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ÖZET 

Anlatısal Dünya Görüşlerinde İbrahim: Türkiye'de Hristiyan Müslüman 

Diyaloğu Yoluyla Karşılaştırmalı Teoloji Yapmak adını taşıyan bu çalışma, 

bağlamsal misyoloji, dinler arası karşılaştırmalı teoloji ve İslami bağlamlarda 

Kutsal Kitap yorum bilimi için bir önem taşımaktadır. Birçok İbrahimi diyalog 

yaklaşımında (Kutsal Kitaptaki) Yaratılış ve Kur’an metinleri yeteri kadar detaylı 

bir şekilde incelenmediği için anlamlı karşılaştırmalar yapılamıyordu. Bu tezde 

Kutsal Kitap’a ve Kur’an’a ait belirgin anlatılar ve onların Hristiyanlar ve 

Müslümanlar tarafından kullanımını karşılaştırmak için yeni bir yaklaşım önerip 

uyguluyorum. Bu model, farklı olmasına rağmen birbiriyle bağlantılı olan dünya 

görüşlerinin teolojik karşılaştırmasını sağlar. Hristiyan dünya görüşü kategorileri 

olan Yaratılış, Düşüş, Kurtuluş ve Tamamlanış ile Müslümanlığın Tevhit, 

Peygamberlik ve Ahiret dünya görüşü kategorileri arasında derin karşılaştırmayı 

kolaylaştıran üç kutup grubu yan yana getirilir. Çalışmanın ana kısmında sırayla 

Yaratılış’taki İbrahim anlatısı, Yeni Antlaşma’nın İbrahim’i kullanımları, 

Kuran’daki İbrahim kıssaları, ve ilçe vaizleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 

Türkiye’deki Müslümanların İbrahim’i kullanımını inceliyorum. Bu bölümler 

İbrahim’i kullanımlarında açıklanan Hristiyan ve Müslüman dünya görüşlerini 

doğrudan karşılaştırmak için bir yol hazırlar. Bu çalışmalar sonucu geliştirilen 

merkezi temalar ve önerdiğim anlatı-dünya görüşü modeli aracılığıyla üretilen 

kutup noktalarını kullanarak, Hıristiyan ve Müslüman dünya görüşündeki İbrahim 

üzerine teolojik bir karşılaştırma yapılmaktadır. Bu dünya görüşleri birbirleriyle 

ortak alanlar barındırmalarına rağmen her bir kutup grubunda birbirinden derin bir 

şekilde ayrılır. Genel olarak bakıldığında Tanrı’nın her şeyin egemen yaratıcısı 

olduğu ve bir takım sorumlulukların insanlığa yüklendiği başlangıç öyküleri ve 

kıyamet, yargı ve cennet-cehennemin yer aldığı son olaylara dair anlatılar ortak 

noktalar olarak görünür. Ama öykünün geri kalan kısmında, ki bu Kutsal Kitap’taki 

anlatının neredeyse tümünü kapsar, bu iki dünya görüşü birbirinden çok farklılıklar 

gösterir. İbrahim anlatıları merceği ile incelendiğinde ister sorun ister çözüm 

açısından bu iki dünya görüşünün ortak alanı azdır. Sınırlı örtüşmeye rağmen 

İbrahim, Tanrı ile insanlık arasındaki ilişkinin iki farklı hikâyesinde yer alır.  

 


