs’ün kutsal dağı Siyon üzerine 

kral yapmıştı. Tanrı ona oğlu olarak seslenmişti ama bu gerçekten Tanrı’nın oğlu 

olduğu anlamına gelmiyordu. Mübarek karakteri ve sahip olduğu birçok erdemle 

Tanrı’yı memnun ettiği için, Tanrı onu bu şekilde seslenerek onurlandırmıştı sadece.  

Fakat Peter’a göre bu ifade Davut’la ilgili olmadığı gibi, metinde Tanrı, Mesih’in 

ağzından konuşmakta ve Baba’nın tanrılığının doğal olarak Oğul’a geçtiği 

bildirilmektedir.  

Peter oğulluk meselesinin kastettiği anlam hususunda da Yahudilere karşı 

çıkmakta ve onlara Kutsal Kitabın birçok yerinde Tanrı’nın insanlara Tanrı’nın oğulları 

olarak seslendiğini hatırlatmaktadır. Yahudilere, eğer Tanrı’nın Kilisesi’nin böyle açık 

örnekleri göremeyeceğini düşünüyorlarsa yanılgı içinde olduklarını, elbette benzer 

isimlerin farklı manalar içerebileceğini bildiğini söylemektedir.207 Bu ifadeler sesleri 

aynı diye aynı anlama sahip olmak zorunda değildirler. Kutsal Kitap’ta sıklıkla geçen 

baş, göz, kulak, oturmak, kalkmak gibi çok sayıda sözcükle yalnızca ifade ettikleri 

anlam kastedilmez, çoğu zaman onlar başka anlamları karşılamak için de 

kullanılmaktadırlar. Bu açık ve olağan bir durumdur. Aynı şekilde “soy/zürriyet” ifadesi 

de Tanrı’yla ilgili kullanıldığında her zaman aynı anlamı ifade etmez. Mecazî anlamın 

söz konusu olduğu metinlerde aslında Tanrı insanlara severek, değer vererek, yol 

göstererek, onları maddî ve manevî belalardan kurtararak; yağmur, çiy tanesi, buz ve 

kırağı gibi cansız varlıklar için ise onları yaratarak, üreterek, meydana getirerek onlara 

ebeveyn olmaktadır. Peter’a göre, herkese açık olan bu anlamlar Yahudilere kapalı 

                                                            
205  Peter the Venerable, a.g.e., s. 52-53. 
206  Mezmurlar 2:6-7. 
207  Peter the Venerable, a.g.e., s. 54. 
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değildir ve onlar da böylesine aşikâr olan manaları sezemeyecek kadar anlayıştan 

yoksun değildir. 

Peter, alıntıladığı pasajlarda208 geçen “zürriyet”e dair ifadelerin, Tanrı’nın; 

İsrailoğulları’nın, yağmur, çiy tanesi ve buzun babası olarak zikredildiği örneklerdeki 

gibi mecazî anlamda değil, gerçek manasıyla kullanıldığını ileri sürmektedir.209 Bununla 

birlikte  “Rabb bana dedi ki: Sen benim oğlumsun, bugün ben senin baban oldum” 

ifadesinde kastedilen üçüncü ve daha önemli bir mana söz konusudur. Burada Tanrı 

Oğlu’nun Baba’nın özünden tabii doğumu kastedilmektedir.210 

Peter’a göre Tanrı’nın bir tek evladının babası olduğu, o evladı başkasından 

edinmediği, yoktan var etmediği, ama kendi özünden doğurduğu önceden haber 

verilmektedir. Yahudiler Kutsal Kitabı uygun şekilde naklettikleri ve daima 

yapageldikleri gibi inatla reddetmedikleri takdirde bu ve bundan sonra ortaya konacak 

delilleri kabul etmek durumunda kalacaklardır. 

Peter, İkinci Mezmur’da geçen “Dile benden, sana miras olarak ulusları, mülk 

olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim.”211 ifadesindeki muhatabın Davut olduğu 

iddiasında olan Yahudilere itiraz etmektedir. Ona göre Davut’un uluslara hükmettiği 

doğrudur. Fakat bu uluslar kimdir? Yahudilere göre muhtemel olan ulus isimlerini 

(Filistliler212, Şam Aramlıları213, Ammon Halkı) zikreden Peter, Malaki kitabına dikkatli 

bir şekilde bakıldığı takdirde bunların Davut’la savaşıp yenilen uluslar olduğu, kısa bir 

süre için Davut’un hükmü altında yaşadıktan sonra tekrar bağımsızlıklarını kazandıkları 

görülecektir. Yani Davut bu ulusları baskı altına almış ama gerçek anlamda onlara 

hükmedememiştir.214  Babil sürgününe kadar Yahudilerin kendi kralları, diğer ulusların 

da kendi kralları olmuştur. O yüzden yukarıdaki sözler Davut için söylenmiş olamaz, 

çünkü ne bahsi geçen uluslar ne de Yahudiler dışında herhangi bir ulus ona miras olarak 

verilmemiştir. Dolayısıyla pasajda geçen “yeryüzünün dört bucağı”nın Davut’a 

verilmesi de söz konusu olamaz. Bu noktada Peter, Yahudileri böylesine açık bir 

                                                            
208  İşaya 66:9 ve Mezmurlar 2:6-7. 
209  İşaya 1: 2 ve Eyüp 38:28-29’a atıflar. 
210  Peter the Venerable, a.g.e., s. 55. 
211  Mezmurlar 2:8. 
212  II. Samuel 8:1. 
213  II. Samuel 8:6. 
214  Peter the Venerable, a.g.e., s. 56. 
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gerçeği fark edemedikleri için zavallı olarak niteleyerek alaycı ve aşağılayıcı bir dille 

eleştirmektedir. Ona göre Yahudilerin bağlı kalmakta inat ettikleri geleneksel anlayışları 

onları öldürmekte ve yeryüzünde neredeyse onların dışındaki bütün uluslar “hayat veren 

ruh”a215 uymaktayken, onlar bundan mahrum kalmaktadır.216 

“Bakın o halde, Tanrı’nın bu sözleri başka kim için teşekkül etmiş olabilir, uluslar kime miras, 
yeryüzü kime mülk kılınmış olabilir? Mesih’ten başkasını bulabilir misiniz? Şimdiye kadar Tanrı 
Oğlu olduğunu inkâr edip durduğunuz Mesih’ten başka kim olabilir? Açık bir biçimde 
bahsedilen kişi Mesih’tir, Tanrı’nın oğlu ve ismi İsa olan, “gökyüzü, yeryüzü ve altındakilerin” 
önünde mecburen diz çöktüğü,217 “gökyüzü ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi”218 diyen 
kişidir.”219  

2.3.2.Mesih’in Tanrılığı ve Bedenlenmesi 
Peter’a göre, Mezmurlar’da iki ayrı Rabb’in varlığına delalet eden ifadeler söz 

konusudur. Buna örnek olarak Yüz dokuzuncu Mezmur’daki “Rabb Rabb’ime, “Ben 

düşmanlarını ayaklarının altına tabure yapıncaya dek sağımda otur” dedi.”220 ve 

“Azizlerin ihtişamı içinde sabahyıldızından221 önce rahimden olma seni evlat 

edindim”222 ifadelerini zikretmektedir.223 Peter Yahudi âlimlerin bu pasajda sözü edilen 

diğer Rabb’in kim olduğu konusunda suskun kaldıklarını belirterek, Yahudilerden eğer 

atalarından daha bilgiliyseler Âdem’den son insanoğluna kadar hangi kral, peygamber 

ya da büyük insanın Rabb’in sağında oturmuş olabileceği sorusunu cevaplamalarını 

istemektedir.  Yahut işlerine gelmeyen Kutsal Kitap metinlerini anlamından saptırarak 

yorumlamak şeklindeki adetleri üzere, yapabiliyorlarsa bu apaçık ifadeleri de 

saptırmalarını isteyerek onlara meydan okumaktadır.224  

                                                            
215  II. Korintliler 3:6’ya atıf. 
216  Peter the Venerable, a.g.e., s. 57. 
217  Filipililer 2:10’a atıf. 
218  Matta 28:18’e atıf. 
219  Peter the Venerable, a.g.e., s. 58. 
220  Mezmurlar 109: 1 (V) 
221 Latince metinde: lucifer. Çevirinin seyri “…ante luciferum…” :  “…before the day star..”: 

“sabahyıldızından önce…” şeklindedir. 
222  Bu ifadeler Septuaginte çevirilerinde yer almaktadır ve Vulgata’ya da farklı bir varyasyonla geçmiştir. 

Aşağıda alıntıladığımız örneklerde farklılıkları görmek mümkündür: 
 Septuaginte: “With thee is dominion in the day of thy power, in the splendours of thy saints: I have 

begotten thee from the womb before the morning.” Mezmurlar 109:3. 
 Vulgata: “With thee is the principality in the day of thy strength: in the brightness of the saints: from 

the womb before the day star I begot thee.” Mezmurlar 109:3. 
 King James: “Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the 

womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.” Mezmurlar 110:3. 
 Türkçe Kutsal Kitap Çevirisi: “Savaşacağın gün gönüllü gidecek askerlerin. Seherin bağrından doğan 

çiy gibi kutsal giysiler içinde sana gelecek gençlerin.” Mezmurlar 110:3. 
223  Mezmurlar 109:3 (V) 
224  Peter the Venerable, a.g.e., s. 58. 
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Peter Kutsal Kitabın bazı yerlerinde meleklerden Rabb şeklinde söz edildiği için 

buradaki diğer Rabbin bir melek olabileceği iddiasını da ele alarak, bunun yalnızca bir 

saygı ifadesi olduğunu ve meleklerin insanlara Rabb olmasının imkansızlığına dikkat 

çekmektedir. Saygınlık ve bağımsızlık bakımından insanlar meleklerle eşit 

yaratılmışlardır. Ayrıca hiçbir melek rahim vasıtasıyla yaratılmamış, Tanrı onları sonsuz 

kudret ve iradesiyle yoktan var etmiştir. Bunlara ilaveten pasajdaki “sabahyıldızından 

önce rahimden olma seni evlat edindim” ifadesini hatırlatarak, hiçbir insanın 

yıldızlardan önce yaratılmadığını,225 dolayısıyla buradaki hitabın bir insan ya da meleğe 

değil yalnızca gerçek anlamıyla Rabb’e olduğunu iddia etmektedir.226   

Peter, Davut’un “Rabb Rabbim’e, ben düşmanlarını ayaklarının altına tabure 

yapıncaya dek sağımda otur” dedi”227 ifadesiyle Baba’nın konuştuğu Oğul Rabb’i bize 

tanıttığını iddia ederek Yahudileri sert bir şekilde eleştirmektedir: 

Ey insanoğlunun en sefil ırkı! Böylesine açık bir şeyi nasıl göremiyorsunuz? Gözlerinizi açın 
artık, kulaklarınızı açın, bütün dünyadaki tek kör kavim olmaktan utanın, bütün ölümlüler 
içindeki tek sağır kavim olmaktan utanın. Çağlar boyu uydurduğunuz hikâyeleri228 sergileyerek, 
tüm dünya için gülünç bir manzara olmaya son verin. Davut’un Rabbi’nin ancak Tanrı 
olabileceğinin farkına varın, onun sadece Tanrı’ya Rabb dediğini kabul edin. Anlayın ki bu iki 
Rabb ancak Baba ve Oğul olabilir.229 

Peter yaratılmış olan hiçbir varlığın Tanrı’nın yanında oturmaya layık 

olamayacağını, Tanrı’nın tahtının Tanrı’dan başkasını kabul etmeyeceğini vurgulayarak, 

aksini iddia etmeleri halinde Yahudilerden bu konuma layık bir varlık göstermelerini 

talep etmektedir. Fakat ona göre bunu yapabilmeleri mümkün değildir.  Çünkü bu 

varlık, Baba Tanrı ile eşit olan Oğul Tanrı’dan başkası olamaz. Tanrı bizzat onunladır 

ve ikisinin Ruh’u da Baba ve Oğul’a eşittir, fakat Tanrı’nın hitabı doğrudan Ruh’a 

yönelmemiştir, çünkü o (yalnızca) Tanrı’dan doğmamıştır.230 Oysa Oğul’a 

“sabahyıldızından önce seni evlat edindim” denilmiştir. “Rahimden” ifadesiyle başka 

                                                            
225  Yaratılış 1:16, 1:26-27’ye atıf. 
226  Peter the Venerable, a.g.e., s. 59. 
227  Mezmurlar 109:1 (V) 
228  Peter burada büyük ihtimalle Talmudlar’ı kastetmektedir. 
229  Peter the Venerable, a.g.e., s. 60. 
230 Kutsal Ruh’un Baba ve Oğul’dan çıktığına dair inanç, Katoliklerce kabul edilmektedir. Hıristiyan 

tarihinde filioque takısı olarak bilinen ve VII. ve VIII. yüzyıllarda İspanya’da ortaya çıkan bu ifadeyi 
Doğu Kiliseleri kabul etmemiştir. Onlara göre Kutsal Ruh yalnızca Baba’dan neşet etmiştir. Fakat 
Katolik Kilisesince 1014 yılında Papa VIII. Benoit tarafından filioque (ve oğuldan) ifadesi iman 
esaslarına dâhil edilmiştir. Bu hadise Doğu ve Batı Kiliselerinin ayrılmasına yol açan en önemli 
sebeplerden biridir. Bkz. Ahmet Hikmet Eroğlu, “Hıristiyanların Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış”, 
AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 41, s. 317. 



62 
 

birinden değil Tanrı’nın kendi özünden doğduğu, “sabahyıldızından önce” ifadesiyle 

doğumunun ezelî olduğu, yani yaratılmış olan her şeyden önce var olduğu, “evlat 

edindim” ifadesiyle de herhangi bir maddeden yapılmadığı ya da yoktan var edilmediği, 

ezelî bir biçimde Baba’dan doğduğu haber verilmektedir.231 Peter böylece yalnızca 

Mesih’in Tanrı Oğlu olduğu iddiasını değil, onun Tanrı olduğunu da Mezmurlar’ın 

yüceliği sayesinde kanıtladığını iddia etmektedir. 

Peter burada Yahudi âlimlerin Yüz dokuzuncu Mezmur’u nasıl anladıklarına 

değinmektedir. Buna göre Mezmur’daki bu hitap Davut’a yönelik değildir, bilakis 

Davut tarafından İbrahim’in kölesi Eliezer’in ağzından yazılmıştır. Dolayısıyla Peter’ın 

iddiasına göre bu Mezmur Yahudiler tarafından şu şekilde anlaşılmaktadır: Rabb (Tanrı) 

benim efendime (İbrahim) “sağımda otur” dedi. Peter bu kısımda İbrahim’in 

faziletlerine ve Tanrı katındaki yerine değinerek, Hıristiyanların da bunları kabul 

ettiğini belirtmektedir.232 Bununla birlikte İbrahim’in sadece bir insan olduğunu, 

Hıristiyanların İsa Mesih’i gördüğü gibi hem Tanrı hem insan olmadığını ve ne kadar 

üstün olursa olsun hiçbir insanın Tanrı’nın yanında oturmaya layık olamayacağını iddia 

etmektedir.  

Peter Yahudilerin Tanrı-insan ilişkilerindeki hassasiyetini iğneleyici bir üslupla 

dile getirerek, sadece bir insan olan İbrahim’i böyle bir konuma layık görebilmelerini 

büyük bir çelişki olarak görmektedir. Çünkü onlar ilk Hıristiyanlardan olan Stefan’ın 

İsa Mesih için kullandığı benzer bir ifadeyi Tanrı’ya küfür sayarak onu 

katletmişlerdir.233 Peter’a göre Yahudiler aynı ifadeyi İbrahim için rahatlıkla kullanarak 

hem büyük bir çelişkiye düşmekte hem de Tanrı’ya bir insanı eş koşmakta, Tanrı’nın 

tahtına Tanrı olmayan bir varlığı yerleştirmektedirler. Hâlbuki tanrısal tabiata sahip 

olması dolayısıyla ancak İsa Mesih’in Tanrı’nın tahtına oturması kabul edilebilir. 

Peter yukarıdaki pasaja dayanarak üçüncü bir argüman ortaya koymaktadır. Ona 

göre metindeki “düşmanlarını ayaklarının altına tabure yapıncaya dek” ifadesi 

“düşmanlarını ayaklarının altına serinceye, yani onu düşmanlarına galip getirinceye 

kadar” anlamına gelmektedir. Yahudilerin pasajdaki muhatabın İbrahim olduğuna 

yönelik iddialarından hareketle Peter, İbrahim’in düşmanlarının varlığı ve kimliği 
                                                            
231  Peter the Venerable, a.g.e., s. 61. 
232  Peter the Venerable, a.g.e., s. 62. 
233  Elçilerin İşleri 7:54-56. 
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hususunu sorgulamaktadır.234 Peter İbrahim’in barışçıl yönünü vurgulayarak 

(merhametli, müşfik, barışsever ve neredeyse hayatı boyunca silahsız oluşu gibi)  

düşmanlarından değil, tek bir düşmanından bile söz etmenin mümkün olmadığı 

kanaatindedir. Dolayısıyla savaşın kendisi için gereksiz olduğu bir insana Tanrı’nın 

düşmanlarını mağlup etmekle ilgili vaatte bulunmasını gereksiz görmektedir. Peter’a 

göre bu ifadenin İbrahim’le ilgili olduğu şeklinde anlaşılması durumunda bu pasajla 

bağlantılı gördüğü diğer Mesihî vaatlerin de İbrahim’le ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda İbrahim’in Tanrı tarafından evlat edinilmesi gibi sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Peter bu pasajı İbrahim’le ilişkilendirenin Yahudiler olması dolayısıyla, bu 

sorunları Hıristiyanların değil, Yahudilerin çözmesi gerektiği kanısındadır. Çünkü 

Hıristiyanlara göre Tanrı’nın bu sözleri hem insan hem Tanrı olan İsa Mesih’e 

yöneliktir.235 

Eğer yapabiliyorsan açıkla şimdi bunları ey Yahudi. Ama ben eminim ki, ne sen ne de Şeytanın 
bütün cemaati236 bir araya toplansa; bu kutsal, bu ilâhî, bu emsalsiz sözleri, ne İbrahim’e ne de 
herhangi bir insana izafe ederek açıklayamazsınız. O yüzden, İbrahim’le ilgili Yahudi yorumu 
hatalı, Tanrı’nın bu sözleri aynı anda hem insan hem Tanrı olan İsa Mesih’e söylediği şeklindeki 
Hıristiyan beyanı doğrudur. Hem Tanrı hem insan diyorum. Bırakın, bu Yahudiyi duyunca deliye 
döndüğü şeyi söyleyerek peş peşe silkeleyeyim: İsa Mesih’in sadece hem insan hem Tanrı değil, 
aynı zamanda Tanrı Oğlu olduğunu. Buna inanmasını sağlayamasam da en azından onu 
öfkelendiririm. Hem, Yahudi Tanrı Oğlu ifadesini işitince neden bir anda çılgına döner ki?237 

Peter daha sonra Süleyman’ın Meselleri kitabından alıntı yapmaktadır: “Kim 

göklere238 çıkıp indi? Kim ruhları239 avuçlarında topladı? Suları giysisiyle sarıp 

sarmalayan kim? Kim belirledi dünyanın sınırlarını? Adı nedir, oğlunun adı nedir, 

biliyorsan (söyle)?”240  Peter’a göre, Kutsal Kitap Süleyman’ın ağzından Tanrı Oğlu ve 

Tanrı’nın aynı kişi olduğunu söylemektedir. Yalnızca bu beyan bile Yahudilere bu 

konuda yeterli gelmelidir.241 Fakat Peter, Yahudilerin kronikleşmiş inatçılıkları 

yüzünden buraya kadar ortaya koyulan delillerin yeterli görülmeyeceği ve çok daha 

fazlasının isteneceği kanaatindedir. Bu aşamada o, Kutsal Kitap’ta Mesih’in Tanrılığına 

ilişkin çok sayıda delilin olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre, eğer Mesih Tanrı’nın 

Oğlu ise hem mecazî anlamda hem de gerçekten Tanrı’nın Oğludur. Yukarıda 

                                                            
234  Peter the Venerable, a.g.e., s. 63. 
235  Peter the Venerable, a.g.e., s. 64-65. 
236  Synagogue of satan. Peter the Venerable, a.g.e., s. 65. 
237  Peter the Venerable, a.g.e., s. 65-66. 
238  Heavens. 
239  Bazı Türkçe çevirilerde “rüzgar” olarak geçmektedir. 
240  Süleyman’ın Meselleri 30:4.  
241  Peter the Venerable, a.g.e., s. 67-68. 
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gösterildiği üzere bazı melekler ve bazı insanlar da (kimi iyi özelliklerinden ötürü) 

Tanrı’nın oğulları olarak zikredilmektedir, ama bu gerçek anlamda değil, yalnızca 

mecazî anlamdadır. Mesih, bütün varlıklardan önce tümüyle Tanrı’nın özünden 

doğduğu için gerçekten Tanrı Oğlu’dur. Ama eğer o Tanrı Oğlu’ysa, şüphesiz Baba’dan 

farklı değildir. Baba Tanrı’dır. Demek ki Oğul da Tanrı’dan başka bir şey olamaz. Nasıl 

ki, bir insandan doğan insan, kuştan doğan kuş, başka bir ateşten tutuşturulmuş olan 

ateşten başka bir şey değilse, Tanrı’dan doğmuş olan Tanrı da, Tanrı’dan başka bir şey 

değildir.242 

Peter Yaratılış kitabında geçen “Rabb, gökteki Rabb’den243,  Sodom ve Gomora 

üzerine kükürt ve ateş yağdırdı.”244 ifadesini alıntılayarak, Tanrı’nın Musa’nın ağzından 

diğer bir Rabb’in varlığını ifşa ettiğini iddia etmektedir. Daha önce de Mezmurlarda 

Davut’un ağzından “Rabb Rabb’ime dedi ki” ifadesiyle ikinci bir Rabb’den 

bahsedildiğini hatırlatan Peter Yahudilere yeniden bu ikinci Rabb’in kim olduğunu 

sormaktadır. Ona göre Yahudilerin buna verebilecekleri tek karşılık buradaki ikinci 

Rabb’in Lut’a gelen melekler245 olduğu şeklindedir. 246 Lut’un bu meleklere aşırı saygı 

göstermesi, yalvarması ve onlara Rabb diye hitap etmesi böyle bir düşünceye sebebiyet 

verebilecek olsa da, zikredilen davranışlar insanlar arasında oldukça yaygın bir şekilde 

görülmekte, fakat bu durum insanların birbirine tapındığı anlamına gelmemektedir.  

Peter’a göre her ne kadar Kutsal Kitap’ta melekler Tanrı’ya ait bazı özelliklerle 

vasfedilse de onlar ancak Tanrı’dan aldıkları vazifeleri yerine getirmekle yükümlü 

görevli ruhlardır. Rabb ifadesinin melekler için kullanımı da ancak mecazî olarak 

anlaşılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi Rabb kelimesi yalnızca Mesih için 

                                                            
242  Peter the Venerable, a.g.e., s. 69-70. 
243 Eldeki Türkçe Kutsal Kitap çevirilerinde “gökteki Rabb’den” ifadesi yer almamaktadır. Türkiye 

Hahambaşılığın katkılarıyla hazırlanan İbranice-Türkçe açıklamalı Kutsal Kitapta ise şu ibareler yer 
almaktadır: “Tanrı … yağdırdı: Tora burada Tanrı’nın Merhamet Niteliği’ni yansıtan Adonay ismini 
ve göklerden inen maddeler yağmur olmamasına rağmen, normal yağmur için kullanılan “Leamtir - 
Yağdırmak” fiilini kullanmaktadır. Bunun nedeni, hiçbir zaman Gökler’den doğrudan kötü bir şeyin 
inmemesidir. Burada da göklerden iyi ve bereketli bir şey olan yağmur düşmeye başlamış; ancak 
yeryüzüne yaklaşınca kükürt ve ateşe dönüşmüştür (Midraş - Tanhuma). Tanrı’dan -göklerden- Bu, bu 
olaydaki kükürt ve ateşin doğal ve dünyevi maddeler değil, tamamen İlahi kaynaklı olduklarını 
vurgulamaktadır (Sforno). Sodomlular ahlak bakımından o kadar çok bozulmuşlardır ki, onların 
yeryüzünden silinmesi bir merhamet hareketidir. Burada Merhamet Niteliği yansıtan İsim’in 
kullanılması, bunu ima etmektedir.” Bkz. Bereşit, s. 128-129. Alıntıdaki ifadelerin aksine İbranice 
metinde Adonay ismi değil Yahve ismi yer almaktadır.  

244  Yaratılış 19:24. 
245  Yaratılış 19:1. 
246  Peter the Venerable, a.g.e., s. 70. 
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kullanıldığında gerçek anlamıyla anlaşılabilir. Dolayısıyla pasajdaki ikinci Rabb 

ifadesiyle kastedilen İsa Mesih’ten başkası olamaz. Her ne kadar Yahudiler buna 

inanmıyor olsa da Hıristiyanlara göre her şeyin ondan olduğu Tek bir Tanrı Baba, her 

şeyin onun aracılığıyla olduğu tek bir Rab (İsa Mesih) vardır.247 

Kutsal Kitabınız “Rab, gökteki Rab’den, Sodom ve Gomora üzerine kükürt ve ateş yağdırdı.” 
derken Baba Rab ve Oğul Rab’den bahsediyor. Açıkça Rab Rabden yağdırdı, Oğul Baba’dan, 
Tanrı Tanrı’dan, yani tıpkı Tanrı’nın Tanrı’dan, Rab’bin Rab’den varolması durumunda olduğu 
gibi olmalı. Ayrıca o (Mesih) adaleti sağlamak, günahkârları cezalandırmak, iyiliği yüceltmek ve 
dinsizi mahkum etmek için zorunlu olarak Tanrı’dan var olmalı. Sodom ve Gomora’ya ateş 
yağdırırken yaptığı gibi… O halde Mesih’in sizin Kutsal Kitabınızda Rab ve Tanrı olarak 
adlandırıldığını kabul edin ey Yahudiler. Ve onun hem Rab hem Tanrı olduğunu inkâr etmeyin 
ki siz kâfirlerin üzerine de tıpkı o dinsizlere yaptığı gibi ateş ve kükürt yağdırmasın ve 
Mezmur’da okuduğunuzun gereğini sizin başınıza getirmesin: “Günahkârların üzerine ateş ve 
kükürt yağdıracak ve onların payına düşen öğün kavurucu rüzgar olacak.”248  

 Peter Yahudileri Tanrı’nın gazabıyla ikaz ettikten sonra Mesih’in tanrılığı 

hususundaki argümanlarını sunmaya devam etmektedir. Mezmurlar’da geçen “Ey Tanrı, 

tahtın sonsuza dek kalıcıdır, krallık asan doğruluğun asasıdır. Adaleti sevdin ve 

haksızlıktan nefret ettin; bu yüzden Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla 

arkadaşlarından daha çok meshetti”249 ifadesini aktaran Peter Hıristiyanların bu pasajı 

Baba Tanrı ve Oğul arasında geçen bir diyalog olarak, Yahudilerin ise Davut ve oğlu 

Kral Süleyman’la ilgili olarak anladıklarını kaydetmektedir.   

Peter’a göre hiçbir dünyevi kral ya da prensin tahtı sonsuza dek kalıcı olamaz. 

Bu yüzden bahsedilen taht Tanrı’dan başkasının olamaz ve onun muhatabı da Mesih’ten 

başkası değildir. Pasajdaki “Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından 

daha çok meshetti” ifadesinden ise Peter Baba Tanrı’nın Oğul Tanrı’yı meshettiği, 

dolayısıyla Tanrı’nın hem mesheden hem de meshedilen olduğu anlamını 

çıkarmaktadır.250 Burada tartışmanın aslî unsurunun Mesih’i yani “meshedileni” aramak 

olduğunu, Yahudiler onu Maşiah Hıristiyanlar ise Hristos olarak bilse de kastedilen 

şahsın aynı kişi olduğunu hatırlatan Peter, Kutsal Kitap’tan yaptığı alıntılarla Mesih’in 

Tanrılığını net bir şekilde ortaya koyduğunu beyan etmektedir. Buna ilaveten bir 

                                                            
247  I. Korintliler 8:6. s. 72. 
248  Mezmurlar 10:7. Peter Kutsal Kitaptaki Tanrı (God) ifadesiyle Baba Tanrı’nın, Rabb (Lord) ifadesiyle 

ise çoğunlukla İsa Mesih’in kastedildiği kanaatindedir. Peter the Venerable, a.g.e., s. 73. 
249  Mezmurlar 44:7-8. 
250  Peter “Tanrı senin Tanrın” ifadesine metnin aslında (Vulgata) olmayan bir virgül ekleyip, “Tanrı, 

senin Tanrın” şeklindeki metnin ilk Tanrı kelimesini hitap haline sokmaktadır. Böylece metnin anlamı 
“Ey Tanrı, Tanrın seni meshetti” şeklinde değişmekte ve aynı zamanda Tanrı Mesih’e iki defa “ey 
Tanrı” diye hitap etmiş olmaktadır. Peter the Venerable, a.g.e., s. 73-74. 
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peygamberin (Davut) başka bir insana (Süleyman) Tanrı dediği iftirasının, metnin 

gerçek anlamını gizlemek için yapılmış şeytanca bir kurnazlıktan başka bir şey 

olamayacağını iddia etmektedir.251 

Neden mücadele ediyorsunuz? Kaçış yok. Nakledilen sizin kitabınız, konuşan daha doğru bir 
ifadeyle Tanrı’nın sözlerini aktaran sizin peygamberiniz. İşte bu yüzden susun ve anlamaya 
çalışın ki ilâhî güç bizi her yönden bu gerçeği anlamaya zorluyor: Tanrı ve senin Tanrın 
ifadesindeki iki Tanrı Baba ve Oğul’dan başkası olamaz; “Bugün seni evlat edindim” diyen Baba 
ve Baba’nın kendisi için “O bana seslenecek: sen benim Babamsın”252 dediği Oğul.253 

Burada Hıristiyanlıktaki uluhiyet anlayışına değinen Peter, uluhiyetin tabiatı 

gereği Baba Tanrı’nın Oğul Tanrı’ya hiçbir ekleme yapmadığını ancak oğluna bir 

arabulucu rolüyle insan tabiatını üstlendirerek hakikatte insan doğasına birçok şey 

bahşettiğini ifade etmektedir. Çünkü Tanrı’nın huzurundan kovulmuş, Cennet’ten 

çıkartılmış ve Tanrı’nın en kötü düşmanının hizmetçisine dönüşmüş olan insan doğası 

bir kez daha onarılmış ve Tanrı’yla birleşmiş olmaktadır. Tanrı Mesih bu yüzden Baba 

Tanrı tarafından meshedilmiş (ama dünyevi kralların meshedildiği yağ ile değil 

sevinç/lütuf yağıyla), insan doğası bu yüzden Tanrı tarafından üstlenilmiş ve 

Tanrılaştırılmıştır. Böylelikle dünya Tanrı’yla barıştırılmış, yüceltilmiş ve kurtarılmıştır. 

Bundan dolayı Kutsal Kitap’taki bu ve benzeri ifadeler Hıristiyan yorumuyla okunmalı, 

anlaşılmalı ve açıklanmalıdır, yanlış ve hatalı Yahudi yorumuyla değil.254 

Bu duruma başka bir örnek olarak Peter, Yeremya’nın kâtibi ya da arkadaşı 

olarak nitelendirdiği peygamberî bir şahıs olan Baruk’un kitabından  “İşte Tanrımız, hiç 

kimse onunla kıyaslanmayacak. O bilginin tamamını ortaya çıkardı ve onu kulu 

Yakup’a ve sevgilisi İsrail’e verdi. Sonra o yeryüzünde göründü ve insanlarla 

konuştu”255 şeklindeki pasajları alıntılamaktadır. Peter’a göre burada Yakup’a verilen 

bilgi, bazı emir ve kaidelerdir. İsrail’e verilen ise Musa aracılığıyla iletilmiş olan 

yasadır. Bu kısım gayet açıktır. Fakat ikinci kısımdaki Tanrı’nın yeryüzünde görüldüğü 

ve insanlarla konuştuğu şeklindeki ifadeler nasıl açıklanacaktır? Tanrı’nın Musa ile 

konuştuğuna dair Kutsal Kitap ifadeleri bu soruya verilecek geçerli bir cevap olamaz. 

Zira hiçbir insanın Tanrı’yı göremeyeceği, görüp de yaşayamayacağı, görmeye çalışıp 

sınırı aşanların, din adamları dâhil helak olacağına dair Kutsal Kitap ifadeleri gayet 
                                                            
251  Peter the Venerable, a.g.e., s. 75. 
252  Mezmurlar 88:27 (V) 
253  Peter the Venerable, a.g.e., s. 76. 
254  Peter the Venerable, a.g.e., s. 76-77. 
255  Baruk 3:36-38. 
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açıktır.256 Buna göre Tanrı’nın yeryüzünde görülmüş ve insanlarla konuşmuş olması 

mümkün olamaz. Bu noktada Yahudiler zikredilen Kutsal Kitap ifadelerini açıklamakta 

aciz kalmaktadırlar. Oysa Hıristiyanî yoruma göre bu durumun izahı gayet basittir: 

Tanrı gerçekten yeryüzünde görülmüş ve insanlarla konuşmuştur. Fakat bu Baba Tanrı 

değil, Oğul Tanrı’dır. İsa Mesih’te bedenlenen Tanrı kelamı insanlarla konuşup onların 

arasında yaşamıştır.257  

Peter’a göre Kutsal Kitap’ta bu duruma şehadet eden, yazılması halinde ciltler 

dolduracak sayısız örnek vardır. Peter’ın peygamberlerin en yücesi olarak nitelediği 

İşaya’nın şahitliği de bunlardan biridir: “Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul 

verilecek, iktidar onun omuzlarında olacak, onun adı Hârika, Öğütçü, Tanrı, Kudretli, 

öte dünyanın Babası, Barış Prensi olacak.258 Onun imparatorluğu sürekli genişleyecek, 

barışı sonsuz olacak, Davut’un tahtı ve krallığına oturacak, onu pekiştirip 

güçlendirecek, şimdiden sonra ve sonsuza kadar; her şeyin sahibi Rabbin gayreti bunu 

gerçekleştirecek.”259  

Peter M.Ö. II. yüzyılda Kutsal Kitabı İbranice’den Grekçe’ye çeviren Yahudi 

mütercimlerin yukarıdaki pasajda yer alan, doğacak olan çocuğun altı yüce ismini bazı 

gerekçelerle göz ardı ettiğini aktararak Yahudileri ellerinde bulunan kutsal metne 

bakmaları konusunda ikaz etmektedir.260 Her ne kadar Grekçe metinde bu isimler 

bulunmasa da Yahudilerin elinde bulunan İbranice metinde bu isimler yer almaktadır. O 

yüzden Peter Yahudileri ellerindeki metni yeniden dikkatli bir şekilde okumaya ve 

üzerinde düşünmeye çağırmaktadır. 

Şimdi, ya bana bütün bu sayılan özelliklere sahip başka bir çocuk veya oğul bulacaksınız (ki 
bulamazsınız); ya da hakkında tüm bu ilâhî şeylerin yazıldığı çocuğun Rabbimiz Mesih’ten 
başkası olmadığını mecburen kabul edeceksiniz. O doğumu ve insan yaşamının tüm aşamalarını 
tecrübe etmesi bakımından gerçek bir çocuktur. O bir bakirenin oğlu olarak, edindiği beşeri doğa 
açısından ulûhiyetle sürekli birlikte(lik içinde) harikulade ve eşsiz bir biçimde doğdu. O 
“harika”dır, o “öğütçü”dür, o “Tanrı”dır, o “kudretli”dir, “barış prensi”, “öte dünyanın babası” 
O’dur. O’nun imparatorluğu tüm milletlerden sayısız insanın katılımıyla durmaksızın genişledi, 

                                                            
256  Çıkış 33:20; 19:21 ve 19:24. 
257  Peter the Venerable, a.g.e., s. 77-79. 
258  Türkçe Kutsal Kitap çevirilerinde şu şekilde yer almaktadır: “Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, 

Ebedî Baba, Esenlik Önderi olacak.” 
259  İşaya 9:6-7. 
260 Septuaginte (Yetmişler Çevirisi) olarak bilinen bu çeviri, Mısır kralı Ptolemy’nin isteği üzerine 

yapılmıştır. Peter çoktanrılı bir kültüre sahip olan Grekçe konuşan kavimlere de hitap edecek olan bu 
çeviride Yahudi mütercimlerin bilinçli olarak tektanrı inancı ile ilgili kafa karıştırıcı ifadelerden 
kaçındıkları kanaatindedir.  s. 82. 
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O’nun krallığının barışı son bulmuyor, O’nun tahtı, ölümlü krallarınki gibi sadece uzun yıllar 
için değil, ebedî bir kral gibi sonsuza dek pekişti ve güçlendi.261  

Peter, Yahudilerin bu şekilde sayısız delille alt edilebileceğini, ama yine de 

inanmaya, itirafa yanaşmayacaklarını, çünkü onların Tanrı-insan’a inanmakla ilgili 

büyük bir sıkıntı içinde olduklarını, böyle bir şeye inanmaktan utanç duyacaklarını, 

bunun sebebinin de Yahudilerin insan ve Tanrı algısında gizli olduğunu düşünmektedir. 

Yahudilere göre insan doğası adi, Tanrı doğası ise çok yücedir; dolayısıyla bu 

ikisi asla uyuşamaz. Yahudilerin kendi Kutsal Kitaplarında Mesih’in Tanrı olduğuna 

dair ifadeleri tekrar tekrar okumalarına rağmen görmezden gelerek, bu ifadelere sürekli 

şüpheyle yaklaşıp Tanrı’ya direnmelerinin sebebi bu yaklaşımlarıdır. 

İnsanın mahviyeti ve Tanrı’nın yüceliği üzerine böyle bir anlayış,  Hıristiyan bilgeliğinin 
gözünden kaçabilir mi sandın ey ahmak?! Doğrusu Hıristiyan bu eşsiz ilâhî mucize karşısında 
hayretten ağzı açık kalmış ve bu durumu ifade edecek söz bulmakta zorlanmıştır. Ama hayrete 
düşüp inanmak bir şey, hayrete düşüp inkâr etmek başka bir şey. Hıristiyan bu yüce eşsiz mucize 
karşısında hayretler içerisinde kaldı ama aydınlandı ve Tanrı’ya övgüler düzdü, ama aynı hayret 
Yahudiyi inkâr ve küfre sürükledi.262 

Peter’a göre Kutsal Kitap’ta Yahudi peygamberleri de Hıristiyanların yaşadığı 

bu durumu tecrübe etmiş, içine düştükleri hayret ve hayranlık onların imanını arttırmış 

ve Tanrı’nın bu eşsiz mucizesini bütün insanların görebilmesi için dua etmişlerdir.263 

Peter, bunlardan biri olan peygamber Habakkuk’un “Tanrı’nın ürpertici ve olağanüstü 

işi” olarak; İşaya’nın da “Tanrı’nın kendisi için bile sıra dışı” olarak nitelediği olayın 

insanoğlunun kurtuluşu için Tanrı’nın Mesih’te bedenlenmesinden başka bir şey 

olamayacağı kanaatindedir.264  Habakkuk, Tanrı’nın bu benzersiz işinin zamanı 

geldiğinde tüm insanlara bilinir kılınması için dua etmiştir. Dolayısıyla bu iş evrenin 

yaratılışı gibi bilinen yüce mucizelerden biri olamaz. Zira Tanrı’nın evreni altı günde 

yaratışı Kutsal Kitap’ta ayrıntılı bir şekilde bildirilmiştir ve herkesçe malumdur.265 

Yeryüzünde yeni denilebilecek hiçbir şey olmadığına dair Süleyman’ın ifadeleri de 

                                                            
261  Peter the Venerable, a.g.e., s. 80-84. 
262  Peter the Venerable, a.g.e., s. 85. 
263  “Ey Rabb, çağrını duydum ve korktum, işlerini düşündüm ve ürperdim. (LXX) Ey Rabb, işin; onu 

yıllar boyu yap, [yani bu işin sürekli olsun, bütün nesiller görebilsin] zamanı geldiğinde onu bilinir 
kıl, öfkeliyken merhametini hatırla.” Habakkuk 3:2. 

264  İşaya 29:21. 
265  Çıkış 20:11. 
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zikredilen peygamberlerin aktardığı işin görülmemiş ve duyulmamış bir mucize 

olmasını gerektirmektedir.266 

Peter’a göre peygamber Yeremya bu mucizenin ne olduğunu açıklamaktadır: 

“Ne zamana dek bocalayıp duracaksın ey avare kız? Rab dünyada yeni bir şey yarattı: 

Kadın bir erkeği koruyacak.”267 Bu yeni şey nedir ve kadının bir erkeği koruyacak 

olması ne anlama gelmektedir? Eğer Yahudiler bu ifadeyi bir annenin bebeğini 

koruması gibi dünyevi bir şekilde anlayıp açıklarlarsa, bunun yeni bir şey olmadığı 

malumdur. Dolayısıyla bu ifadelerin ilâhi bir açıklaması olmalıdır. Bu da ancak bakire 

Meryem’in Kutsal Ruh vesilesiyle hamile kalarak, İsa’yı rahminde ve doğurduktan 

sonra koruyup kollaması olabilir. Matta İncili’ndeki ifade de tam olarak bu durumu 

doğrular niteliktedir.268 Peter, Yahudilerin Tanrı ve insana ilişkin algılarının inkârlarına 

sebep olduğu şeklindeki iddiasına dönerek şöyle demektedir: 

Bu peygamberler şahit oldukları eşsiz mucize karşısında hayretler içinde kalıp, korkmuş, ama bu 
durum onların iman ve bağlılıklarını arttırmıştı. Çünkü onlar insandan vazgeçmek yerine, onu 
kurtarmak için insan olmasını, Tanrı’nın sonsuz yüceliğinin bir tecellisi, insanoğluna olan sonsuz 
merhameti yüzünden bahşettiği büyük bir lütuf olarak gördüler. Ama onların Tanrı’nın sayısız 
mucizeleri arasında en olağanüstü olanı olarak algıladıkları bu olay sizi şaşırtıcı bir biçimde 
inatçı bir inançsızlığa sevk ediyor.269 

Peter, Kutsal Kitap’ta aktarılmış olan Tanrı’nın insanlarla konuşmasına vasıta 

kıldığı unsurları zikrederek bunları kabul etmekte hiçbir zorluk yaşamayan Yahudilerin, 

söz konusu vasıtanın insan olması durumunda büyük bir tepki göstermelerini anlamsız 

bulmaktadır. Tanrı Musa ile yanan bir çalının alevleri içinden ya da Ahit Sandığı 

üzerindeki özel bir bölgeden, İsrailoğulları’nın bazı peygamberleri ile de meleklerin 

hayali bedenleri aracılığıyla konuşmuştur.270 Bütün bunlar sadece geçici olarak melekler 

tarafından üstlenilmiş vasıtalardır. Yahudilerin de bildiği üzere, yeryüzündeki her şeyin 

kendisi için yaratılmış olduğu insan ise bunların hepsinden üstündür. Bu durumda 

Yahudiler, Tanrı’nın insanla daha düşük seviyedeki yaratıklar aracılığıyla konuştuğuna 

inanmakta ama onun daha yüce bir mahlûk aracılığıyla konuştuğuna inanmak 

istememektedir. 

                                                            
266  Vaiz 1:10. 
267  Yeremya 31:22. 
268 “İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını Emmanuel koyacaklar. Emmanuel, ‘Tanrı bizimle’ 

demektir”. Matta 1:23. Peter ‘Tanrı bizimle’ ifadesini Tanrı’nın insan olup yeryüzünde insanların 
arasında yaşaması şeklinde yorumlamaktadır.  

269  Peter the Venerable, a.g.e., s. 84-88. 
270  Çıkış 3:2-6; 25: 17-22; İbraniler 9:5. 
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Peter, “Tanrı’nın Bedenlenmesi” ve “Bakireden Doğum”u kabul etmenin, 

Tanrısal tabiatın insani olanla karışıp kirlendiğini kabul etmek anlamına geleceği 

şeklindeki Yahudi düşüncesini yersiz bir korku olarak değerlendirip sert bir şekilde 

eleştirmektedir. Ona göre Yahudiler Tanrı’nın yorulduğunu, acıktığını, susadığını, 

ağladığını ve nihayetinde acı çektiğini, öldüğünü ve gömüldüğünü kabul eder ve buna 

inanırlarsa bir kâfir olarak görülmekten korkmaktadırlar. Ama bu korku “aptalca”dır. 

Çünkü ne Hıristiyan’ın gözü kördür, ne de Hıristiyan bilgeliği Yahudilerin sandığı gibi, 

kirletilemez olanın (yani Tanrı’nın) günahkâr insan bedeni veya ruhu aracılığıyla 

kirlendiğine, hissiz olanın acı çektiğine ya da ölümsüz olanın öldüğüne ve insanlara has 

bir şekilde defnedildiğine inanacak kadar aptaldır. Hıristiyanlar ilâhî yüceliğin 

gerektirdiği şekilde, Tanrı’nın insana has bedensel kir ve günahlarla kirlenemeyeceğini, 

suçlu ve mahkûm edilmiş insan doğasının acı ve dertleriyle mustarip olamayacağını 

bilir ve bunu ikrar ederler.  

Yıldızların ışığı veya güneşin sonsuz ışığı veya ayın geceye ait ışığı pek çok kirli yeri 
aydınlattığında bu yerlerin kiri onları kirletebilir mi? Veya muazzam bir gayretle binlerce kez 
kılıç ve hançerlerle kesilse incitilebilir ya da yaralanabilir mi?271 

Peter’a göre Mesih’in insan bedenine sahip olduğu gerçeği, onun Tanrı olduğu 

gerçeğini imkânsızlaştırmaz; çünkü Tanrı kirlenmez, acı çekmez, üstlendiği insan tabiatı 

yüzünden aşağılanmış olmaz; bilakis insan bu sayede temizlenir, yücelir, arınır ve hatta 

tanrılaşır. Hıristiyan, yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak 

kurtulur.272 

Mesih’in  İsrail’i yönetmek üzere Betlehem’den çıkacağına/geleceğine ve onun 

varlığının ezelî olduğuna dair Kutsal Kitap cümlelerine yer veren Peter, Yahudileri 

habis bir yılana benzeterek peygamber Mika’dan bu yılanın başını ezmek ve onu 

gömmek için yardımını istemekte ve ona ait olan şu ifadeleri aktarmaktadır: “Ve sen, ey 

Betlehem Efrata, Yahuda’nın binler(ce boyu/yer)i arasında küçücük müsün? (Oysa) 

benim adıma İsrail’i yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni (zamanın) 

başlangıc(ın)a, öncesizlik günlerine (ezeliyete) dayanır.”273  

                                                            
271  Peter the Venerable, a.g.e., s. 88-90. 
272  Romalılar 10:10. 
273  Mika 5:2. Peter burada kendisinden alıntı yaptığı peygamber Mika hakkında bazı bilgiler vermektedir. 

Fakat verdiği bilgiler peygamber Mika değil Kutsal Kitap’taki başka bir Mika ile ilgilidir. Bu Mika 
için bkz.  I. Krallar 22: 8-28. 
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Peter Yahudilere, kökeni “başlangıca, öncesizlik günlerine” dayanan birini 

yaratılmış varlıklar arasında aramanın beyhude bir çaba olacağını, böyle bir şeyin ancak 

Tanrı için söz konusu olabileceğini vurgulamaktadır. Burada bahsedilen Oğul Tanrı’dır. 

Onun dünyevi doğumu Betlehem’de bakire bir anneden olmuştur; ama ebedî doğumu 

Baba Tanrı’dandır ve tüm yaratılmışlardan öncedir. Süleyman’ın kitabında Bilgelik adı 

altında bahsedilen de ondan başkası değildir.274 

İlerleyen kısımlarda Peter, Mesih’in Tanrı oğlu ve Tanrı oluşu ve varoluşunun 

ezelîliliği konularını tartışmaya devam etmekte ve bununla ilgili deliller getirmek adına 

yeri geldikçe Mezmurlar’dan aşağıda Türkçesi verilen kısımları alıntılamaktadır: 

“Ey Tanrı, adaletini krala, doğruluğunu kral oğluna ver…275  

Güneş varolduğu sürece ve ay varolmadan önce, O 276 kuşaklar boyunca yaşasın ve hüküm 
sürsün…277  

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, ay yok olana dek esenlik artsın. Egemenlik sürsün 
denizden denize, nehirden yeryüzünün ucuna dek!...278  

Ve bütün krallar ona tapınsın, bütün uluslar ona kulluk etsin ve hizmetine girsin!...279  

Onun adı sonsuza dek kutsansın, güneş durdukça280 adı var olsun, Onun aracılığıyla insanlar 
kutsansın, bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! Rab Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun, 
harikalar yaratan yalnız O'dur. Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, bütün yeryüzü O'nun 
yüceliğiyle dolsun!”281 

Peter alıntıladığı pasajlarla ilgili öncelikle burada sözü edilen kral ve kral 

oğlunun kimliğini tartışmaktadır. Çünkü Yahudilere göre bu pasajlar Davut ve oğlu 

Süleyman hakkındadır.282 Peter’a göre, kendisi bu iddiayı çürüttüğü takdirde metindeki 

ifadelerin kendisi için anlaşılabileceği tek kişi İsa Mesih olacaktır.  

Metinde ‘güneş var olduğu sürece’ ve ‘ay var olmadan önce’ denmektedir. 

Süleyman, ay yüzyıllardır varken doğduğu ve o öldükten sonra da güneş yüzyıllardır var 

                                                            
274 “Dünya yaratılmadan önce, ta başlangıçta/öncesizlikte yerimi aldım. Enginler ve suları bol pınarlar 

henüz yoktu ama ben vardım/var edilmiştim. Büyük kütleleriyle dağlar henüz yerleştirilmemişti. 
Tepelerden önce doğdum ben, Tanrı henüz dünyanın toprağını, ırmaklarını ve kutuplarını/direklerini 
yaratmamışken.” Süleyman’ın Meselleri 8:23-26 (V & KK) 

275  Mezmurlar 71:2 (V) 72:1 (KK). 
276  Peter’a göre kastedilen “kral oğlu”dur. 
277  Veya “yaşayacak/hüküm sürecek” Vulgata’nın İngilizce çevirisinde shall ile kullanılmıştır. 

Mezmurlar 71:5 (V) 72:5 (KK). 
278  Mezmurlar 71:7-8 (V) 72:7-8 (KK). 
279  Mezmurlar 71:11 (V) 72.11 (KK). 
280  . . . continueth before the sun . . . 
281  Mezmurlar 71:17-19 (V) 72:17-19 (KK). 
282  Mezmur’un ilk cümlesi “Davut’un Süleyman’a ilâhîsi” şeklindedir. 
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olmaya devam ettiği halde, nasıl aydan önce hüküm sürebilir ya da güneş var oldukça 

yaşayabilir? Ay hâlâ var, oysa Süleyman devri ve krallığı o öldükten sonra sona 

ermiştir.283 Aynı şekilde Süleyman’ın krallığının sınırları Suriye’den öteye 

uzanmamışken, Süleyman hangi denizden hangi denize hüküm sürmüş olabilir? 

Bilindiği gibi Süleyman’ın krallığının sınırları dünyanın ucuna uzanmak şöyle dursun, 

yeryüzünde hükmetmiş pek çok kralınkinden de küçüktü. Bütün kralların ona tapınacağı 

ve bütün ulusların onun hizmetine gireceği şeklindeki ifadelerin de Süleyman için 

söylenmiş olamayacağı açıktır. Zira böyle bir şeyin vaki olmadığı tarihen sabittir.284  

“Onun adı sonsuza dek kutsansın” şeklindeki ifadeler ise Kutsal Kitabın 

tamamında Tanrı’dan başka hiç kimse için kullanılmamıştır. Tıpkı “Biziz Rabbi öven, 

şimdiden sonsuza dek” ifadesinde olduğu gibi.285  

Yetmiş birinci Mezmur’un on yedi ve on dokuzuncu cümlelerindeki bazı 

ifadelerin ise Süleyman’la ilgili olarak anlaşılması yalnızca uygunsuz değil, aynı 

zamanda Tanrı’ya saygısızlık ve küfür içermektedir. O halde bu yazılanlar ne yalnızca 

insana, ne de yalnızca Tanrıya ancak bir Tanrı-insana uyabilir. Aynı anda hem insan 

hem Tanrı olan ise yalnızca İsa Mesih’tir. 

Yahudilerin bu Mezmur’un Davut’un oğlu hakkında yazıldığı konusunda 

diretmeleri halinde dahi, iddiasının geçerliliğini koruyacağını savunan Peter; çünkü 

böyle bir durumda Davut’un oğullarından bu söylenenlerin kendisine uyduğu birini 

aramak gerekeceğini, bu kişinin de yine İsa Mesih’ten başkası olamayacağını ifade 

etmektedir. Çünkü O Davut’un neslindendir, soyu ona dayanmaktadır. O yüzden 

Yahudilerin boş yere sahte alternatifler aramakla uğraşıp, kendilerini bunaltmalarına 

gerek yoktur. Kutsal Kitap’ta geleceği vaadedilen kişi İsa Mesih’tir. Peygamberlerin 

onunla ilgili önceden haber verdiği her şey gerçekleşmiştir. Yahudiler dışındaki tüm 

uluslar bunu kabul etmiş ve Tanrı Mesih’in kutsamasına mazhar olmuştur.286 Yahudiler 

                                                            
283 “Rehavam'ın (Süleyman’ın oğlu ve kral olarak halefi) krallığının beşinci yılında Mısır Kralı Şişak 

Yeruşalim'e saldırdı ve Rabbin Tapınağı'nın ve kralın bütün hazinelerini alıp götürdü. Süleyman'ın 
yaptırmış olduğu altın kalkanları da aldı ve Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırdı.” I. 
Krallar 14:25-27; Aynı olay için ayrıca bkz. II. Tarihler 12:2 ve 9-10. Sonraki benzer olaylar için bkz. 
II. Krallar 17:6 ve 18:9-12. 

284 Peter the Venerable, a.g.e., s. 90-96. 
285 Mezmurlar 113:26 (V) 115:18 (KK). 
286 Bir çok Hıristiyan polemik yazarının kullandığı bu argüman, bazı Yahudi yazarlar tarafından ‘Yahudi 

ve Müslüman ulusların İsa Mesih’e boyun eğmediği’ gerekçesiyle geçersiz bulunmuş, yine bu sebeple 
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ise küfürbazlıkları ve Kutsal Kitabı yanlış yorumlayarak hakikate karşı inatla ayak 

diremeleri yüzünden bu kutsamadan mahrum bırakılmışlardır. Kutsal Kitabın doğru 

yorumu Hıristiyani yorumdur, ancak bu yorum ışığında okunduğunda ona Kutsal Kitap 

denebilir. Peter şüpheye yer bırakmayacak derecede güçlü kanıtlar ortaya koyduğu ve 

Yahudileri bu durumu kabule mecbur bıraktığı kanaatindedir.287 Bu konuda artık Kutsal 

Kitap’tan yeni deliller getirmenin gereksizliğini vurguladıktan sonra, bu durum 

Yahudileri tatmin edecekse, onlara İsa Mesih’in gelişi ve tanrılığı hususunda 

yabancılara ait şahitlikler de sunabileceğini belirtmektedir.  

Ona göre Kutsal Ruh zaman zaman Peygamberler dışında, yabancılar 

aracılığıyla da konuşmuş ve bazı kehanetlerde bulunmuştur. Bunun örnekleri Kutsal 

Kitap’ta da mevcuttur.288 Kutsal Ruh aynı şekilde bir pagan kâhini olan Sibyl adındaki 

Gentile kadını aracılığıyla da konuşmuş ve Mesih’in gelişinden çok önce, onun 

tanrılığını ve geldiğinde çekeceği çileleri bildirmiştir.289 Peter’ın Sibyl’den yaptığı 

uzunca alıntıya göre o; Mesih’in günahkâr ve inançsız bir kavime geleceğini ve onlar 

tarafından hoş karşılanmayacağını haber vermektedir. Bu kavmin insanları Ona “kirli 

elleriyle vuracak, pis ağızlarından zehirli tükürükler saçacaklar, yemek olarak safra, 

susadığında ise sirke sunacaklar ve başına dikenden bir taç” geçireceklerdir. O ise bütün 

bunlara sessiz kalarak adeta uysallıkla “kutsal sırtını vurmaları için onlara takdim” 

edecektir. Kimse onun aslında Tanrı olduğunu bilmeyecek ve öldüğünde tapınağın 

örtüsü yırtılacak, gün ortasında üç saat boyunca karanlık olacaktır. Üç gün ölüm 

uykusunda kaldıktan sonra, cehennemden dönecek ve dirilecektir.  

Peter Sibyl’in ifadelerinin Yahudilerin itirazına yer bırakmayacak kadar açık ve 

kesin olduğunu düşünmektedir. Çünkü o bunları İsa’dan çok önce söylemiştir ve 

söyledikleri Kutsal Kitap’ta haber verilenlerle çelişmemekte, aksine uyuşmaktadır. O 

halde Yahudiler yalnızca kendi peygamberleri tarafından değil yabancılar tarafından da 

                                                                                                                                                                              
Mezmurlar’daki ilgili pasajların İsa Mesih hakkında olamayacağı savunulmuştur. Bkz. Peter the 
Venerable, a.g.e., s. 97, 163 numaralı dipnot. 

287 Peter the Venerable, a.g.e., s. 96-99. 
288  Peter’ın örneklerinden Balaam için bkz. Sayılar 24:17 ve 23, Edom’lu Eyüp için bkz. Eyüp Kitabı. 
289 Peter burada “Sybil Kehanetleri”  olarak bilinen bir külliyata atıf yapmaktadır. Sybil bazı 

Hıristiyanlarca İsa’nın gelişini önceden haber verdiğine inanılan bir pagan kâhinidir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Arnaldo Momigliano, "Sibylline Oracles," Encyclopedia of Religion, (ed.) Mircea Eliade, 
New York, MacMillan Publishing Co., 1987, C. 13, s. 305-308. 
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Mesih’in İsa olduğunu ve onun aynı zamanda Tanrı olduğunu itirafa mecbur 

bırakılmışlardır.  

Ey zavallılar, yalnızca bir kişiden değil, sizin kendi peygamberlerinizden ve Gentilelerin 
ağzından ona binlerce kez Tanrı denildiğini işittiğiniz halde hâlâ onun tanrılığını reddedecek 
misiniz? Çok sayıda güvenilir tanığın asırlar öncesinden tekrar tekrar onun Tanrılığını ilan 
ettiklerini duyduktan sonra, Tanrı’nın doğduğunu ve doğmadan önce de yerlere ve göklere 
hükmediyor olduğunu inkâr edecek misiniz? Hıristiyan kutsal metinlerinde ve paganların dinsiz 
tapınaklarında onun Tanrılığı ilan edilmişken, hatta kötü ruhlar bile -görülüyor ki bu sıralamada 
siz onlardan da kötü bir yerdesiniz- ilâhî güç tarafından onun tanrılığını itirafa mecbur 
bırakılmışken siz hâlâ inkâr etmeye devam mı edeceksiniz?290 

 

 

                                                            
290  Peter the Venerable, a.g.e., s. 99-101. 
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SONUÇ 
 

Yahudi-Hıristiyan ilişkilerinin tarihî seyri incelendiğinde, biri diğerinin içinden 

neşet etmiş bu iki dinin mensupları arasındaki ilişkinin, önemli ölçüde diğer unsurlarla 

olan ilişkileriyle de bağlantılı olduğu görülmektedir. Bu unsurların en önemlileri 

İslâm’ın ortaya çıkışından önce pagan Roma İmparatorluğu ve yedinci yüzyıldan sonra 

da giderek artan bir etkiyle İslâm medeniyetidir.  

Farklı kültürler ve unsurların sentezini varoluşsal bir gereklilik olarak 

benimseyen Roma medeniyeti, Yahudiliğin karakterinde var olan ve “Tanrı’nın seçtiği 

millet” olma inancına dayanan, kendini diğerlerinden daima ayrı tutma özelliğini hiçbir 

zaman kabullenmemiş, bazen de bu durumu kendi istikbali için bir tehdit olarak 

değerlendirip çeşitli önlemlere başvurmuştur. Roma yönetimindeki ilk yüzyıllarını 

yasaklı bir din olarak baskı altında geçiren Hıristiyanlık ise iki seçenekle karşı karşıya 

kalmıştır. Bunların ilki Yahudilerle olan organik bağını sürdürmesidir. Bu durumda 

Yahudi yasasına büyük ölçüde bağlı kalacak ve ne Yahudiler ne de pagan Romalılar 

tarafından geniş ölçüde kabul göremeden var olma mücadelesi verecektir. Ulaşabileceği 

en ileri nokta Yahudiler tarafından sapkın bir topluluk, Romalılar tarafından da bir 

Yahudi mezhebi olarak değerlendirilmektir. İkinci seçenek ise Yahudilerden de 

mümkün olduğunca ayrışarak ve Roma kültürüne sentezlenmesine yetecek ölçüde 

tavizler vererek azınlık olmaktan kurtulup hem cemaatini genişletmek hem de gelecek 

için serbestiyet, hatta hâkimiyet umuduna sahip olmaktır. Hıristiyan dogmalarının 

Pavlus ve takipçileri elindeki gelişimi ve Mabetin yıkılması gibi tarihsel olayların da 

katkısıyla ikinci seçenek tercih edilmiştir. Verilen tavizlerin Hıristiyanlığın aslından 

neler götürdüğü ayrı bir çalışmanın konusu olmakla birlikte, Yahudilere yönelik Roma 

algısı (günümüzde Roma ile Papalığın kastedilebilmesi de ayrı bir ironi olsa gerek) ve 

yaklaşımının büyük ölçüde Hıristiyanlar tarafından tevarüs edildiği bu çalışmanın 

ulaştığı sonuçlardan biridir. Hıristiyanların mutlak hâkimiyetini getiren tarihsel sürecin, 
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Yahudilerin tavrında büyük bir değişime sebep olmadığını, hatta daha içe kapanık ve 

geleneklerine bağlı bir toplum haline gelmelerine yol açtığını da zikretmek gerekir. 

On birinci yüzyılın sonunda ise Hıristiyanlık yeni bir yol ayrımındadır. Sevgiyi 

buyuran ve kılıçtan men eden öğretilerine rağmen çeşitli gerekçelerle, savaş 

meşrulaştırılır ve Haçlı Seferleri (bazı Batılı yazarlara göre Hristiyan cihadı) başlatılır. 

Bu durumun Yahudi-Hıristiyan ilişkilerini hangi saiklerle etkilediğine çalışmanın ilgili 

kısımlarında değinilmiştir. Müslümanlarla Yahudilerin benzerliğine yönelik Haçlı 

şahitliklerini ve Hıristiyan sanatına dahi etki eden Yahudi-Müslüman aynileştirmesini 

de Yahudi-Hıristiyan ilişkilerine İslâm’ın etkisi bakımından bu çalışmanın sonuçları 

arasında zikretmek gerekir. 

Şiddet, öfke, nefret ve cehaletin hâkim olduğu böyle bir dönemde Klunili 

Peter’ın ilmi ve bilmeyi-tanımayı önceleyen yaklaşımı gerçek niyeti ne olursa olsun 

dikkate ve araştırılmaya değerdir. Bu çalışma bir yüksek lisans tezi olarak sınırlarının 

dışına taşmadan bunu yapmayı amaçlamıştır. Peter’ın Yahudilere yönelik polemik 

metni konu olarak seçildiğinde, beş bölümden oluşan eserin dördüncü bölümünün son 

kısmı ve beşinci bölümü ağırlıklı olarak Talmud eleştirilerini içerdiğinden, hem 

çalışmanın hacmini aşırı ölçüde artıracağı hem de çalışmacının Talmud üzerine 

bilgisinin yetersizliği nedeniyle bu tezin kapsamı dışında bırakılmıştır. Fakat çalışmanın 

sonucu, bu kısımların Peter’ın metninin en orijinal yanını oluşturduğu ve var olan 

şöhretinin de büyük ölçüde Talmud’a açıktan atıf yapan ilk eser olmasına dayandığı 

şeklinde olmuştur. Eserin bu çalışmada incelenmiş olan kısmının ise Kutsal Kitap 

alıntılarına dayalı teolojik yorumları, Yahudilere yönelttiği eleştiriler ve onlara karşı 

kullandığı dil bakımından büyük ölçüde kendinden önceki benzer çalışmalarla örtüştüğü 

görülmüştür. Bununla beraber, yüzyıllar içinde ayrı eserlerde yer almış argümanları bir 

araya toplamış olması eserin değerini artıran diğer bir özelliği olarak zikredilebilir. 
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