










Yazar Hakk›nda

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,

1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini An-

kara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Fel-

sefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, ima-

ni, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n

yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n ge-

çersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤-

lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› top-

lam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çev-

rilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki

peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için

Harun ve Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan ki-

taplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n

sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-›

Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de

hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm

çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber

edinmifltir. Bu suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddiala-

r›n› tek tek çürütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak sus-

turacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet

ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü

söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-

ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle in-

sanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi te-

mel imani konular üzerinde düflünmeye sevk

etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini

ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermek-

tir.



Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya,

Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bul-

garistan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹n-

gilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,

Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwa-

hili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauri-

tus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›fl›nda ge-

nifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman et-

mesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, incele-

yen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi

yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edile-

mezlik, çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde

düflünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin

hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak

duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm

inkarc› ak›mlar, Harun Yahya külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine

vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir

maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤-

layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hiz-

met oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meyda-

na getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi ol-

mad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden ola-

cakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eser-

lerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yah-

ya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu

hizmetteki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden

anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyet-

lerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in

fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n

kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çe-

kilmek istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi-

¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.

yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzel-

lik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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Okuyucuya

• Bu kitapta ve di¤er çal›flmalar›m›zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni,

buu teorinin her türlü din aleyhtar› felsefenin temelini oluflturmas›d›r. Yarat›l›fl› ve dolay›s›yla

Allah'›n varl›¤›n› inkar eden Darwinizm, 150 y›ld›r pek çok insan›n iman›n› kaybetmesine ya da

kuflkuya ddüflmesine neden olmufltur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önü-

ne sermek çok önnemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaflt›r›labilme-

si ise zorunludur. Kiimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu ne-

denle her kitab›m›zda bu kkonuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüfltür.

• Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, buu kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda

imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusuunda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renme-

ye ve yaflamaya davet edilmektedir. Allah'›n  ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiç-

bir flüphe veya soru iflareti b›rakmayacak flekiilde aç›klanmaktad›r. 

• Bu anlat›m s›ras›nda kullan›lan samimi, sade ve ak›c› üslup ise kitaplar›n yyediden yetmifle herkes

taraf›ndan rahatça anlafl›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m sayyesinde, kitaplar "bir

solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusunnda kesin bir ta-

v›r sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlat›lan gerçeklerden etkilenmekte ve  anlat›lanlar›n

do¤rulu¤unu inkar edememektedirler.

• Bu kitap ve yazar›n di¤er eserleri, okuyucular  taraf›ndan bizzat okunabilece¤i gibi, karfl›l›kl› bir

sohbet ortam› fleklinde de okunabilir. Bu kitapllardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun

kitaplar› birarada okumalar›, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktar-

malar› aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

• Bunun yan›ndaa, sadece Allah r›zas› için yaz›lm›fl olan bu kitaplar›n tan›nmas›na ve okunmas›na

katk›da bulunmak daa büyük bir hizmet olacakt›r. Çünkü yazar›n tüm kitaplar›nda ispat ve ikna

edici yön son derece güçlüüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu ki-

taplar›n di¤er insanlar taraff›ndan da okunmas›n›n teflvik edilmesidir.

• Kitaplar›n arkas›na yazar›n di¤er eserlerinin tan›t›mlar››n›n eklenmesinin ise önemli sebepleri

vard›r. Bu sayede kitab› eline alan kifli, yukar›da söz etti¤immiz özellikleri tafl›yan ve okumaktan

hoflland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birççok eser oldu¤unu görecektir.

‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikiminnin bulundu¤una flahit

olacakt›r.

• Bu eserlerde, di¤er baz› eserlerde görülen, yazar›n flahsi kanaatleerine, flüpheli kaynaklara dayal›

izahlara, mukaddesata karfl› gereken adaba ve sayg›ya dikkat edilmeyeen üsluplara, burkuntu ve-

ren ümitsiz, flüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.
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ünyan›n en büyük iki ‹lahi dini olan ‹slam ve H›risti-

yanl›¤›n pek çok inançlar› ortakt›r. H›ristiyanlar da biz

Müslümanlar gibi Allah'›n mutlak varl›¤›na, ezeli ve ebedi

oldu¤una, tüm kainat› yoktan yaratt›¤›na ve tüm maddeye sonsuz kud-

retiyle hakim oldu¤una inanmaktad›rlar. Müslümanlar›n ve H›ristiyan-

lar›n karfl› ç›kt›klar› fikri yan›lg›lar da ortakt›r. Ateizme, dinsizli¤e, ›rkç›-

l›¤a, faflizme ve ahlaki dejenerasyona karfl› yapt›klar› fikri mücadeleleri

ya da Allah'›n varl›¤›n› tebli¤ etme konusundaki çabalar› büyük benzer-

lik göstermektedir. Ortak hedefleri, tüm insanlar›n Allah'› tan›yacaklar›,

bar›fl, hoflgörü ve huzur içinde yaflayacaklar› adalet dolu bir dünya olufl-

turmakt›r. Her iki dinin inananlar› da Allah korkusu ve Allah sevgisiyle

hareket etmekte, Allah'›n elçilerinin yolundan gitmekte ve O'nun vahyi-

ne uymaktad›rlar. 

H›ristiyanlarla Müslümanlar ahlaki de¤erler aç›s›ndan da çok bü-

yük bir uyum içindedirler. Sadece kendi ç›karlar›n› düflünen, sevgisiz,

ac›mas›z, bencil, ç›karc› ve dürüstlükten uzak bir insan modeli, Müslü-

manlar gibi H›ristiyanlar›n da savunduklar› din ahlak›na ters düflmekte-

dir. H›ristiyanlar da sevginin, dürüstlü¤ün, merhametin, fedakarl›¤›n,

adaletin, tevazunun ve kardeflli¤in hakim oldu¤u bir dünyan›n özlemi

içindedirler ve böyle bir dünya oluflturmak için çaba sarf etmektedirler.

Fuhufl, eflcinsellik, uyuflturucu kullan›m›, fliddet, sömürü gibi Rabbi-

miz'in haram k›ld›¤› ahlaks›zl›klar›n engellenmesi için H›ristiyanlar da

mücadele etmektedirler. 

H›ristiyanlar ve Müslümanlar Allah'›n seçkin k›ld›¤› kulu Hz.

‹sa'ya derin bir sevgi ve sayg› beslemektedirler. Hz. ‹sa, Allah'›n Kuran

ayetleriyle bize tan›tt›¤› ve alemlere üstün k›ld›¤› mübarek bir elçisidir.

Kuran'da Hz. ‹sa'n›n "Dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, sayg›n ve

(Allah'a) yak›n k›l›nanlardan" (Al-i ‹mran Suresi, 45) oldu¤u bildiril-



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

mektedir. O, Allah'›n çeflitli mucizelerle ve üstün bir ahlakla flereflendirdi-

¤i k›ymetli bir kuludur. 

Bu kitab›n yaz›l›fl amac› ise, gerçek H›ristiyanl›kta (gerçek H›ristiyan-

l›k ifadesiyle, H›ristiyanl›¤›n Hz. ‹sa'ya ilk vahyedildi¤i hali kastedilmek-

tedir) bulunmayan, ancak Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›ndan çok sonra-

lar› ortaya ç›kan "üçleme (teslis)" inanc›n›n yanl›fll›¤› üzerinde durmakt›r.

Kitapta, hem H›ristiyan kaynaklar› hem de Kuran ayetleri ›fl›¤›nda gerçek

H›ristiyanl›¤›n tevhid inanc›n› temel alan, muvahhid (Allah'›n birli¤ine

iman eden) bir din oldu¤unu ortaya koyaca¤›z. Ayr›ca Hz. ‹sa'n›n

"Allah'›n o¤lu" oldu¤u temeli üzerine kurulan (Allah'› tenzih ederiz) üçle-

me inanc›n›n hangi nedenlerle oluflturulmufl olabilece¤ini inceleyece¤iz.

Kitapta, söz konusu inan›fl incelenirken, üçlemeyi savunan çeflitli görüflle-

re ve temel iddialara da yer verilecektir. Ancak bu inanc›n detaylar› üze-

rinde durmadan önce, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'i -üçle-

me inanc›n› anlatmak amac›yla kullanaca¤›m›z- tüm ifadelerden tenzih

eder ve O'nun kutlu peygamberi olan Hz. ‹sa'n›n bu gibi nitelendirmeler-

den uzak oldu¤unu belirtmek isteriz. (Kitap genelinde yer alan Kitab-›

Mukaddes pasajlar›ndaki baz› ifadelerde de¤ifliklikler yap›lm›fl, "Baba"

ifadeleri "Allah-Rab", "O¤ul" ifadeleri ise "Peygamber-elçi" olarak de¤iflti-

rilmifltir. Yerli ve yabanc› eserlerde Allah'›n mübarek elçisi Hz. ‹sa'n›n is-

minin geçti¤i her yere, bu kutlu insana hürmeten "Hazreti" ifadesi eklen-

mifltir.)

Vurgulanmas› gereken bir di¤er önemli husus ise, Allah'›n gönderdi-

¤i tüm elçilere ve kitaplara iman eden Müslümanlar›n, hem H›ristiyanla-

r›n hem de Yahudilerin inançlar›na ve de¤erlerine sayg› duyduklar›d›r. ‹s-

lam dininde, Yahudili¤in kutsal kitab› olan Eski Ahit'teki Tevrat ve Zebur

ile H›ristiyanlar›n kutsal kitab› olan Yeni Ahit (‹ncil) ‹lahi kitaplar olarak

tan›n›r, bu dinlerin mensuplar› ise "Kitap Ehli" olarak tan›mlan›rlar. Rab-

bimiz Bakara Suresi'nde Müslümanlar› flu flekilde tarif etmektedir:

Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler... (Baka-

ra Suresi, 4)
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Ayetlerde bildirilen bu kitaplar Hz. ‹brahim'in sayfalar›, Hz. Mu-

sa'ya indirilen Tevrat, Hz. Davud'a indirilen Zebur ve Hz. ‹sa'ya indiri-

len ‹ncil'dir. Allah'›n Hz. ‹brahim'e vahyi bugüne kadar ulaflmam›flt›r.

Di¤er kitaplar ise zaman içerisinde ilk vahyedildikleri hallerinden uzak-

laflm›fl, birtak›m insanlar taraf›ndan farkl› nedenlerle tahrif edilmifllerdir.

Dolay›s›yla baz› bölümlerinde Allah'›n hak dininden uzak yorumlar ve

aç›klamalar yer almaktad›r. Bununla birlikte Allah'a ve elçilerine iman,

Allah sevgisi ve Allah korkusu, güzel ahlak gibi Kuran ayetlerine uygun

bölümler de günümüze kadar gelmifltir. (Do¤rusunu Allah bilir.) Allah

bu kitaplar›n, gönderilmifl olduklar› toplumlar için yol gösterici olduk-

lar›n› bildirmektedir. Al-i ‹mran Suresi'nde Rabbimiz "O, sana Kitab›

Hak ve kendinden öncekileri do¤rulay›c› olarak indirdi. O, Tevrat'› ve

‹ncil'i de  indirmiflti. Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir

hidayet idiler..." (Al-i ‹mran Suresi, 3-4) fleklinde buyurmaktad›r. Bir di-

¤er ayette Allah Tevrat için flu flekilde bildirmektedir:

Gerçek flu ki, Biiz Tevrat'›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Tes-

lim olmufl peygamberler, Yahudilere onunlla hükmederlerdi. Bilgin-yöne-

ticiler ve yüksek bilginler de, Allah'›n kitab›n› korumakla görevli k››l›n-

d›klar›ndan ve onun üzerine flahidler olduklar›ndan (onunla hükmeder-

lerdi.)... (Maide Suresi,  44)

Bir k›s›m Yahudi din adamlar› için Kuran'da "kelimeleri yerlerine

konulduktan sonra sapt›r›rlar" (Maide Suresi, 41) fleklinde buyurul-

maktad›r. Allah bir di¤er ayette ise baz› Yahudilerin "Kitab› kendi elle-

riyle yaz›p, sonra aaz bir de¤er karfl›l›¤›nda satmak için 'Bu Allah Ka-

t›ndand›r" (Bakara Suresi, 79) dediklerini bildirmektedir. Yani onlar

Rabbimiz'in Hz. Musa'ya vahyetti¤i kutsal kitab›n› tahrif etmifllerdir. H›-

ristiyanlar ise üçleme inanc›yla çok büyük bir yan›lg›ya düflmüfllerdir.

(Nisa Suresi, 171)

Allah Kuran'da Kitap Ehli hakk›nda birçok önemli bilgi vermekte-

dir. Bunlardan bir k›sm› Kitap Ehli'nden baz› kimselerin itikadi veya ah-
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laki hatalar›d›r. Ama bunlar, Kitap Ehli'nin tamam›n›n gaflet ve yan›lg›

içinde olduklar› anlam›na gelmez. Ayetlerde Yahudi ve H›ristiyanlar

aras›nda samimi dindar kiflilerin de bulundu¤u haber verilmektedir:

OOnlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vard›r ki, gece

vaktinde ayakta durup Alllah'›n ayetlerini okuyarak secdeye kapan›rlar.

Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olann› emreder, mün-

ker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›fl›rlar. ‹flte bunlar salih olan-

lardand›r.  Onlar hay›rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun b›-

rak›lmazlar. Allah, muttakileri bilendir.. (Al-i ‹mran Suresi, 113-115)

fiüphesiz, Kitap Ehli'nden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine inddiri -

lene -Allah'a derin sayg› gösterenler olarak- inananlar vard›r. Onlar

Allah'›n ayetlerine karfl››l›k olarak az bir de¤eri sat›n almazlar. ‹flte bun-

lar›n Rableri Kat›nda ecirleri vard›r. fiüphesiz AAllah, hesab› çok çabuk

görendir. (Al-i ‹mran Suresi, 199)

Örnek Müslümanlar tüm hayatlar› boyunca Kuran ayetlerine göre

yaflarlar. De¤er yarg›lar›, ahlaki özellikleri, hayata ve insanlara bak›fl aç›-

lar› tamamen Allah'›n Kuran ayetleriyle belirledi¤i flekildedir. Müslü-

manlar›n Kitap Ehli'ne yaklafl›mlar› için de ayn› fley geçerlidir. Onlara

her zaman hoflgörüyle, adaletle, sevgiyle yaklaflmalar› esast›r. Bu neden-

le onlar› "karfl›t taraf" olarak de¤il, Allah'a ba¤l› inançl› insanlar olarak

görürler. Aksi, Kuran ahlak›na ayk›r› bir davran›fl olacakt›r. Kitap Ehli

içinden de Allah'a samimi olarak iman eden ve dolay›s›yla kurtulufla

erece¤i umulan pek çok insan olabilece¤i hiç unutulmamal›d›r. Dolay›-

s›yla kitap boyunca yapaca¤›m›z tüm hat›rlatmalar da bu bilinçle yaz›l-

m›fl ve Allah'›n birçok Kuran ayetinde bildirdi¤i "iyili¤i emredip, kötü-

lükten menetme" emrinin gere¤ini yerine getirmek hedeflenmifltir.

Amac›m›z, üçleme inanc›n›n yanl›fll›¤›n› göstermek ve sa¤duyulu ‹sevi-

lerin gerçekleri görmelerine yard›mc› olmakt›r. Temennimiz tüm ‹sevile-

rin bu yan›lg›n›n fark›na varmalar› ve tevhid inanc›na uymayan tüm

yanl›fl inan›fllardan tamamen vazgeçmeleridir. 
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arih boyunca insanlar› do¤ru yola iletmek ve içinde

bulunduklar› yanl›fllar› onlara haber vermek için Allah

peygamberler göndermifltir. Her peygamber gönderildi¤i

toplumu hidayet yoluna ça¤›rm›fl, Rabbimiz'den ald›¤› vahyi

kendi toplumuna bildirmifltir. Her dinin hükümlerinde, ibadetlerinde ve

uygulamalar›nda baz› farkl›l›klar olmufl olsa da tüm peygamberlerin

tebli¤lerinin özü ayn› tevhid inanc›d›r. Tevhid "Allah'a bir ve tek ilah

olarak iman etmek" demektir. Tevhid inanc›na sahip olan bir kifli, tek

güç ve kudret sahibinin alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤unu bilir. Tüm

insanlar›n Allah'a muhtaç, aciz kullar oldu¤unun, tüm varl›klar›n

Allah'a boyun e¤di¤inin fark›ndad›r. Di¤er bir deyiflle ‹slam dini d›fl›n-

daki iki büyük hak din olan Yahudilik ve H›ristiyanl›k, bozulmam›fl hal-

leri ile Allah'a hiçbir varl›¤› ortak koflmamak temeli üzerine kuruludur. 

Allah'›n varl›¤›na ve birli¤ine inanan her üç ‹lahi dinin mensuplar›

da asl›nda Rabbimiz'in Hz. ‹brahim'e indirmifl oldu¤u hak dine uymak-

tad›rlar. Kuran'da Hz. ‹brahim'in dininin "hanif" bir din oldu¤u bildiril-

mifl ve Peygamberimiz (sav)'e bu dine uymas› emredilmifltir: 

Sonra sana vahyettik: "Hanif (muvahhid) olan ‹‹brahim'in dinine uy. O,

müflriklerden de¤ildi." (Nahl Suresi, 123)

Hanif kelimesi, "Sadece Allah'a inan›p, yaln›zca O'na kulluk eden

kifli" anlam›ndad›r. Hz. ‹brahim'in hanif olarak vurgulanan özelli¤i, sa-

dece Allah'a bir ve tek olarak iman etmesi ve teslim olmas›d›r. O putpe-

rest olan kavminin bat›l inan›fllar›ndan uzaklaflm›fl, sadece Allah'a yö-

nelmifl, muvahhid bir kuldur. Kavmini de putperest inan›fllar›n› terk et-

meleri, putlara ibadet etmekten vazgeçmeleri için uyarm›flt›r. (Detayl›

bilgi için Bkz. Hz. ‹brahim ve Hz. Lut, Harun Yahya, Araflt›rma Yay›nc›l›k,

fiubat 2003) 

Allah'›n Hz. ‹brahim'e vahyetti¤i hak din, onun soyundan gelen di-

¤er salih müminler taraf›ndan ayakta tutulmufltur: 



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Kendi nefsini afla¤›l›k k›landan baflka, ‹brahim'in dininden kim yüz çe-

virir? Andolsun, Biz onu dünyyada seçtik, gerçekten ahirette de o salih-

lerdendir. Rabbi ona: "Teslim ol" dedi¤inde (O:) "Alemlerrin Rabbine tes-

lim oldum" demiflti. Bunu ‹brahim, o¤ullar›na vasiyet etti, Yakup da:

"O¤ullar›m, flüpphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman

olarak can verin" (diye benzer bir vasiyettte bulundu.) Yoksa siz, Ya-

kub'un ölüm an›nda, orada flahidler miydiniz? O, o¤ullar›na: "Benden

sonraa kime ibadet edeceksiniz?" dedi¤inde, onlar: "Senin ‹lah›na ve ata-

lar›n ‹brahim, ‹smail ve ‹shak'››n ‹lah› olan tek bir ‹laha ibadet edece¤iz;

bizler O'na teslim olduk" demifllerdi. (Bakara Suresi, 1330-133)

Görüldü¤ü gibi Hz. ‹brahim'in "hanif" dini, Yahudiler, H›ristiyanlar

ve Müslümanlar aras›nda ortak bir dindir. Yahudiler Hz. ‹brahim'i tüm

Yahudilerin peygamberi olarak kabul eder ve Hz. ‹brahim'in yolunu iz-

lediklerini söylerler. H›ristiyanlar da Hz. ‹brahim'in, Yahudilerin oldu¤u

gibi kendilerinin de peygamberi oldu¤unu kabul ederler. Hz. ‹brahim'e

iman, ona duyulan sevgi ve sayg› Yahudiler ve H›ristiyanlar için oldu¤u

gibi Müslümanlar için de son derece önemlidir. Rabbimiz Nisa Sure-

si'nde flu flekilde bildirir:

‹yilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan ‹bra-

him'in dinine uyanndan daha güzel dinli kimdir? Allah, ‹brahim'i dost

edinmifltir. (Nisa Suresi, 125)

Müslümanlar, Rabbimiz'in Kuran'da emretti¤i gibi, tüm peygam-

berlere indirilenlere, "aralar›nda hiçbir ay›r›m yapmadan" iman ederler:

Deyin ki: "Biz AAllah'a; bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve

torunlar›na indirilene, Musa ve ‹sa'ya verrilen ile peygamberlere Rabbin-

den verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini di¤erinden ay›rt etmeyiz  ve

biz O'na teslim olmufllar›z. (Bakara Suresi, 136)

Ancak unutmamak gerekir ki, Allah'a olan coflkulu iman›, derin

sevgisi, Rabbimiz'in bütün emirlerine gönülden boyun e¤ifli, itaati ve üs-
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tün ahlak› ile tüm inananlara örnek k›l›nm›fl olan Hz. ‹brahim'e en yak›n

olanlar, hiç flüphesiz onun ahlak›na uyanlar ve tevhid yolunu izleyenler-

dir. Rabbimiz Kuran'da flöyle buyurmaktad›r: 

Do¤rusu, insanlar›n ‹brahim'e en yak›n olan›, ona uyanlar ve bu pey-

gamber ile iman edenlerdir. AAllah, mü'minlerin velisidir. (Al-i ‹mran Su-

resi, 68)

Dolay›s›yla Allah'a gönülden iman eden H›ristiyan ve Yahudilerin

de, Hz. ‹brahim ve ona uyan salih müminler gibi, yaln›zca Allah'a yöne-

lip dönmeleri, Hz. ‹brahim'in gösterdi¤i güzel ahlak›, samimiyeti ve

imani derinli¤i örnek almalar› gerekir. Onlar da Hz. ‹brahim'in hanif di-

nine uyan muvahhidler gibi, Allah'›n birli¤ine iman eden ve O'na hiçbir-

fleyi ortak koflmayan samimi kullar olmal›d›rlar. Ancak günümüzde üç-

leme inanc› nedeniyle H›ristiyanl›k bu tariften uzaklaflm›flt›r. Hz. ‹sa'n›n

Allah Kat›na al›n›fl›n›n ard›ndan üretilen üçleme inanc› nedeniyle yanl›fl

bir yola girilmifl, tevhid inanc› de¤ifltirilip farkl› bir inanç oluflturulmufl-

tur. 

Üçleme yan›lg›s› H›ristiyanlar için ne ifade eder?

H›ristiyanl›k Filistin'de yaflayan Yahudiler aras›nda do¤du. Hz.

‹sa'n›n çevresinde bulunan ve ona inanan insanlar›n tamam›na yak›n›

Yahudiydi ve Hz. Musa'n›n fleriat›na göre yafl›yorlard›. Yahudili¤in en

temel özelli¤i ise, Allah'a bir ve tek olarak iman etmekti. 

Ancak ilerleyen bölümlerde daha detayl› olarak görece¤imiz gibi

H›ristiyanl›k, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›n›n ve Yahudilerin dünya-

s›ndan ç›k›p putperest dünyaya do¤ru yay›l›fl›n›n ard›ndan farkl›laflma-

ya bafllad›. Hz. Musa'n›n fleriat›n›n temeli olan tevhid inanc› büyük bir

de¤iflikli¤e u¤rad›. Hz. ‹sa üçleme inanc› nedeniyle bir ilah olarak görül-

meye baflland›. (Bu bölüm boyunca üçleme inanc›n› tarif etmek amac›y-

la kullanaca¤›m›z tüm bat›l ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

"Üçleme" inanc› bu sürecin sonunda ortaya ç›kt›. Bu kavram, "Ba-

ba, O¤ul ve Kutsal Ruh"tan meydana gelmifl üçlü bir Allah inanc› anla-

m›nda kullan›lmaktad›r. Üçleme, geleneksel H›ristiyanl›¤›n en önemli

iman flartlar›ndand›r. Sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'e bir ve

tek olarak iman etmeyi esas alan tevhid inanc› ile tamamen çeliflen bu

yanl›fl inanc› flu maddelerle tan›mlamak mümkündür: 

◆ Üçleme inanc›na göre Allah, "Üçlü birlik" kavram›yla Kendisi'ni

üç kiflilikte göstermifltir ve Baba-O¤ul-Kutsal Ruh ayn› fleydir. Bu inan›fl

flu cümlelerle özetlenir: "Baba, O¤ul, Kutsal Ruh, tek olan Tanr›'n›n Ken-

disi'dir", "Tanr›; Baba, O¤ul ve Kutsal Ruh olarak vard›r"... Ak›l ve man-

t›kla çeliflen bu hatal› inan›fla göre üçlemedeki üç flahs›n her biri Allah't›r,

dolay›s›yla ayn› güç ve yetkilere sahiptir. (Allah'› tenzih ederiz.)

◆ Hz. ‹sa'n›n sözde Allah'›n o¤lu oldu¤una inan›l›r. Bu yanl›fl inan-

ca göre Hz. ‹sa Allah ile ayn› öze sahiptir. Bu inan›fla homoousnius ad›n›

verirler ve "Baba ile O¤ul ayn› özden, cevherden oluflur" fleklinde özet-

lerler. 

◆ Hz. ‹sa'n›n yarat›lmad›¤›na, Allah'›n o¤lu olarak sonsuzluktan

geldi¤ine inan›l›r. Bu yanl›fl inanca göre Hz. ‹sa insanlar›n kurtuluflu için

gökten inmifltir, cesetlenip insan olmufltur. Bu inan›fla enkarnasyon ad›

verilir. 

Üçleme inanc›, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'e bat›l

bir anlay›flla bakan, Allah'›n insanlara peygamber olarak gönderdi¤i Hz.

‹sa'ya ilahl›k atfeden yanl›fl bir inan›flt›r. Ancak, kendi içinde birçok çe-

liflkiler bar›nd›rmas›na ve tevhid inanc›n›n tamamen karfl›s›nda yer al-

mas›na ra¤men, H›ristiyan inan›fllar›nda çok önemli bir yere sahiptir.

Üçlemeye, dolay›s›yla Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤una inanmayan bir

kifli, üçlemeyi savunanlar taraf›ndan gerçek bir H›ristiyan olarak kabul

edilmez. 

‹lginç olan bir husus, tarih boyunca üçleme inanc›na karfl› ç›k›p, Hz.

‹sa'n›n sadece Allah'›n peygamberi olan bir befler oldu¤unu savunan çe-

flitli kifli ve topluluklar›n fliddetli bask›lara maruz kalm›fl olmalar›d›r. Bu
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kiflilerin ‹ncil'den ve Hz. ‹sa'n›n hayat›ndan getirdikleri deliller her za-

man göz ard› edilmifl, insanlar bu konularda konuflmaktan menedilmifl-

lerdir. ‹lerleyen bölümlerde daha detayl› olarak inceleyece¤imiz söz ko-

nusu tevhid inanc› sahipleri, Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤unu söyle-

yenlere fliddetle karfl› ç›km›fl, bunun aç›kça "Allah'a flirk koflmak" oldu-

¤unu söylemifllerdir. Bu nedenle de as›rlar boyunca "kafir", "sapk›n" (he-

retik) ve hatta "din düflman›" olarak tan›t›lm›fl, onlara destek verenler de

ayn› tepkilerle karfl›laflm›fllard›r. Kimi yurtlar›ndan sürülmüfl, kimi de

engizisyon mahkemelerince yak›larak öldürülmüfl veya as›lm›fllard›r. Bu

tepkiler üçleme karfl›tlar›n›n say›ca artmalar›n› ve fikirlerini yaymalar›-

n› engellememifltir. Ancak üçleme savunucular› her zaman için ço¤unlu-

¤u oluflturmufllard›r. 

Konuyu tarafs›z gözle araflt›ranlar bile, gerçek H›ristiyanl›¤›n, tarih

boyunca bask› alt›na al›nan söz konusu muvahhid (tevhide inanan) H›-

ristiyanl›k oldu¤unu tespit etmektedirler. Özellikle de 18. yüzy›lda bafl-

layan ba¤›ms›z Kitab-› Mukaddes araflt›rmalar›n›n büyük bir bölümün-

de, üçleme, kefaret ve benzeri inan›fllar›n H›ristiyan kutsal kitaplar›nda

yer almad›¤› sonucuna var›lm›flt›r. 

Bu tarihsel kan›tlar›n da etkisiyledir ki, günümüzde baz› H›ristiyan

mehzepler üçlemeyi reddetmektedirler. Örne¤in dünyan›n dört bir ya-

n›nda kiliseleri bulunan Üniteryen Kilisesi, üçleme inanc›n› kabul et-

meyen çok büyük bir H›ristiyan toplulu¤udur. Bu gibi cemaatler -ara-

lar›nda çeflitli görüfl farkl›l›klar› bulunsa da- Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu ol-

du¤unu kabul etmemekte, gerçek H›ristiyanl›¤›n bir ve tek olarak

Allah'a iman etmeyi emretti¤ini söylemektedirler. Büyük bir bölümü de

Hz. ‹sa'n›n tüm insanlar›n günahlar›na kefaret olarak çarm›ha gerildi¤i

yönündeki iddian›n yanl›fll›¤›n› vurgulamaktad›rlar. Günümüzde üçle-

me karfl›t› H›ristiyanlarla, farkl› isimler alt›nda ve farkl› kilise oluflumla-

r› fleklinde karfl›laflmak mümkündür. Özellikle de Amerika'da "üçleme

karfl›tlar›" her geçen gün daha da güüçlenmekte ve H›ristiyan dünya-

s›nda gerçekleri aç›kça dile getirenlerin say›s› büyük bir art›fl göster-
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

mektedir. Bunlar aras›nda "The Worldwide Church Of God" özellikle

dikkat çekicidir. Bu kilisenin kurucusu Herbert W. Armstrong, üçleme

inanc›n›n putperest kültürlerin etkisiyle ortaya ç›kan bir bat›l inanç ol-

du¤unu savunmaktad›r.

Öte yandan baz› H›ristiyan kiliseleri içinde üçleme karfl›t› görüflle-

rin ortaya ç›kt›¤›, ancak bunlar›n bast›r›ld›¤› da bilinen bir gerçektir. Ör-

ne¤in Kuzey Amerika'da 19. yüzy›lda do¤an ve Hz. ‹sa'n›n dönüflünün

çok yak›n olufluna dikkat çeken Seventh Day Adventist hareketinin ku-

rucular›, gerçekte "Ariusçu" bir temelde kurulmufl ve üçleme inan›fl›n›

reddetmifllerdir. (Arius, ileride inceleyece¤imiz gibi, üçleme inanc› ve

Hz. ‹sa'ya atfedilen ilahl›k iddias›n› reddeden, 3. yüzy›lda yaflam›fl

önemli bir H›ristiyan din adam›d›r.) Ancak di¤er H›ristiyan kiliselerinin

Seventh Day Adventist mezhebine getirdikleri "H›ristiyanl›ktan sapma"

suçlamalar›, Ariusçu inanc›n terk edilmesine ve bunun yerine üçleme

inanc›n›n kabul edilmesine yol açm›flt›r. Bu ilginç dönüflüm, bugün söz

konusu kilisenin mensuplar› taraf›ndan da kabul edilmektedir.1

Bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, üçle-
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me inanc›na Kitab-› Mukaddes'in hiçbir bölümünde rastlanamamas›d›r.

Ne Yahudilerin Kutsal Kitaplar› olan Eski Ahit'te ne de H›ristiyanla-

r›n kutsal metni olan ‹ncil'dde bu inanç yer almamaktad›r. Üçleme inan-

c› ‹ncil'de yer alan baz› ifadelerin yanl›fl yorumlar›na dayanmaktad›r ve

bu kelime ilk kez 2. yüzy›l›n sonlar›nda Antakyal› Theophilus taraf›ndan

kullan›lm›flt›r. Söz konusu inanc›n kabul görmesi ise çok daha sonralar›

gerçekleflmifltir. Bu nedenle de Kitab-› Mukaddes araflt›rmac›lar› ve üçle-

me karfl›tlar› özellikle; "E¤er bu inanç gerçekten do¤ru ol-

sayd›, Hz. ‹sa'n›n bu konuyu tüm  aç›kl›¤›yla

insanlara anlatm›fl olmas› gerekmez miydi?

Üçleme inanc›n›n Kutsal Kitap'ta aç›k ifadeler-

le yer almas› gerekmez miydi?" sorular› üzerinde

yo¤unlaflmaktad›rlar. Bu sorulara kendilerinin

verdikleri cevap ise aç›kt›r: ‹ncil'de tüm aç›kl›¤›y-

la yer almayan, dolaay›s›yla ilk H›ristiyanlar tara-

f›ndan bilinmeyen bir inanç, H›ristiyanl›¤›n teme-

li olamaz. Bu, Hzz. ‹sa'n›n ard›ndan ve yerleflik Yu-

nan kültürünün etkisiyle oluflturulan bir yan›lg›d›r.
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ncil'in bütünü incelendi¤inde, Allah'›n sonsuz güç

ve kudretinin çok s›k vurguland›¤›, Hz. ‹sa'n›n insani

özelliklere sahip mübarek bir elçi olarak tarif edildi¤i gö-

rülür. Üçleme inanc›n› destekledi¤i öne sürülen birkaç ifadenin

ise ‹ncil'in bütünüyle çok belirgin bir flekilde çeliflti¤i anlafl›l›r. Kitab›n

ilerleyen bölümlerinde detayl› olarak inceleyece¤imiz tüm bu deliller,

üçleme inanc›n›n Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›'na al›n›fl›ndan çok sonralar› or-

taya ç›kt›¤›n› tüm aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r. Ancak bu bölümlere

geçmeden önce üçleme inanc›n›n, insanlar›n H›ristiyanl›k ve Hz. ‹sa

hakk›nda en do¤ru bilgiye ulaflabilecekleri yegane kaynak olan Ku-

ran'da nas›l anlat›ld›¤›n›n üzerinde durmak gerekir. 

Kuran'da, ‹ncil'in Tevrat'› do¤rulay›c› olarak gönderildi¤i haber ve-

rilmektedir: 

Onlar›n (peygamberleri) ard›ndan yanlar›ndaki Tevrat'› do¤rulay›c›

olarak Meryem o¤lu ‹sa'y›  gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulu-

nan, önündeki Tevrat'› do¤rulayan ve muttakiler için yool gösterici ve

ö¤üt olan ‹ncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)

Hz. ‹sa kendisine vahyedilen ‹ncil hükümleriyle, tahrif edilmifl Tev-

rat'›n inançlar›n› düzeltmifltir. Allah'›n Peygamberimiz Hz. Muhammed

(sav)'e vahyetti¤i Kuran'da ise, hem ‹ncil hem de Tevrat tasdik edilmek-

te, ancak bu iki ‹lahi kitab›n sonradan bozulmaya u¤rayan yönleri de in-

sanlara haber verilmektedir. Ayette Kuran'›n "flahit ve gözetleyici" oldu-

¤u bildirilmektedir:

Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap((lar)› do¤rulay›c› ve ona 'bir

flahit-gözetleyici' olarak Kitab'› (Kur'an'›) indirdik. Öyleyse aralar››nda

Allah'›n indirdi¤iyle hükmet ve sana gelen haktan sap›p onlar›n heva

(istek ve tutku)lar›na uymaa. Sizden her biriniz için bir fleriat ve bir yol-

yöntem k›ld›k. E¤er Allah dileseydi, sizi bir tek üümmet k›lard›; ancak
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(bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Art›k hay›rlarda yar›fl›n›z. Tü-

münüzün dönüflü Allah'ad›rr. Hakk›nda anlaflmazl›¤a düfltü¤ünüz fleyle-

ri size haber verecektir. (Maide Suresi, 48)

Kuran'›n yukar›daki ayette bildirilen vasf› son derece önemlidir.

Kuran ayetleri ‹ncil ve Tevrat'›n Allah'tan indirilmifl ilk hallerini tasdik

ederken, ayn› zamanda onlar›n üzerinde bir flahittir, gözetleyicidir. Hz.

Musa'ya ve Hz. ‹sa'ya vahyedildikleri ilk hallerinden uzaklaflan bu ‹lahi

kitaplardaki tahrifatlar› haber vermek, Yahudileri ve H›ristiyanlar› hak

yola davet etmek de bu vasf›n bir tecellisidir. 

Bu aflamada H›ristiyanl›k dininin yeri çok farkl›d›r. Çünkü Rabbi-

miz Kuran'da, Müslümanlara en yak›n olanlar›n "Biz H›ristiyanlar›z" di-

yenler oldu¤unu bildirir:

... Onlarrdan, iman edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da: "H›-

ristiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu,  onlardan (birtak›m) papaz ve ra-

hiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte büyüklük taslamamalar› nedeniylledir.

(Maide Suresi, 82)

‹slam tarihi boyunca bu ayetin tecellileri görülmüfltür. H›ristiyan-

larla Müslümanlar aras›ndaki yak›n iliflki, ‹slam'›n ilk dönemlerinde

bafllam›fl, Habeflistan'daki H›ristiyan Krall›¤›n, putperestlerin bask›s›n-

dan kaçan Müslümanlara koruma sa¤lamas› bu iliflkiyi daha da güçlen-

dirmifltir. ‹slam topraklar›nda yaflayan H›ristiyanlar her zaman hoflgörü-

lü, huzurlu, adaletli bir hayat sürmüfllerdir. (Detayl› bilgi için Bkz. Gelin

Birlik Olal›m, Harun Yahya, Araflt›rma Yay›nc›l›k, 2003)

Kuran'da Rabbimiz ‹ncil'in; "bir hidayet ve nur, muttakiler için yol

gösterici ve ö¤üt" (Maide Suresi, 46) ve Hz. ‹sa zaman›ndaki insanlara

"bir hidayet" (Al-i ‹mran Suresi, 3-4) olarak gönderildi¤ini haber verir.

H›ristiyanlar› ‹ncil'deki hakka uymaya davet eden baz› Kuran ayetleri

ise flu flekildedir:

‹ncil sahipleri Allah'›n onda indirrdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'›n in-
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dirdi¤iyle hükmetmezse, iflte onlar, fas›k olanlard›r. (Maide Suresi, 47)

De ki: "Ey Kitap Ehli, Tevrrat'›, ‹ncil'i ve size Rabbinizden indirileni

ayakta tutmad›kça hiçbir fley üzerinde de¤ilsiniz..." (MMaide Suresi, 68)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi ‹slam dininin H›ristiyanlara karfl› çok

s›cak bir yaklafl›m› vard›r; Kuran'da H›ristiyanlar›n ahlak› övülmekte ve

onlar daha dindar olmaya davet edilmektedirler. Birçok Kuran ayetinde

ise üçleme inanc›n›n yanl›fll›¤› bizlere haber verilmektedir. Örne¤in Ni-

sa Suresi'nde Rabbimiz flu flekilde buyurmaktad›r: 

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taflk›nl›k etmeyin, Allah'a karfl› ger-

çek olandaan baflkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak

Allah'›n elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimmesini) Meryem'e yönelt -

mifltir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z; "üçtür"

demeyiniz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rl›d›r. Allah, ancak bir tek

‹lah't›r. O, çocuk sahibi olmmaktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne var-

sa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yak›nlaaflt›r›lm›fl (yük-

sek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kal-

mazlar. KKim O'na ibadet etmeye 'karfl› çekimser' davran›rsa ve büyük-

lenme gösterirse (bilmeli ki,) onlar›n ttümünü huzurunda toplayacakt›r.

(Nisa Suresi, 171-172)

Yukar›daki ayetlerde görüldü¤ü gibi Rabbimiz üçleme inanc›n›n ne

kadar büyük bir yan›lg› oldu¤unu bildirmekte ve bu inanc› savunanlar›

hesap günüyle uyarmaktad›r. 

Ayetlerde, Hz. ‹sa'n›n Allah oldu¤u yönündeki yanl›fl inançlar aç›k-

ça reddedilir. (Allah'› tenzih ederiz.) Rabbimiz Hz. ‹sa'ya karfl› bu as›ls›z

yak›flt›rmada bulunan kiflilerin küfre sapt›klar›n› bildirir:

Andolsun, "fiüphesiz Allah, Meryem o¤lu Messih'tir" diyenler küfre düfl-

müfltür. Oysa Mesih'in dedi¤i (fludur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, benim de

Rabbiim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendi-

si'ne ortak koflana flüphesiz cenneti hharam k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri
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atefltir. Zulmedenlere yard›mc› yoktur." (Maide Suresi, 72)

Ayette de bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa onlar›n bu yak›flt›rma-

lar›ndan uzakt›r. O, Allah'›n yaratt›¤› bir kuldur. Rabbimiz'e

teslim olmufl, yüksek ahlakl›, alemlere üstün k›l›nm›fl, çok

mübarek bir peygamberdir. ‹nsanlara hak dini anlat›rken de

hep Rabbimiz'in üstün güç ve kudretini ifade etmifl, kendisi-

nin de Allah'›n kulu oldu¤unu bildirmifltir. Ayette, Hz. ‹sa

için ilahl›k iddias›nda bulunarak küfre sapanlar›n, Allah'› da

hakk›yla takdir edemedikleri haber verilmifltir: 

Andolsun, "fiüphesiz, Allah Meryem o¤lu  Mesih'tir." diyen-

ler küfre düflmüfltür. De ki: "O, e¤er Meryem o¤lu Mesih'i,

onun annesini ve yeryüzzündekilerin tümünü helak (yok) et-

mek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir fleye malik

olabiliir? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakilerin tümünün

mülkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah heerfleye güç yeti -

rendir. (Maide Suresi, 17)

Ayette haber verildi¤i gibi tüm insanlar Rabbimiz'in hu-

zurunda aciz ve muhtaçt›rlar. Allah tüm kainat› yoktan var

eden, tüm varl›klar üzerinde mutlak güç ve hakimiyet sahibi

oland›r. Canl› cans›z herfleyin kontrolü Allah'a aittir. Hz. ‹sa

da Allah'›n yaratt›¤› ve O'na boyun e¤mifl bir kul ve Allah'›n

elçisidir. 

Maide Suresi'nde Hz. ‹sa'n›n kendisi hakk›nda öne sürü-

len as›ls›z iddialar› reddetti¤i ise flöyle bildirilmektedir:

Allah: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, insanlara, beni ve annemii

Allah'› b›rakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dedi-

¤inde: "Seni tenzih ederim, hakk›m  olmayan bir sözü söyle-

mek bana yak›flmaz. E¤er bunu söyledimse mutlaka Sen onu

bilmiflsindir. Sen beende olan› bilirsin, ama ben Sen'de olan›

bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin

Sen." (Maide Suresi, 116)





Di¤er ayetlerde ise Hz. ‹sa'n›n, insanlara verdi¤i gerçek me-

saj flöyle bildirilmektedir: 

(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana

Kitab'› verdi ve beni peygamber k›ld›.. Nerede olursam (olay›m,)

beni kutlu k›ld› ve hayat sürdü¤üm müddetçe, bana namaz› ve

zekat› vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)

"Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size haram k›l›nan baz›

fleyleri helal k›lmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim.

Art›k Allah'tan korkup bana itaat edin. Gerçekten Allah, benim

de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin.

Dosdo¤ru olan yoll iflte budur." (Al-i ‹mran Suresi, 50-51)

Allah'›n Kuran ayetlerinde haber verdi¤i bir di¤er gerçek

ise peygamberlerin yapt›klar› tebli¤in özü ile ilgilidir. Al-i ‹mran

Suresi'nde flu flekilde buyurulmaktad›r:

Beflerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitab'›, hükmü ve  peygam-

berli¤i verdikten sonra insanlara: "Allah'› b›rak›p bana kulluk edin"

deme (hakk› ve yetki)ssi yoktur. Fakat o, "Ö¤retti¤iniz ve ders verdi-

¤iniz Kitab'a göre Rabbaniler olunuz" (deme görevinddedir.) (Al-i

‹mran Suresi, 79)

Rabbimiz, bu yanl›fl inançlardan münezzehtir. ‹hlas Sure-

si'nde Allah'›n s›fatlar› flu flekilde bildirilir:

De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (herfley O'na muhtaç-

t›r,  daimdir, hiçbir fleye ihtiyac› olmayand›r). O, do¤urmam›fl-

t›r ve do¤urulmam›flt›r. Ve hiçbir fley O'nuun dengi de¤ildir. (‹h-

las Suresi, 1-4)

Gerçek budur. Allah tektir ve Hz. ‹sa O'nun kulu ve pey-

gamberidir. Ayn› Hz. ‹brahim, Hz. Musa, Hz. Muhammed (sav)

ve di¤er peygamberler gibi.

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde üçleme inanc›n›n tüm yanl›fl

yönleri, Kuran ayetleri do¤rultusunda, H›ristiyanlar›n kendi

kaynaklar› da kullan›larak detayl› olarak aç›klanacakt›r.
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›ristiyanlar Yeni Ahit'e -yani ‹ncil'e- oldu¤u gibi,

Eski Ahit'e de iman ederler. Dolay›s›yla H›ristiyan

kutsal kitab›, hem Yeni Ahit'i hem de Eski Ahit'i içe-

ren Kitab-› Mukaddes'tir. Bu kitaplar tahrif edilmifl olmak-

la birlikte, H›ristiyanl›k dininin gereklerini, bir H›ristiyan›n hayat› bo-

yunca uymas› gereken emir ve yasaklar›, göstermesi gereken güzel ah-

lak özelliklerini Kitab-› Mukaddes'te bulmak mümkündür. Ancak "üçle-

me" inanc›n›, bu ve buna benzer bir kelimeyi ‹ncil'de bulmak müm-

kün de¤ildir. Yeni Katolik Ansiklopedisi (The New Catholic Encyclope-

dia) de üçlemenin  ilk H›ristiyanlarca bilinmedi¤ini ve ancak 4. yüzy›lda

bu flekline getirildi¤ini belirtmektedir: 

Yirminci yüzy›l›n içinde bulundu¤umuz bu ikinci yar›s›nda "üçlee-

me" s›rr›n›n aç›k, objektif ve dosdo¤ru, ayn› zamanda teolojik bir

aç›klamas›n› yapmak gerçekten ççok zordur. Roma Katolikli¤i ve

H›ristiyanl›¤›n çeflitli kollar›n›n üçleme tart›flmas›, ortaya hayali bir

görüntüden baflka bir fley koymamaktad›r. ‹ki geliflme ortaya ç›k-

m›flt›r: Bir yanda, içlerinde gittikçe artan say›da Roma katoli¤inin

de bulundu¤u ‹ncil yorumcusu, bu konuda ciddi bir yetkiye sahip

olmadan kiflilerin Yeni Ahit’deki üçleme kavram›ndan bahsetme-

meleri gerekti¤ini kabul etti; di¤er yanda, tarihçi ve H›ristiyan teo-

loglar›n, üçlemeden bahseden birinin ancak Hz. ‹sa'dan sonraki

dördüncü asr›n son çeyre¤ine uzanabilece¤i itiraf›. Gerçekten de

'üç flahsiyetli bir ilah' inanc›, H›ristiyan inanç ve düflüncesine

dördüncü asr›n son çeyre¤inde girmiflttir."2

Üçleme inanc› 4. yüzy›lda Kilise'nin gündemine gelmifl, ancak bu

aflamaya gelene kadar üçlemeyi savunanlarla tevhid inanc›na sahip H›-

ristiyanlar aras›nda çok uzun tart›flmalar yaflanm›flt›r. Bu tart›flmalar›n

doruk noktas› ise ‹znik Konsili idi. 

MS 325 y›l›nda gerçeklefltirilen ‹znik Konsili, o döneme dek H›risti-
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yan Kilisesi'nce gerçeklefltirilen en büyük zir-

ve idi. Roma'dan, Anadolu'dan, Suriye'den,

Fenike'den, Filistin ve M›s›r'dan 300'ü aflk›n

din adam›n› biraraya getiren Konsil, Roma

‹mparatoru I. Konstantin'in ça¤r›s› üzerine

topland›. Konstantin'in amac›, imparatorlu-

¤unun gelece¤i ve güvenli¤i aç›s›ndan bu tar-

t›flmalara bir son vermekti. Bu Konsil'de, H›-

ristiyanl›¤›n temelini oluflturan inanç, "‹m-

paratorlu¤un güvenli¤i için", "insaanlar›n

verecekleri bir karara göre" tan›mlanacakt›.

Nyssa'l› Saint Gregory, bu Konsil s›ras›nda

H›ristiyanlar aras›nda yaflanan tart›flmalar› flöyle tarif eder: (Bu al›nt›da

yer alan ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)

Konstantinopolis'in her köflesi onlar›n tart›flmalar› ile doluydu: so-

kaklar, pazar yeri, sarraflar›n dükkanlar›... Bir esnafa, dükkan›nda-

ki baz› eflyalar için kaç gümüfl sikke istedi¤ini sorun. Size do¤urul-

mufl ve do¤urulmam›fl varl›k üzerine etrafl› bir araflt›rma ile cevap

verecektir. Bugün ekme¤in fiyat›n› sordu¤unuzda, f›r›nc›dan:

"O¤ul Baban›n buyru¤u alt›ndad›r" yan›t›n› al›rs›n›z. Evdeki hiz-

metkara banyonun haz›r olup olmad›¤›n› sorun. Cevab›: "O¤ul

yokluktan olmufltur" olacakt›r... Katolikler "tek evlat edinilen Yüce-

dir" dediler, Ariusçular ise "Yaratan, herfleyden ulu olan" dedi.3

Konstantin, imparatorluk topraklar›nda yaflayan H›ristiyanlara ge-

nifl bir inanç ve ibadet özgürlü¤ü tan›m›flt›, ama kendisi H›ristiyan de-

¤ildi. Roma'n›n geleneksel putperest inan›fllar›n› korumaya devam edi-

yordu. O, ç›karlar›n› koruyan bir devlet yöneticisiydi ve istedi¤i, s›n›rla-

r› içinde yaflayan tüm dinlerle, özellikle de Günefl'e tap›nmaya dayal› ba-

t›l Sol Invictus dini ile H›ristiyanl›k aras›nda bir uzlaflma, hatta kaynafl-

ma sa¤lamakt›. Konstantin, tam bu kaynaflmay› sa¤lamaya çal›flt›¤› s›ra-

da H›ristiyanlar›n kendi aralar›nda teolojik bir tart›flmaya girmelerinden

Nyssa'l› Saint Gregory



çok rahats›z olmufl ve söz konusu Konsil'i düzenleyerek, imparatorluk

s›n›rlar›ndaki tüm sözü dinlenir rahipleri ‹znik'e ça¤›rm›flt›. Konsil'de iki

taraf vard›. Bunlardan birincisi Hz. ‹sa'n›n Allah'›n yeryüzündeki beden-

leflmifl flekli oldu¤u yönündeki bat›l enkarnasyon inanc›yd›. (Allah'› ten-

zih ederiz) Bu grubun lideri ‹skenderiye Piskoposu Athanasius'tu. Atha-

nasius'un karfl›s›nda ise ünlü M›s›rl› rahip Arius vard›.

Libya kökenli M›s›rl› bir ailenin o¤lu olan Arius, dönemin önemli

kenti ‹skenderiye'de büyümüfl ve 312 y›l›nda da Kilise'ye kat›larak rahip

olmufltu. Arius, Allah'›n birli¤ine iman ediyor ve o s›ralarda Roma Ki-

lisesi taraf›ndan kabul edilmifl ollan ve Hz. ‹sa'y› sözde tanr› sayan ö¤-

retinin yanl›fl oldu¤unu vaaz ediyordu. Arius Hz. ‹sa için kullan›lan

"Allah'›n O¤lu" s›fat›n›n tamamen mecazi bir anlama sahip

oldu¤unu ve onu ilahlaflt›rmak gibi bir anlam tafl›ma-

d›¤›n› söylüyordu. Bunu ispatlamak için Matta ‹nci-

li'ndeki "Ne mutlu bar›fl› sa¤layanlara! Onlara Tanr›

o¤ullar› denecek" (Matta, 5/9) al›nt›s›n› gösteriyor

ve Allah'›n isteklerine uygun davranan herkes için

bu s›fat›n geçerli oldu¤unu, bunun Hz. ‹sa'ya

özel bir ifade olmad›¤›n› vurguluyordu.

Arius bir eserinde "Asl›nda biz de

Tanr›'n›n o¤ullar› haline ge-

lebiliriz" diye yazm›flt›.4
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Bu düflüncesini desteklemek için Hz. ‹sa'n›n ‹ncil'de geçen ve "Tanr›m"

diye bafllayan dualar›n› örnek gösteriyordu. Bu dualar›n Hz. ‹sa'n›n

Allah'a ba¤l› ve di¤er insanlar gibi aciz bir kul oldu¤unu gösterdi¤ini

söylüyordu. Arius Hz. ‹sa'n›n Yeni Ahit'te kendisinden s›k s›k "insano¤-

lu" diye söz etmesine de dikkat çekiyor ve bunun Hz. ‹sa'n›n befleri do-

¤as›n› gösterdi¤ini vurguluyordu. 

Arius, ‹skenderiye'nin bir ilçesi olan Banealis'in resmi rahibi olarak

bu düflüncelerini genifl bir kitleye aktard›. Onu dinleyen halk, hem an-

latt›klar›n›n tutarl›l›¤› ve ikna edicili¤i, hem de Arius'un mütevazi ve

gösteriflten uzak yaflam› nedeniyle fikirlerini kolayca kabul etti. Ancak

‹skenderiye Piskoposu Alexander "Ariusçuluk" ak›m›ndan çok rahats›z

oldu. Alexander, Hz. ‹sa'y› mecazi de¤il "lafzi yani kelime anlam›nda"

"Allah'›n O¤lu" sayan, yani ilah kabul eden Roma Kilisesi'ne ba¤l›yd›.

(Allah'› tenzih ederiz) Önce Arius'u fikirlerini de¤ifltirmesi için ikna et-

meye çal›flt›. Bunu baflaramay›nca da Ariusçulu¤a karfl› fliddetli bir sal-

d›r› bafllatt›. Bunu kendi yaz›lar›nda flöyle anlat›yordu:
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Bu ak›m giderek her yere, tüm M›s›r'a, Libya'ya ve Yukar› Tebes'e

yay›ld›. Bunun üzerine, biz de, M›s›r ve Libya'n›n piskoposlar› ile

biraraya geldik ve yaklafl›k yüz kiflilik bir kurulda bu ak›m› ve tüm

takipçilerini lanetledik.5

Bu lanetleme yaln›zca sözde kalmad›. 318 y›l›nda Arius ve takipçi-

leri Kilise'den aforoz edildiler. Arius ve onun en yak›n yard›mc›lar› olan

Piskopos Theonas ve Secundus ile on iki rahip sürgüne gönderildi. Ari-

us sürgüne gitmeden önce düflüncelerini Thalia adl› lirik bir kitapta top-

lad›. Sürgün yeri ise Filistin'di. 

Ancak Arius bu bölgede de kendisine yeni sempatizanlar buldu.

Böylece Roma Kilisesi'nin birtak›m inan›fllar›na fliddetle muhalefet eden

bir hareket, her türlü engele ra¤men yay›lmaya devam etti. Bunun ha-

berleri, Roma Kilisesi'ni himayesi alt›na alm›fl olan ‹mparator Konstan-

tin'e ulaflt›¤›nda, ‹mparator önemli bir sorunla karfl› karfl›ya oldu¤unu

fark etti. Roma içinde dini bir birlik sa¤lamak için u¤raflm›fl, bu amaçla

Kilise'yi koruyucu kanatlar›n›n alt›na alm›flt›. Ama flimdi Kilise kendi
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içinde bölünme tehlikesi ile karfl› karfl›yayd›. Bunun üzerine, hiç vakit

kaybetmeden bu sorunu halletmeye ve birli¤i yeniden sa¤lamaya karar

verdi. 

H›ristiyan tarihinin en önemli dönüm noktalar›ndan biri olan ‹znik

Konsili bu amaçla topland›.

‹znik Konsili

‹mparator Konstantin, Ariusçuluk ile onun muhalifleri aras›ndaki

çat›flmay› önce her iki tarafa mektuplar yollatarak ve "birli¤in herfleyden

daha önemli" oldu¤unu anlatarak çözmeye çal›flm›flt›. Ancak bu tür giri-

flimlerin fayda etmedi¤ini görünce, Piskopos Hosius'un tavsiyesi üzeri-

ne, büyük bir "Dünya Kilise Konsili" ya da di¤er ad›yla bir "Sinod" top-

lamaya karar verdi. ‹znik'te toplanan bu konsilde, bugüne dek ulaflacak

olan üçleme inanc› tan›mland›. Bu inanc› kabul etmeyenler ise "sap-

k›n" (heretik) olarak ilan edildiler. 

"Demokratik" bir forum gibi gösterilmeye çal›fl›lan ‹znik Konsili'nde

gerçekte ‹mparator Konstantin'in büyük bir a¤›rl›¤› vard› ve ç›kan karar

da onun destekledi¤i taraf›n lehinde oldu. Konstantin'in tuttu¤u taraf ise

kendi himayesine girmifl olan Roma Kilise-

si'ydi. Konsile kat›lan üç yüzü aflk›n rahibin

aras›nda yaln›zca yirmi tanesi Arius'a yak›n

isimlerden olufluyordu. Bunda Konstantin'in

ilk baflta Ankara'da yap›lmas› planlanan

konsili, daha kuzeybat›daki ‹znik'e ald›rmas›

ve böylece Ariusçulu¤un etkin oldu¤u Do¤u

Kiliseleri'ne ba¤l› rahiplerin konsile kat›lma-

lar›n› zorlaflt›rmas›n›n da rolü vard›.6 ‹znik'in

bir di¤er özelli¤i ise ‹mparator'un da burada

yazl›k bir saray›n›n olmas› ve Konsil s›ras›n-

da kentte bulunmas›yd›. Bu nedenle ‹mpara-
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tor, konsilin tüm oturumlar›na kat›ld›

ve onun otoritesi de do¤al olarak al›nan

kararlara yans›d›. 

Hz. ‹sa'n›n sözde ilahlaflt›r›lmas›-

n›n o zamana kadar yap›lm›fl en aç›k ve

en somut ifadesi olan ‹znik Yemini'nde

flöyle deniyordu: (Afla¤›da yer alan tüm

ifadelerden Allah'› tenzih ederiz)

‹nan›yoruz ki... Rab ‹sa Mesih,

Tanr›'n›n O¤lu'dur, Baba Tanr›'dan

südur etmifltir, Baba Tanr› ile ayn›

özdendir. Tanr›'dan Tanr›'d›r, Ifl›k'-

tan Ifl›k't›r. Tanr›'yla ayn› özden

olup Tanr›'dan südur etmifltir, ya-

rat›lmam›flt›r. Onun (Hz. ‹sa'n›n)

arac›l›¤›yla göklerde ve yerde var

olan herfley yarat›lm›flt›r. O ki biz

insanlar için ve kurtuluflumuz için afla¤› inmifl ve beden bulmufl ve

insana dönüflmüfltür. Ac› çekmifl, üçüncü günde dirilmifl ve gö¤e

yükselmifltir. Ve ölüleri ve dirileri yarg›lamak için yeniden gelecek-

tir. Ve inan›yoruz ki Kutsal Ruh (da Tanr›'dand›r.)

Ve e¤er kim "Tanr›'n›n O¤lu'nun var olmad›¤› bir zaman vard›" di-

yecek olursa, ya da "südur etmeden önce yoktu" diyecek olursa, ya

da "önceden var olmayan fleylerden yap›ld›" diyecek olursa, ya da

"Baba'dan farkl› bir özdendir" diyecek olursa, ya da onun bir yara-

t›lm›fl oldu¤unu ya da dönüflüme aç›k oldu¤unu diyecek olursa,

Katolik Kilisesi tüm bu sözleri söyleyenleri lanetler.7

Görüldü¤ü gibi, ilk paragrafta, Ariusçular›n karfl› ç›kt›¤› ö¤reti teyit

ediliyordu. ‹kinci paragrafta hedef al›nan ve kendisine Katolik (Evren-

sel) Kilise s›fat›n› veren Roma Kilisesi taraf›ndan lanetlenen kifliler ise,

Hz. ‹sa'n›n Allah'›n elçisi ve yaratt›¤› bir kul oldu¤unu söyleyen kifliler-

‹mparator Konstantin'in a¤›rl›¤›n› koy-

mas›n›n ard›ndan, ‹znik Konsili üçle-

meyi savunanlar›n lehiinde sonuçland›.
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di; yani Ariusçular ve bu düflünceye sahip olan di¤erleri. 

‹znik Yemini, yay›nland›¤› tarihten sonra H›ristiyan inanc›n›n te-

meli haline geldi ve bu yemine ba¤l› olmayan herkes sapk›n say›ld›. Ro-

ma Katolik Kilisesi "Tanr›'n›n iradesinin bu konsilde tecelli etti¤ini"

ilan etti, dolay›s›ylla ‹znik Yemini de adeta bir vahiy gibi kutsal ve ha-

tas›z bir metin say›ld›. Oysa tecelli eden irade asl›nda Roma ‹mparator-

lu¤u'nun iradesiydi. 

Ariusçular ise konsilden sonra daha büyük bir bask› alt›na al›nd›-

lar. ‹znik Konsili'ne imza koymay› reddeden Arius taraftarlar› aforoz

edildiler. Ancak yine de yaklafl›k yar›m yüzy›l boyunca direnmeye de-

vam ettiler. Ancak Kilise'nin ›srarl› bask›lar› karfl›s›nda 4. yüzy›l sonlar›-

na do¤ru yavafl yavafl tarih sahnesinden çekildiler. Ancak üçlemenin Ki-

lise taraf›ndan resmen kabulü dahi ihtilaflar› sona erdirmedi. Yeni kon-

siller topland›, yeni görüfller ortaya at›ld›, tart›flmalar yafland›. Ama tüm

tart›flmalara ra¤men "Üçte Bir, Birde Üç" fleklinde ifade edilen bat›l ina-

n›fl her zaman korundu. (Bu bat›l inanç, Allah'›n üç farkl› kiflilikte bulun-

mas› ve bu üç kiflili¤in de eflit, sonsuz ve müflterek de¤erde olmalar› an-

lamlar›n› tafl›yordu.) Konstantin döneminde hem ‹znik Yemini gibi ina-

n›fllar gelifltirildi, hem de bugün elimizde bulunan Yeni Ahit'e son flekli

verildi. Bugün elimizdeki hhiçbir Yeni Ahit nüshas› Konstantin

devrinden daha eski de¤ildir.8

‹znik Konsili'nden sonraki yar›m yüzy›l boyunca

Athanasius, ‹znik formülünü savundu ve gi-

derek daha da gelifltirdi. Çünkü

‹znik Konsili'nde henüz üç-

leme inanc› son fleklini
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almam›fl, sadece alt yap›s› oluflturulmufltu. Üçlemenin üçüncü unsuru

olan Kutsal Ruh konusu belirsiz b›rak›lm›flt›. 4. yüzy›lda ‹stanbul Patri-

¤i olan Makedonius baflkanl›¤›nda ikinci genel konsil ‹stanbul'da top-

land› ve "Kutsal Ruh'un üçleme inanc›n›n üçüncü parças› oldu¤u, üçü-

nün de uluhiyet bak›m›ndan ayn› seviyede oldu¤u" ilan edildi.9 (Allah'›

tenzih ederiz.) Böylece üçleme inanc› Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›n-

dan yaklafl›k 4 yüzy›l sonra son fleklini alm›fl oldu. Bu konsilde Kitab-›

Mukaddes'te olmayan bir inan›fl daha ortaya at›ld›: Homoousios. Bu ke-

lime ile, üçlemeyi oluflturan üç kiflili¤in de ayn› cevhere ve eflit yetkilere

sahip olduklar› ifade ediliyordu. (Allah'› tenzih ederiz.) 

Bu aflamada vurgulanmas› gereken bir di¤er önemli konu ise üçle-

me inanc›n›n insanlara sunulufl fleklidir. H›ristiyanlar aras›nda üçleme

inanc› genelde "anlafl›lmas› zor, kavranmas› mümkün olmayan, ancak

mmutlaka kabul edilmesi gereken" bir inanç olarak görülür. Bunun ne-

deni üçlemeyi savunanlar›n bir yandan da tevhid inanc›n› kabul ettikle-

rini söylemeleridir. Oysa üçleme inanc› ile tevhid inanc›n›n birlikte var

olamayacaklar› aç›kt›r. ‹nsanlarda oluflan soru iflaretleri hiçbir zaman

makul ve anlafl›l›r bir flekilde cevaplanamam›flt›r. Bunu yapabilmeleri de

mümkün de¤ildir. Bu nedenle de üçlemenin bir iman konusu oldu¤u-

nu, üzeerinde düflünmek ya da anlamak gerekmedi¤ini, sadece oldu¤u

gibi inan›lmas› gereken bir inan›fl oldu¤unnu savunmaktad›rlar.10 Bu

durum yüzy›llard›r üçleme inan›fl›n›n yanl›fll›¤› ve çeliflkileri üzerinde

konuflulmas›n› engellemektedir. Özetlemek gerekirse üçleme inanc›;

üzerinde konuflman›n ve tart›flman›n yasakland›¤› bir inan›flt›r.

Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›yla, Kad›köy Konsili'nde üçleme

inanc›n›n bugünkü haliyle ortaya ç›k›fl› aras›ndaki süreç günümüzde bir

çok araflt›rmac› taraf›ndan "Allah'›n elçisi olan Hz. ‹sa'n›n ilahlaflt›r›lma-

s›" süreci olarak tan›mlan›r. Bu süreç belli aflamalardan geçmifl, en so-

nunda da Hz. ‹sa'n›n kendisinin de bir ilah oldu¤u yönündeki yanl›fl bir

inanç fleklini alm›flt›r. (Allah'› tenzih ederiz.) ‹lerleyen bölümlerde bu ko-

nu detayl› olarak incelenecektir.
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evhid inanc›n› insanlara tebli¤ etmifl olan tüm pey-

gamberler, üstün ahlaklar› ve samimi imanlar›yla çok

mübarek kimselerdir. Allah Nahl Suresi'nde elçilerini ya-

flad›klar› toplumda tevhid inanc›n› tebli¤ etmeleri için gö-

revlendirdi¤ini flöyle bildirmektedir:

Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n"

(diye tebli¤ etmesi için) bbir elçi gönderdik… (Nahl Suresi, 36)

Ancak peygamberlerin ard›ndan tevhid inanc› zaman içerisinde in-

sanlar taraf›ndan tahrif edilerek de¤ifltirilmifltir. Her bozulma ve dejene-

rasyonun sonucunda Allah toplumlara ayetlerini okuyacak ve onlar›

ahiret gününe karfl› uyaracak yeni bir elçi göndermifl, insanlar› yeniden

tevhid inanc›nda birlefltirmifltir. Hz. ‹sa da Hz. Musa'n›n getirdi¤i vah-

yin tahrif edilmesinin ard›ndan, insanlar› Allah'›n birli¤ine ça¤›rmak,

O'ndan baflka ilah olmad›¤›n› tebli¤ etmek için gönderilmifltir. O, Hz.

Musa'n›n getirdi¤i hak dini dejenere edip bozan ‹srailo¤ullar›n›, ba¤naz

geleneklerinden uzaklafl›p, bat›l inan›fllar›n› terk etmeye ve sadece

Allah'a teslim olmaya ça¤›rm›flt›r. Ayetlerde Hz. ‹sa'n›n ‹srailo¤ullar›na

tebli¤i flu flekilde bildirilir:

‹sa, aç›k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetlee geldim ve hak-

k›nda ihtilafa düfltüklerinizin bir k›sm›n› size aç›klamak için de. Öyley-

se Allah'ttan sak›n›n ve bana itaat edin. fiüphesiz Allah, O, benim de

Rabbim, sizin de Rabbinizdir; flu halde O''na kulluk edin. Dosdo¤ru yol

budur." (Zuhruf Suresi, 63-64)

"Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve siize haram k›l›nan baz› fleyleri

helal k›lmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art›k Allah'tann

korkup bana itaat edin. Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de

Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadett edin. Dosdo¤ru olan yol iflte budur."

(Al-i ‹mran Suresi, 50-51)
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Hz. ‹sa tebli¤ görevini yerine getirmeye bafllad›¤›nda Hz. Musa'n›n

hükümlerinden uzaklaflan Yahudi din önderleri kendi yorumlar›yla, ye-

ni haram ve helaller oluflturmufl, flekilci ve ba¤naz bir din meydana ge-

tirmifllerdi. Öyle ki, Allah'›n Resulü Hz. ‹sa insanlar› iman etmeye ve ba-

t›l geleneklerini terk etmeye ça¤›rd›¤›nda ona alayc› sözlerle ve düflman-

ca bir tutumla karfl›l›k verdiler:

Meryem o¤lu (‹sa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen on-

dan (keyifle söz edip) kahkahhalarla gülüyorlar. Dediler ki: "Bizim ilah-

lar›m›z m› daha hay›rl›, yoksa o mu?" Onu yaln›zca bir tart›flma-konu-

su olsun diye (örnek) verdiler. Hay›r, onlar 'tart›flmac› ve düflman' bir

kavimdir. (Zuhhruf Suresi, 57-58)

Ancak artan engellere ra¤men, özellikle de fakir halk›n aras›nda

Hz. ‹sa'ya inananlar›n say›s› h›zla artm›flt›r. Hz. ‹sa'y› ve tebli¤ini engel-

lemek için Roma ‹mparatorlu¤u'nun zalim yöneticileriyle baz› Yahudi

din adamlar›  tuzak kurmufllar ve en sonunda da Hz. ‹sa'y› çarm›ha ge-

rerek öldürmeye karar vermifllerdir. Rabbimiz'in onlar›n bu giriflimleri-

ne verdi¤i karfl›l›k Kuran'da flöyle haber verilir:

Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karfl›l›k) bir

düzen kurrdu. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Su-

resi, 54)

Rabbimiz Hz. ‹brahim'i ateflten kurtard›¤› gibi Hz. ‹sa'y› da düfl-

manlar›n›n tuza¤›ndan kurtarm›flt›r. Onu öldürmek isteyenlerin sinsi

tuzaklar›n› bozmufl ve bu kutlu insana zarar vermelerini engellemifltir.

Ayetlerde bu gerçek flu flekilde bildirilir:

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü  Meryem o¤lu Mesih ‹sa'y› gerçekten öldürdük"

demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) OOysa onu öldürme-

diler ve onu asmad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten

onun hakk›nda anlaflmazl›¤a düflenler, kesin bir flüphe içindedirler. On-

lar›n bir zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu

kesin olarak öldürmediler.  (Nisa Suresi, 157)
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Ayetlerde bildirilen gerçek çok aç›kt›r. Yahudilerin k›flk›rtmalar›yla

Hz. ‹sa'y› öldürmeye çal›flanlar bunda baflar›l› olamam›fllard›r. Kuran'›n

di¤er ayetlerinde de haber verildi¤i gibi Hz. ‹sa ölmemifltir ve Allah Ka-

t›nda diridir. Allah'›n Kuran'da Hz. ‹sa'ya kurulan tuzaklar›n bozuldu¤u-

nu bildirmifl olmas› da, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤unun önem-

li delillerinden biridir. Kurulan tuzak Hz. ‹sa'y› öldürmektir, bu tuza¤›

ise Rabbimiz bozmufltur. Hz. ‹sa'y› öldürdüklerini öne sürenlerin bu ko-

nudaki iddialar› sadece bir zandan ibarettir. Onlar Hz. ‹sa'y› çarm›ha

gerdiklerini zannederken, gerçekten bir baflka kifliyi çarm›ha germifl-

lerddir. (Hz. ‹sa'n›n hayat› ve Allah Kat›na al›n›fl› ile ilgili detayl› bilgi için

Bkz: Hz. ‹sa Ölmedi, Harun Yahya, Mart 2004)

Ancak Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›n›n ard›ndan H›ristiyanl›k za-

man içinde üçleme inanc›yla dejenerasyona u¤ram›flt›r. Hz. ‹sa'n›n getir-

di¤i muvahhid dinin özelliklerini, onun dünyada bulundu¤u sürece ya-

flad›klar›n›n bir k›sm›n› ve Allah Kat›na al›n›fl›n›, Peygamberimiz Hz.

Muhammed (sav) arac›l›¤›yla tüm insanlara gönderilen ve k›yamete ka-

dar geçerli olan Kuran'dan ö¤renebiliriz. Unutulmamal›d›r ki Kuran,

içindeki sözlerin de¤ifltirilmesinin (Allah'›n dilemesi d›fl›nda) mümkün

olmad›¤› hak bir kitapt›r. Allah Kuran'›n bu özelli¤ini; "Rabbinin sözü,

do¤ruluk bak›m›ndan da, adalet bak›m›ndan da tastamamd›r. O'nun

sözlerini de¤ifltirebilecek yoktur. O, iflitendir, bilendir." (En'am Suresi,

115) ayetiyle bildirmektedir.

Kuran'da Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu de¤il, (Allah'› tenzih ederiz)

Allah'›n peygamberi oldu¤uyla ilgili birçok aç›klama yer almaktad›r. Bu

aç›klamalardan baz›lar› flöyledir:

Yüce Rabbimiz çocuk edinmemifltir

Üçleme inanc›n›n en temel mant›¤› Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n o¤lu" oldu-

¤u yönündeki iddiad›r. Allah'›n s›fatlar› onlar›n bu iddialar›n› tamamen



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

geçersiz k›lmaktad›r. Alemlerin Rabbi olan Allah insanlar›n bilgisizce or-

taya att›klar› bu gibi benzetmelerden çok uzakt›r, O her türlü kusur ve

eksiklikten münezzehtir. Kuran ayetlerinde bu gerçek flu flekilde haber

verilir: 

Allah'›n çocuk edinmesi olacak fley de¤il. O yücedir. Bir iflin olmas›na

karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Meryem Sure-

si, 35)

"Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücediir; O, hiçbir fleye ihtiya-

c› olmayand›r. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna

iliflkiin bir delil de yoktur. Allah'a karfl› bilmeyece¤iniz bir fleyi mi söylü-

yorsunuz? (Yunus Suresi, 68)

Rabbimiz'in birfleyi var etmesi için ona "Ol" demesi yeterlidir. Gök-

lerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Tüm varl›klar O'nun mülkü,

O'nun yaratt›klar›d›r. Her fley O'nun emrine boyun e¤mifltir, O'nun son-

suz güç ve kudretine teslim olmufltur: 

…Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na tes-

lim olmufltur… (Al-i ‹mran  Suresi, 83)
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Allah, tüm sebeplerden münezzehtir, çünkü meydana gelen tüm

olaylar› ve bu olaylar›n oluflma sebeplerini de yaratan Kendisi'dir. Dün-

ya üzerindeki herfley belli sebeplere ba¤l› olarak geliflir. Do¤um, büyü-

me, ö¤renme ya da yafllanma; zaman, mekan gibi belli sebeplere ba¤l›

olarak gerçekleflir. ‹nsanlar zamana ve mekana ba¤›ml› olarak yaflamak-

tad›rlar. Oysa Rabbimiz zamandan ve mekandan münezzehtir, zaman›

da mekan› da Kendisi yaratm›flt›r. Babal›k, o¤ulluk, çocuk edinme gibi

insan hayat›na dair durumlar› da Rabbimiz var etmifltir. Dolay›s›yla

"Allah çocuk edindi" (Allah'› tenzih ederiz.) diyenler Rabbimiz'in ben-

zersiz s›fatlar›n› unutmakta ve kendi s›n›rl› anlay›fllar› do¤rultusunda

düflünmektedirler. Oysa bu söyledikleri Allah Kat›nda çok büyük bir ya-

land›r. Kehf Suresi'nde flöyle bildirilir:

(Bu Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri uyar›p-korkutur. Bu konuda

ne keendilerinin, ne atalar›n›n hiçbir bilgisi yoktur. A¤›zlar›ndan ç›kan

söz ne (kadar da) büyük. Onlar yyalandan baflkas›n› söylemiyorlar.

(Kehf Suresi, 4-5)

Rabbimiz bir di¤er ayette ise "E¤er Allah, çocuk edinmek istesey-

di, yaratt››klar›ndan diledi¤ini elbette seçerdi. O, Yücedir; O, bir olan,

kahredici olan Allah't›r." (Zümer Suresi, 4) fleklinde buyurmaktad›r. Bu

ayetle sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in herfleyi diledi¤i fle-

kilde var edebilece¤i haber verilmektedir. Allah'›n üçleme inanc›n› savu-

nan ve as›ls›z yak›flt›rmalarda bulunan insanlara verdi¤i cevap, di¤er

ayetlerde flu flekilde vurgulanmaktad›r:

Dedilerr ki: "Allah o¤ul edindi." O, (bu yak›flt›rmadan) yücedir. Hay›r,

göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun e¤-

mifllerdir. Gökleri ve yeeri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir

iflin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, oo da hemen oluverir.

(Bakara Suresi, 116-117)

"Rahman çocuk edinmifltir" dediler. Andolsun, siz oldukçça çirkin bir ce-

sarette bulunup-geldiniz. Neredeyse bundan dolay›, gökler paramparça
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olacak, yer çatlayacak ve da¤lar y›k›l›p göçüverecekti. Rahman ad›na ço-

cuk öne sürdüklerinden (ötüürü bunlar olacakt›.) Rahman (olan Allah)a

çocuk edinmek yaraflmaz. Göklerde ve yerde olan (herkesin ve herfleyin)

tümü Rahman (olan Allah)a, yaln›zca kul olarak gelecektir. Andolsun,

onlar›n tümünü kuflatm›fl ve onlar› say› olarak saym›fl bulunmaktad›r.

Ve onlar›n hepsi, k›yammet günü O'na, 'yapayaln›z, tek bafllar›na' gele-

ceklerdir. (Meryem Suresi, 88-95)

Ayetlerde de belirtildi¤i gibi bu yak›flt›rma "çok çirkin bir cesaret-

tir". Göklerde ve yerde olan herfleyin sahibi olan Rabbimiz bu yak›flt›r-

malardan uzakt›r. 

Üçleme inanc›n› savunanlar Hz. ‹sa'n›n Allah ile ayn› yetkilere sa-

hip oldu¤u yönünde çok çarp›k bir aç›klama daha yaparlar. Oysa Rabbi-

miz Kuran'da yer alan; "... O'na mülkkünde ortak yoktur, herfleyi yarat-

m›fl, ona bir düzen vermifl, belli bir ölçüyle takdir etmifltir." (Furkan

Suresi, 2) ayetiyle bu iddialar›n geçersizli¤ini aç›klamaktad›r. Çünkü O,

tüm kainat›n mutlak hakimidir, hiçbir orta¤a ya da yard›mc›ya ihtiyac›

yoktur. ‹sra Suresi'nde flu flekilde bildirilir:

VVe de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte orta¤› olmayan ve

düflkünlükten dolay› yard›mc›ya da (ihtiyac›) bulunmayan Allah'ad›r."

Ve O'nuu tekbir edebildikçe tekbir et. (‹sra Suresi, 111)

Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e, bu iddia ile ortaya

ç›kan kiflilere flöyle söylemesini vahyetmifltir: 

"De ki: "E¤er Rahman'›n çocu¤u olsayd›, ona tapaanlar›n ilki ben olur-

dum." (Zuhruf Suresi, 81) 

Ayette haber verilen bu cevap üçleme savunucular›na büyük bir ya-

n›lg› içinde olduklar›n› göstermektedir. Yukar›daki ayetin devam›nda

Allah flöyle bildirir:

Göklerin ve yerin Rabbi, Arfl'›n Rabbi (olan Allah), onlar›n nitelendir-

diklerinden yücedir. Art›k onlar› b›rak; onlara vadedilen günlerine ka-
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dar, dals›nlar ve oynaya dursunlar. Göklerde ‹lah ve yerde ‹lah O'dur.

O, hüküm ve hikmet sahibidir,, bilendir. (Zuhruf Suresi, 82-84)

Ayetin aç›k ifadesinden anlafl›ld›¤› gibi Allah bu çirkin iddialar›

üreten kiflilerin Allah'›n kadrini gerekti¤i gibi takdir etmekten yoksun

olmalar›na dikkat çekmektedir. Onlar›, ahiretin varl›¤›ndan habersiz

gaflete dal›p oyalanan insanlar olarak tan›tm›flt›r.

Gökte ve yerde ne varsa Allah'›nd›r, tüm 

varl›klar O'na muhtaçt›r

Daha öncede belirtti¤imiz gibi, üçleme inanc›nda Hz. ‹sa yarat›lma-

m›fl ve Allah ile eflit yetkilere sahip bir güç olarak tarif edilir. (Allah'› ten-

zih ederiz) Oysa bu yanl›fl düflünce flekli, Rabbimiz'in peygamberlere

vahyetti¤i tevhid inanc›n›n tümüyle karfl›s›nda yer alan çirkin bir iftira-

d›r. Bakara Suresi'nde flu flekilde bildirilir:

Allah... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve

uyku tutmaz. Göklerde ve yerrde ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›-

z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekkini ve ar-

kalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilmin-

den hiçbir fleyii kavray›p-kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve

yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas›› O'na güç gelmez. O, pek

yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)
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Rabbimiz tek hak ve hüküm sahibidir. Tüm kainat, göklerde ve yer-

de bulunan canl› - cans›z herfley; tüm insanlar, hayvanlar, bitkiler, eflya-

lar Allah'a aittir. Hepsini yaratan alemlerin Rabbi olan Allah't›r. Herfley

O'nun emri ile hareket eder ve o diledi¤i sürece varl›¤›n› sürdürebilir.

Tüm canl› varl›klar› besleyen, onlara gökten ve yerden r›z›k veren, yeri

yeflerten, geceyi karartan, Günefl'i parlak bir ›fl›k k›lan, mevsimleri var

eden Allah't›r. Dünyan›n yarat›l›fl›ndan itibaren yaflam›fl olan tüm insan-

lar› yaratan da Allah't›r. ‹stisnas›z her insan varl›¤›n› Allah'a borçludur

ve herfleyiyle O'na muhtaçt›r. Allah'›n seçip insanlar›n Kendisi'ne iman

etmeleri için elçilik görevini verdi¤i peygamberleri de Allah'›n yaratt›¤›

kullard›r. Tüm peygamberler O'nun emri ile hareket eden mübarek in-

sanlard›r. Hz. ‹sa da ayn› bu elçiler gibi Allah'›n yaratt›¤› bir kuldur.

O'nun seçkin, onurlu ve sayg›n k›ld›¤› (Al-i ‹mran Suresi, 45) de¤erli bir

elçisidir. Nitekim Allah Hz. ‹sa için flöyle buyurmaktad›r:

Mesih ve yak›nlaflt›r›lm›fl (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul

olmaktan kesinlikle çekimseer kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karfl›

çekimser' davran›rsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli kii,) onlar›n tü-

münü huzurunda toplayacakt›r. (Nisa Suresi, 172)

Ayette de bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa Allah'a kulluk görevini yerine ge-



tirmekten derin haz duyan, Rabbimiz'e teslim olmufl çok samimi bir in-

sand›r. Onun sözde ilahl›k iddias›nda bulundu¤u yönündeki tüm aç›k-

lamalar sonradan üretilmifl birer hezeyand›r. Yüce Rabbimiz tüm varl›k-

lar üzerinde mutlak hakimiyete sahiptir. O'nun d›fl›ndaki herfley, var ol-

mak ve varl›¤›n› devam ettirebilmek için Rabbimiz'e muhtaçt›r.

Allah kainat› yokluktan yaratm›flt›r. Dünyadaki tüm canl›lar do¤ar

ve ölürler, herfleyin bir ömrü, say›l› günü vard›r. Kainatta, yok olmaya-

cak hiçbir eflya ya da ölümsüz kalacak hiçbir canl› mevcut de¤ildir. Oy-

sa Kuran'da bildirildi¤i gibi Allah evveldir, ahirdir. (Hadid Suresi, 3) Ya-

ni bafllang›c› olmad›¤› gibi sonu da yoktur. Allah, sonsuzlu¤un sahibi,

zaman›n ve mekan›n üstünde oland›r. O, herfleyden önce de vard›r, son-

ra da olacakt›r. Kainat›n, canl›lar›n, gezegenlerin, galaksilerin ve evrenin

henüz yarat›lmad›¤›, zaman›n henüz var olmad›¤› anda yaln›zca Allah

vard›. Herfley yok olduktan sonra baki kalacak olan da O'dur. Ömrü ve

zaman› yaratan Allah, maddeye ait tüm özelliklerden müsta¤nidir. 

Allah, bu kavramlar› yaratan ve insanlar›n zamana ve mekana tabi

olarak yaflamas›n› uygun görendir. ‹nsan hiçbir zaman bir gün sonra,

hatta bir saat sonra neler yaflayaca¤›n› bilemez. O ise bir ifle hükmetti¤i

zaman bir gün sonra, y›llar sonra ve k›yamete kadar o iflin

neyle sonuçlanaca¤›na hakimdir. Dolay›s›yla
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verdi¤i hüküm her zaman en do¤ru, en iyi ve en hikmetli oland›r.

Kainattaki bütün varl›klar›n bir sonu vard›r. Bir insan do¤ar, yaflar

ve dünyadaki s›n›rl› ömrünün sonunda kaç›n›lmaz bir gerçek olan

ölümle karfl›lafl›r. ‹nsanlar›n ölümü gibi, bitkiler ve hayvanlar aleminin

yok oluflu da kaç›n›lmazd›r. Onlar da do¤duktan bir süre sonra birer bi-

rer ölürler. Canl› olan herfley hayat›n› tüketip topra¤›n alt›na girecektir.

Ancak Rabbimiz baki olan, her zaman mutlak varl›¤›n› sürdürecek olan-

d›r. Sonsuzluk yaln›zca O'na aittir. 

‹nsan acizdir, hayat› boyunca sürekli ilgiye ve bak›ma muhtaçt›r.

Hayat›n›n büyük bir bölümü kendi bedenine bakmakla, onu temiz tut-

makla, beslenmesini ve uykusunu düzenlemekle geçer. Canl› cans›z tüm

kainat›n yarat›c›s› olan Allah ise Hayy'd›r. Daima diridir, her an herfleye

hakimdir, herfleyi bilir, herfleye güç yetirir, O'nu uyku ve uyuklama tut-

maz, her türlü acizlikten de münezzehtir. O, yaratt›klar›na çeflitli acizlik-

ler vermifl ve bu eksiklikleri fark edip yaln›zca Kendisi'ne yönelerek kul-

luk etmelerini, herfleyi Kendisi'nden istemelerini emretmifltir. ‹nsana dü-

flen de, Allah dilemedikçe hiçbir fleye güç yetiremeyece¤ini, tek bir sani-

ye bile hayat›n› devam ettiremeyece¤ini bilerek Rabbimize yönelip dön-

mektir. Allah Kendisi'nden baflka hiçbir ilah olmad›¤›n› Kuran ayetlerin-

deki hikmetli örneklerle bizlere flu flekilde haber vermektedir: 

Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun yan›nda olanlar, O'na

ibadet etmekte büyüklü¤e kap››lmazlar ve yorgunluk duymazlar. Gece ve

gündüz, hiç durmaks›z›n tesbih ederler. Yoksa onlar, yerden  birtak›m

ilahlar edindiler de, onlar m› (ölüleri) diriltecekler? E¤er her ikisinde

(gökte ve yerde)  Allah'›n d›fl›nda ilahlar olsayd›, elbette, ikisi de bozu-

lup gitmiflti. Arfl›n Rabbi olan Allah onlarr›n nitelendiregeldikleri fleyler-

den yücedir. O, yapt›klar›ndan sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirrler.

Yoksa O'ndan baflka ilahlar m› edindiler? De ki: "Kesin-kan›t (bur-

han)›n›z› getirin. ‹flte beniimle birlikte olanlar›n zikri (Kitab'›) ve benden

öncekilerin de zikri." Hay›r, onlar›n ço¤u hakk› biilmiyorlar, bundan do-

lay› yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 19-24)
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Hay›r, Biz onlara hakk› getirdik, ancak onlar gerçekten yalanc›d›rlar.

Allah, hiçbir çocuk edinmemiflfltir ve O'nunla birlikte hiçbir ‹lah yoktur;

e¤er olsayd›, her bir ilah elbette kendi yaratt›¤›n› göttürüverirdi ve (ilah-

lar›n) bir k›sm›na karfl› üstünlük sa¤lard›. Allah, onlar›n nitelendiregel -

dikllerinden yücedir. Gayb› ve müflahede edilebileni bilendir; onlar›n or-

tak kofltuklar›ndan yücedir. (Müü'minun Suresi, 90-92)

Hz. ‹sa, Rabbimiz'e O'nun tüm bu s›fatlar›yla gönülden iman eden

samimi bir insand›r. O Allah'›n sonsuz güç sahibi oldu¤una iman etmifl,

O'na hiçbir fleyi ortak koflmam›flt›r. Kuran'da Hz. ‹sa'n›n Allah'›n kulu ol-

du¤u flöyle bildirilmektedir:

(‹sa) Dedi ki: "fiüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana Kitab›

verdi ve beni peygamber k›ld›." (Meryem Suresi, 30)

Baflka bir ayette ise Hz. ‹sa'n›n ölümlü oldu¤u, her insan gibi öldük-

ten sonra ahirette yeniden diriltilece¤i bildirilmifltir:

"Selam üzerimedir; do¤du¤umm gün, ölece¤im gün ve diri olarak yeniden-

kald›r›laca¤›m gün de." (Meryem Suresi, 33)

Onu Allah yaratm›fl, kendisine dünya üzerinde tevhid inanc›n› an-

latmas› için süre vermifltir. Sonras›nda, ona tuzak kuranlar›n sinsi

planlar›n› bofla ç›kararak Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na alm›flt›r.

Hz. ‹sa Allah'›n kendisi için belirledi¤i vakit geldi¤in-

de yeniden dünyaya gelecek ve Allah'›n emretti¤i

flekilde elçilik görevini tamamlayacakt›r. Onun

tüm kaderini; hayat› boyunca karfl›laflt›¤›

her olay› yaratan, belirleyen ve zaman›

geldi¤inde tüm bunlar› gerçekleflti-

ren Allah't›r. Gösterdi¤i tüm mu-

cizeleri yaratan Allah't›r. Hz.

‹sa bunlar› kendisinden de¤il,

Allah'›n kendisine olan rah-

meti ile gerçeklefltirmifltir.
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Hz. ‹sa, dünya hayat› süresince Allah'a olan güçlü iman›n› ifade etmifl ve

insanlar› Allah'›n dosdo¤ru yoluna ça¤›rm›flt›r. Meryem Suresi'nde Hz.

‹sa'n›n insanlar› Allah'a iman etmeye ça¤r›s› flöyle bildirilir:

Gerçek flu ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse

O'na kulluk edin. Dosdo¤ru yol  budur. (Meryem Suresi, 36)

Hz. Yahya'n›n do¤umu da Allah'tan bir mucizedir

Üçleme inanc›n›n sözde dayanaklar›ndan biri de Hz. ‹sa'n›n haya-

t›ndaki mucizelerdir. Gerçekten de Rabbimiz Hz. ‹sa'ya ola¤anüstü mu-

cizeler vererek lütufta bulunmufltur. Bu kutlu insan›n do¤umundan

Allah Kat›na al›n›fl›na kadar geçen zaman hep mucizelerle doludur. Bun-

lardan biri de Hz. ‹sa'n›n babas›z bir flekilde dünyaya gelmesidir. Hz.

‹sa'n›n do¤umu gerçekten de Rabbimiz'den çok büyük bir mucizedir.

Cebrail'in Hz. Meryem'e "düzgün bir insan" fleklinde görünmesi ve ona

Allah'tan bir mucize göstermesi Kuran ayetlerinde detayl› olarak tarif

edilir. Hz. Meryem kendisine hiçbir insan dokunmad›-

¤› halde, Allah'›n dilemesiyle Hz. ‹sa'ya hamile

kalm›flt›r. Onun hamileli¤i dünyadaki tüm
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sebeplerden ba¤›ms›z olarak, mucizevi bir flekilde gerçekleflmifltir:

O: "Benim nas›l bir erkek çocu¤um olabilir? Bana hiçbir befler dokunma-

m›flken ve ben azg›n utanmaz  (bir kad›n) de¤ilken" dedi. "‹flte böyle" de-

di. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için kolayd›r. Onu insaanlara bir ayet ve

Bizden bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)." Ve ifl de olup bit -

miflti. Böyylelikle ona gebe kald›, sonra onunla ›ss›z bir yere çekildi.

(Meryem Suresi, 20-22)

Ayetin aç›k ifadesinden anlafl›ld›¤› gibi Hz. ‹sa, bilinen sebeplerin

d›fl›nda bir yarat›l›flla; babas›z olarak dünyaya gelmifltir. Allah, o do¤ma-

dan önce, birçok özelli¤ini ve onu insanlar için bir rahmet olarak gön-

derdi¤ini melekleri arac›l›¤›yla annesi Hz. Meryem'e bildirmifltir. 

Demiflti ki: "BBen, yaln›zca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz

bir erkek çocuk arma¤an etmek için (buradaay›m)... Onu insanlara bir

ayet ve Bizden bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)."… (Meryem

Sureesi, 18-21)

‹flte bu mucizevi yarat›l›fl üçleme inanc›n›n sözde delillerinden biri-

ni teflkil eder. Hz. ‹sa'n›n do¤umundaki ola¤anüstülük apaç›k bir ger-

çektir. Ancak Kuran'da Hz. Yahya'n›n da yine mucizevi bir flekilde dün-

yaya geldi¤i haber verilir. Ayetlerde kendisine bir mirasç› vermesi için

Allah'a dua eden Hz. Zekeriya'n›n dualar› flu flekilde bildirilir:
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(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani o, Rabbine

gizlice seslendi¤i zaman; Demiiflti ki: "Rabbim, flüphesiz benim kemikle-

rim gevfledi ve bafl, yafll›l›k aleviyle tutufltu; ben Sana duaa etmekle mut-

suz olmad›m. Do¤rusu ben, arkamdan gelecek yak›nlar›m ad›na korku-

ya kap›ld›m, benim  kar›m da bir k›s›r (kad›n)d›r. Art›k bana Kendi Ka-

t›ndan bir yard›mc› arma¤an et. Bana mirasç› olssun. Yakup o¤ullar›na

da mirasç› olsun. Rabbim, onu (kendisinden) raz› olunan(lardan) k›l."

(Meryem SSuresi, 2-6)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Kat›ndan tertemiz

bir soy arma¤an et. Do¤¤rusu Sen, dualar› iflitensin" dedi. (Al-i ‹mran

Suresi, 38)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi normal flartlar dahilinde Hz. Zekeri-

ya'n›n çocuk sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Ama o kendisine bir yar-

d›mc› ve mirasç› vermesi için Rabbimiz'e samimi bir kalple dua etmifltir.

Rabbimiz'in, bu k›ymetli insan›n duas›na verdi¤i karfl›l›k ayetlerde flu

flekilde bildirilir:

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, flüphesizz Biz seni, ad› Yahya olan bir

çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adafl k›lmam›fl›z."

((Meryem Suresi, 7)

O mihrapta namaz k›larken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yah-

ya'y› müjdelerr. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (‹sa'y›) do¤rulayan, efen-

di, iffetli ve salihlerden bir peygamberrdir." (Al-i ‹mran Suresi, 39)

Rabbimiz Hz. Zekeriya'y› ismi Yahya olan bir çocukla müjdelemifl-

tir. Bu da Hz. ‹sa'n›n do¤umu gibi mucizevi bir durumdur. Çünkü hem

yafllar› itibariyle hem de sa¤l›k nedenleriyle Hz. Zekeriya ve eflinin ço-

cuk sahibi olmalar› mümkün görünmemektedir. Nitekim Hz. Zekeriya

da bu müjdeyi duydu¤unda "...Rabbim, kar›m k›s›r (bir kad›n) iken,

benim nas›l o¤lum olabilirr? Ben de yafll›l›¤›n son basama¤›nday›m."

(Meryem Suresi, 8) fleklinde bir karfl›l›k vermifltir. Ancak tüm kainat›
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yoktan var eden Rabbimiz herfleye güç yetirendir, O, sonsuz kudretiyle,

diledi¤i herfleyi "Ol" demesiyle yaratma gücüne sahibidir. Ayetlerde flu

flekilde haber verilir:

(Ona gelen melek:) "‹flte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: Bu Benim için ko-

layd›r, daha önce sen hiççbir fley de¤il iken, seni yaratm›flt›m." (Meryem

Suresi, 9)

Dedi ki: "Rabbim, bana gerçekten ihtiyarl››k ulaflm›flken ve kar›m da k›-

s›rken nas›l bir o¤lum olabilir?" "Böyledir" dedi, "Allah diledi¤ini yaapar."

(Al-i ‹mran Suresi, 40)

‹ncil'de de Hz. Yahya'n›n do¤umuyla ilgili benzer bir anlat›m yer al-

maktad›r:

Bu s›rada, Rab'bin bir mele¤i buhur suna¤›n›n sa¤›nda dikilip Ze-

keriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce flafl›rd›, korkuya kap›ld›.

Melek ona, "Korkma, Zekeriya" dedi, "Duan kabul edildi. Kar›n Eli-

zabet sana bir o¤ul do¤uracak, onun ad›n› Yahya koyacakks›n. Se-

vinip coflacaks›n. Birçoklar› da onun do¤umuna sevinecek. O,

Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç flarap ve içki içmeyecek; daha
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annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak. ‹sra-

ilo¤ullar›ndan birço¤unu, Tanr›lar'› Rab'be döndüre-

cek. Babalar›n yüreklerini çocuklar›na döndürmek,

söz dinlemeyenleri, do¤ru kiflilerin anlay›fl›na yönelt-

mek ve Rab için haz›rlanm›fl bir halk yetifltirmek üze-

re, ‹lyas'›n ruhu ve gücüyle Rab'bin önünden gidecek-

tir." Zekeriya mele¤e, "Bundan nas›l emin olabilirim?"

dedi. "Çünkü ben yaflland›m, kar›m›n da yafl› ilerle-

di." (Luka, 1/11-18)

Rabbimiz Hz. Zekeriya'ya Kendi Kat›ndan bir muci-

zeyle Hz. Yahya'y› arma¤an etmifl, bu mübarek insana ço-

cuk yafl›nda itaati sevdirmifl, hikmet, sevgi duyarl›l›¤› ve

temizlik vermifltir. Ayetlerde Hz. Yahya için flu flekilde bu-

yurulmaktad›r:

... O, çok takva sahibi biriydi. Ana ve babas›na itaatkar-

d› ve isyan eden bir zorba de¤ildi. OOna selam olsun; do¤-

du¤u gün, ölece¤i gün ve diri olarak yeniden-kald›r›laca¤›

gün de. (Meryem Sureesi, 13-15)

Ayetlerde de görüldü¤ü gibi Hz. Yahya'n›n do¤umu

büyük bir mucizedir. Allah dünyevi sebeplerden ba¤›ms›z

olarak Hz. Zekeriya'ya bir o¤ul arma¤an etmifl, duas›n› ka-

bul ederek ona Hz. Yahya'y› mirasç› k›lm›flt›r. Bu müjdeyi

Hz. Meryem'e oldu¤u gibi Hz. Zekeriya'ya da bir melek

arac›l›¤›yla bildirmifltir. Hz. Zekeriya'n›n han›m›n›n hami-

le kalmas›n› gerektiren flartlar mevcut de¤ildir. Dolay›s›yla

Hz. Meryem'in Hz. ‹sa'y› dünyaya getirifliyle Hz. Yah-

ya'n›n durumu aras›nda büyük bir benzerlik vard›r. Bu du-

rum, üçleme inanc›n›n sözde dayanaklar›ndan birinin da-

ha geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r. 

Hz. Adem'in topraktan yarat›l›fl›
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Hz. Yahya'n›n ve Hz. Adem'in dünyaya geliflinin de ola¤anüstü

oluflu, Hz. ‹sa'n›n mucizevi bir flekilde dünyaya gelmesinin, üçleme

inanc›n›n temel dayanaklar›ndan biri olarak kullan›lmas›n› imkans›z k›-

lan delillerdendir. Kuran ayetlerinde, Hz. Adem'in de mucizevi bir flekil-

de var edildi¤i haber verilir. Hicr Suresi'nde flöyle bildirilir:

Hani Rabbin meleklere demiflti: "Ben, kuru bir çamurdan, flekillenmifl bir

balç›ktan bir befler yarataaca¤›m. Ona bir biçim verdi¤imde ve ona ru-

humdan üfürdü¤ümde hemen ona secde ederek (yere) kapan›n.." (Hicr

Suresi, 28-29)

Ayette bildirilen gerçek, çok ola¤anüstü bir yarat›l›fla iflaret etmek-

tedir. Hz. Adem  annesi ve babas› olmadan, "kuru bir çamurdan, flekil-

lenmifl bir balç›ktan" var edilmifltir. Topraktan yarat›l›fl ile ilgili di¤er

ayetler flu flekildedir:

Ey insanlar, e¤er diriliflten yana bir kuflku içindeyseniz, gerçek flu ki, Bizz

sizi topraktan yaratt›k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (emb-

riyo), sonra yarat›l›fl biççimi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›ndan; size

(kudretimizi) aç›kça göstermek için... (Hac Suressi, 5)

Sizi topraktan yaratm›fl bulunmas›, O'nun ayetlerindendir; sonra siz,

(yeryüzünün her yan›na) yyay›lmakta olan bir befler (türü) oldunuz.

(Rum Suresi, 20)

Allah sizi topraktan yaratt›, sonra bir daamla sudan. Sonra da sizi çift

çift k›ld›. O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir difli gebe kalmaz ve do¤urrmaz

da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen k›salt›lmas› da mut-

laka bir kitapta (yaz›l›)dd›r. Gerçekten bu, Allah'a göre kolayd›r. (Fat›r

Suresi, 11)

Kuran'da Hz. Adem ile ilgili olarak verilen bir di¤er önemli bilgi ise

Hz. ‹sa'n›n yarat›l›fl› ile olan benzerliktir:

fiüphesiz, Allah Kat›nda ‹sa'n›n durumuu, Adem'in durumu gibidir. Onu

topraktan yaratt›, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. Gerçeek,
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Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuflkuya kap›lanlardan olma. (Al-i ‹m-

ran Suresi, 59-60)

Yukar›daki ayette Allah Hz. Adem ile Hz. ‹sa'n›n benzer flekilde ya-

rat›ld›klar›n› bildirmektedir. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi Hz.

Adem, herhangi bir atas› olmaks›z›n sadece Allah'›n "Ol" demesiyle top-

raktan var edilmifltir. Hz. ‹sa ise yine bir babas› olmaks›z›n, Allah'›n bir

"Ol" emriyle yarat›lm›flt›r. Ayn› ayetin devam›nda ise insanlara bu gerçe-

¤in Rabbimiz'den oldu¤u haber verilmekte, bu konuda kuflkuya kap›l-

mamak gerekti¤i hat›rlat›lmaktad›r. Dolay›s›yla bu büyük gerçek görül-

meli ve Hz. ‹sa'n›n da ayn› Hz. Adem gibi Allah'›n var etti¤i bir kul,

Allah'a muhtaç bir insan oldu¤u kabul edilmelidir. 

Kuran'da bildirildi¤i gibi, Hz. ‹sa bir beflerdir 

Rabbimiz Kuran'›n Kasas Suresi'nde Peygamberimiz (sav)'e kendi-

sinden önceki peygamberlerin de birer befler olduklar›n› bildirmektedir:

Senden önce gönderdiklerimizden, gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda

gezen (elçi)lerden baflkas›n› göndermifl de¤iliz. Biz, sizin kiminizi kimi

için deneme (fitne konusu) yapt›k. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin

görenddir. Bize kavuflmay› ummayanlar, dediler ki: "Bize meleklerin indi-

rilmesi ya da Rabbimiz'i görmemiz gerekmez miydi?" Andolsun, onlar

kendi nefislerinde büyüklü¤e kap›ld›lar ve büyük bir azg›nl›kla baflfl kal -

d›rd›lar. (Furkan Suresi, 20-21)

Di¤er ayetlerde de Rabbimiz flöyle buyurur:

Biz senden önce de kendilerine vahyetti¤imiz erkekler d›fl›ndda elçi gönder-

medik. E¤er bilmiyorsan›z, o halde zikir ehline sorun. Biz onlar›, yemek

yemez cesetller k›lmad›k ve onlar ölümsüz de¤illerdi. Sonra onlara verdi-

¤imiz söze sad›k kald›k, böylece onlar›› ve dilediklerimizi kurtard›k da öl -

çüsüz davrananlar› y›k›ma u¤ratt›k. (Enbiya Suresi, 7-9)
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Kuran ayetlerinde peygamberlerin ve Hz. ‹sa'n›n befler özellikleri

birçok örnekle tarif edilmifltir. Hz. Meryem Hz. ‹sa'ya mucizevi bir flekil-

de hamile kalm›flt›r. Ancak Hz. ‹sa'n›n do¤um aflamalar›, do¤um s›ras›n-

da annesi Hz. Meryem'in yaflad›klar› Hz. ‹sa'n›n her insan gibi ayn› zor-

lu evrelerden geçerek dünyaya geldi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu

süreç boyunca yaflananlar›n farkl› flekilde yorumlanmas› ya da bu du-

rumdan farkl› bir anlam ç›kar›lmas› Allah'›n izniyle mümkün de¤ildir. 

Böylelikle ona gebe kald›, sonra onunla ›ss›z bir yere çekildi.

Derken do¤um sanc›s› onu bir hurmaa dal›na sürükledi. Dedi ki: "Keflke

bundan önce ölseydim de, haf›zalardan silinip unutuluverseydim."

AAlt›ndan (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kap›lma, Rabbin senin alt

(yan)›nda bir ark k›lm›flt›r."

Hurmaa dal›n› kendine do¤ru salla, üzerine henüz oluflmufl-taze hurma

dökülüversin."

Art›k, ye, iç, gözün ayyd›n olsun. E¤er herhangi bir befler görecek olur-

san, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oruç adad›m,, bugün hiç kimsey-

le konuflmayaca¤›m."

Böylece onu tafl›yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem,  sen ger-

çekten flafl›rt›c› bir fley yapt›n."

"Ey Harun'un k›z kardefli, senin baban kötü bir kifli de¤illdi ve annen de

azg›n, utanmaz (bir kad›n) de¤ildi." (Meryem Suresi, 22-28)

Hz. ‹sa'y› Allah yaratm›fl ve ona çeflitli mucizelerle lütufta bulun-

mufltur. Ölüleri diriltmek, çamurdan bir kufl flekli yap›p ona can vermek,

do¤ufltan kör ve alacal›y› iyilefltirmek gibi gerçeklefltirdi¤i birtak›m mu-

cizeler, ayn› flekilde babas›z dünyaya gelmesi gibi kendi var olufluyla il-

gili ola¤anüstülükler ise, dünya hayat›nda ba¤›ml› oldu¤umuz bilinen

kurallar›n d›fl›ndaki olaylard›r. Rabbimiz Kuran'›n birçok ayetinde, pey-

gamberlerin gönderildikleri kavimlere gösterdikleri mucizelerden bah-

setmifltir. Örne¤in Hz. Adem'in babas›z olarak topraktan yarat›ld›¤›n›,
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Hz. Salih, Hz. ‹brahim ve Hz. Musa gibi peygamberler taraf›ndan da in-

sanlara birçok mucizeler gösterildi¤ini haber vermifltir. Hz. Musa büyü-

cülerle karfl›laflt›¤›nda, Rabbimiz onun asas›n› bir y›lana dönüfltürerek

ona çok büyük bir mucizeyle yard›m etmifltir. (Taha Suresi, 69) Ayn› fle-

kilde Firavun ve ordusunun takibi sonucu deniz kenar›na gelen Hz. Mu-

sa ve ‹srailo¤ullar› denizde yol aç›lmas›yla karfl› tarafa geçebilmifller, Fi-

ravun ve ordusu ise sular alt›nda kalm›fllard›r. (Taha Suresi, 77-78) Ku-

ran ayetlerinde de Peygamber Efendimiz (sav)'in birçok mucizeleri,

gaybdan verdikleri haberler bildirilmektedir. Allah ‹sra Suresi'nde Pey-

gamberimiz (sav)'i bir gece Mescid-i Aksa'ya götürdü¤ünü ve oray› gös-

terdi¤ini bildirmektedir.  (‹sra Suresi, 1) Bu Rabbimiz'den çok büyük bir

mucizedir. Söz konusu mucizelerin gerçekleflmesini sa¤layan alemlerin

Rabbi olan Allah't›r. Bu mucizelerin meydana gelmesi Peygamberimiz

(sav)'e, Hz. Musa'ya ve di¤er peygamberlere ilahl›k makam› verilmesi

anlam› tafl›mamaktad›r. (Allah'› tenzih ederiz.) Çünkü bu mübarek in-

sanlar göstermekte olduklar› mucizelerin ancak Allah'›n dilemesiyle ger-

çekleflti¤ini her zaman bilmifllerdir. Maide Suresi'nde de Hz. ‹sa'n›n bu

mucizeleri "Allah'›n izniyle" gerçeklefltirdi¤i haber verilmektedir:

Allah flöyle diyecek: "Ey Meryemo¤lu ‹sa, sana ve annene olan nimetimi

hat›rla. Ben seni Ruhu'l-Kuddüs ile destekledim, beflikte iken de, yetiflkin

iken de insanlarla konufluyordun. Sana Kitab'›, hikmetii, Tevrat'› ve ‹n-

cil'i ö¤rettim. ‹znimle çamurdan kufl biçiminde (bir fleyi) oluflturuyordun

da (yine)) iznimle ona üfürdü¤ünde bir kufl oluveriyordu. Do¤ufltan kör

olan›, alacal›y› iznimle iyilefltiriyorduun, (yine) Benim iznimle ölüleri

(hayata) ç›kar›yordun. ‹srailo¤ullar›'na apaç›k belgelerle geldi¤indde on-

lardan inkara sapanlar, "fiüphesiz bu apaç›k bir sihirdir" demifllerdi

(de) ‹srailo¤ullar›'n› seenden geri püskürtmüfltüm." (Maide Suresi, 110)

Kuran ayetleriyle Hz. Meryem ve Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfeden tüm id-

dialar ortadan kald›r›lmaktad›r. Bunlardan biri de Maide Suresi'ndedir:

Meryem o¤lu Mesih, yaln›zca bir elçidir. Ondan önce  de elçiler gelip geç-
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ti. Onun annesi dosdo¤rudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara

ayetleri nas›l aç›kl›yoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nas›l da çevriliyor-

lar? (Maidde Suresi, 75)

Ayette özellikle yemek yemelerinden söz edilmesi çok hikmetlidir.

Çünkü yemek yemek, ac›kmak, susamak, uyuma ihtiyac› hissetmek can-

l›lara ait özelliklerdir ve bir aczi ifade etmektedir. Söz konusu tüm insani

özelliklere sahip olan Hz. ‹sa için sözde uluhiyet iddias›nda bulunmak

ise son derece yanl›fl olur. Mülkün sahibi olan Rabbimiz Rezzak s›fat›yla

tüm canl›lar› r›z›kland›rmakta, onlara nimetler ba¤›fllamaktad›r. O hiçbir
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fleye ve hiç kimseye muhtaç olmayand›r. Ancak tüm canl›lar var olabil-

mek ve varl›klar›n› devam ettirebilmek için Rabbimiz'e muhtaçt›rlar. 

Hz. Meryem ve Hz. ‹sa'n›n yemek yemelerine dikkat çekilmesinin

bir di¤er hikmeti de ayetlerde Hz. ‹brahim'e insan suretinde gelen melek

elçiler hakk›nda verilen bilgi olabilir (Do¤rusunu Allah bilir). Ayetlerde

bu elçilerin "yemek yemediklerine"dikkat çekilmifltir:

Sana ‹brahim'in a¤›rlanan konuklar›n›n haberi geldi mi? Hani, yan›na

girdiklerinde: "Selam" demiifllerdi. O da: "Selam" demiflti. "(Haklar›nda

bilgim olmayan) Yabanc› bir topluluk." Hemen (onlara) seezdirmeden ai-

lesine gidip, çok geçmeden semiz bir buza¤› ile (geri) geldi. Derken onla-

ra yaklaflt›r›p (ikram etti); "Yemez misiniz?" dedi. (Onlar yemeyince)

Bunun üzerine içine bir tür korku düfltü. "Korkma" dediler ve ona bilgin

bir erkek çocuk müjdesini verdiler. (Zariyat Suresi, 24-28)

Andolsunn, elçilerimiz ‹brahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" dedi-

ler. O da: "Selam" dedi (ve) hemenn gecikmeden k›zart›lm›fl bir buza¤› ge-

tirdi. Ellerinin ona uzanmad›¤›n› görünce (‹brahim durumdan)  hofllan-

mad› ve içine bir tür korku düfltü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmi-

ne gönderildik." (Hud Suresi, 69-70)

Allah, Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfeden üçleme savunucular›n› ayetlerde

çok farkl› flekillerde uyarmaktad›r. Bu ayetlerden baz›lar› flu flekildedir:

Andolsun, "fiüphesiz, Allah Meryem o¤lu Mesih'tir." diyenler küfre düfl-

müfltür. De  ki: "O, e¤er Meryem o¤lu Mesih'i, onun annesini ve yeryü-

zündekilerin tümünü helak (yok) etmek isteerse, Allah'tan (bunu önleme-

ye) kim bir fleye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakilee-

rin tümünün mülkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah herfleye güç ye-

tirendir. (Maide Suresi,  17)

Hz. ‹sa da Allah'›n yaratt›¤› aciz ve muhtaç kullardan birisidir.

Allah'›n çok sevdi¤i, onurland›rd›¤›, seçkin k›ld›¤› bir insand›r, ama so-

nuçta bir kuldur. Kuran'da Hz. ‹sa'y› ilahlaflt›ranlar için flu flekilde buyu-

rulmaktad›r:
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Andolsun, "fiüphesiz Allah, Meryem o¤lu Mesih'tir" diyenler küfre düfl-

müfltür. Oysa Mesih'in dedi¤i ((fludur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, benim de

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendi-

si'ne ortak koflana flüphesiz cenneti haram k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri

atefltir. Zulmedenlere yaard›mc› yoktur." Andolsun, "Allah üçün üçüncü-

südür" diyenler küfre düflmüfltür. Oysa tek bir ilahtan  baflka ilah yok-

tur. E¤er söylemekte olduklar›ndan vazgeçmezlerse, onlardan inkâr eden-

lere mutlakaa (ac›) bir azab dokunacakt›r. Yine de Allah'a tevbe edip ba-

¤›fllanma istemeyecekler mi? Oysa Allah  ba¤›fllayand›r, esirgeyendir.

(Maide Suresi, 72-74)

Ayette de bildirildi¤i gibi Rabbimiz tüm varl›klar üzerinde tek hü-

küm sahibidir. O, bir fley diledi¤i zaman bunu erteleyebilecek ya da ge-

ri çevirebilecek baflka bir güç yoktur. Allah'›n d›fl›nda ilahlar var oldu¤u-

nu söyleyen, "Allah çocuk edindi" diyenler için Kuran'da flu flekilde bu-

yurulmaktad›r:

Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki, ona flunnu vahyetmifl olmayal›m:

"Ben'den baflka ‹lah yoktur, öyleyse Bana ibadet edin." "Rahman (olan

Allah) ççocuk edindi" dediler. O, (bu yak›flt›rmadan) yücedir. Hay›r, onlar

(melekler) ikrama lay›k görülmüfl kullard›r. Onlar sözle (bile olsa) O'nun

önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle yap›p-etmektedirler.  O, önlerinde-

kini ve arkalar›ndakini bilir; onlar flefaat etmezler (kendisinden) hoflnut

olunandan baaflka. Ve onlar, O'nun haflmetinden içleri titremekte olanlar-

d›r. Onlardan her kim: "Gerçekten ben, OO'nun d›fl›nda bir ilah›m" diyecek

olsa, bu durumda Biz onu cehennemle cezaland›r›r›z. Zalimleri Biz bböyle

cezaland›r›r›z. (Enbiya Suresi, 25-29)

Hz. ‹sa Allah'›n o¤lu de¤ildir, Allah'›n peygamberidir 

Kuran'da, Hz. ‹sa'n›n do¤umu, hayat› süresince karfl›laflt›¤› b›za

olaylar, ailesi, çevresindeki insanlar›n durumu gibi birçok konudan bah-
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sedilmifltir. Kuran'da Hz. ‹sa bizlere "Allah'›n peygamberi Meryem o¤-

lu ‹sa Mesih" olarak tan›t›l›r. Örne¤in Al-i ‹mran Suresi'nde Hz. ‹sa'n›n,

kendi gönderilifl nedenini ‹srailo¤ullar›na flöyle aç›klad›¤› haber verilir:

"Benden önceki Tevrat'› do¤rulamak ve size haram k››l›nan baz› fleyleri

helal k›lmak üzere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art›k Allah'tan

korkup banna itaat edin. Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de

Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosddo¤ru olan yol iflte budur."

(Al-i ‹mran Suresi, 50-51)

Hz. ‹sa'n›n bu davetine az say›daki havari uymufltur. Kuran'da bu

samimi insanlardan flöyle bahsedilmektedir:

... Havariler: "Allah'›n yard›mc›lar› biziz;; biz Allah'a inand›k, bizim

gerçekten Müslümanlar oldu¤umuza flahit ol" dediler. "Rabbimiz, biz in-

dirdi¤ine inand›k ve elçiye uyduk. Böylece bizi flahitlerle beraber yaz."

(Al-i ‹mran Suresi, 52-53)

Karmafla içindeki bir topluma hidayet önderi olarak gönderilen Hz.

‹sa, yaflam› boyunca etraf›ndaki insanlar› Allah'a samimi bir biçimde

iman etmeye ve teslim olmaya ça¤›rm›flt›r. Bunun yan›nda Kuran ayet-

lerinden, Hz. ‹sa'n›n, dinleri konusunda ihtilafa düflenlere yol gösterdi-

¤i anlafl›lmaktad›r. ‹ncil'de yer alan baz› tariflerden, Hz. ‹sa'n›n öncelik-

le ikiyüzlü, samimiyetsiz din adamlar›n›, dindar görünerek halk› kand›-

ranlar› yapt›klar›ndan vazgeçmeye, Allah'a iman etmeye davet etti¤i an-

lafl›lmaktad›r. Kuran'da Allah flu flekilde bildirmektedir:

‹‹sa aç›k belgelerle gelince, dedi ki "Ben size bir hikmetle geldim ve hak-

k›nda ihtilafa düfltüklerinnizin bir k›sm›n› size aç›klamak için de. Öyley-

se Allah'tan sak›n›n ve bana itaat edin. (Zuhruf Surresi, 63)

Hz. ‹sa, tüm peygamberler gibi ahlaki dejenerasyonu ve dinsizli¤i

hedef ald›. ‹nsanlardan yapt›klar› tüm adaletsizlikleri, haks›zl›klar›, ah-

laks›zl›klar› ve bat›l dinlerini terk etmelerini, Allah'›n istedi¤i ahlakla ve

sadece Allah'›n r›zas› için yaflamalar›n› istedi. 
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Hz. ‹sa insanlara Allah korkusunu, Allah'› sevmeyi, Allah'a teslim

olmay› ö¤ütlüyordu. Bat›l kurallardan, bofl geleneklerden uzaklaflmala-

r›n›, sadece Allah'a ibadet edip yapt›klar› her iflte Allah'a yönelmelerini

emrediyordu. Gösterdi¤i mucizeler ise onun, Allah'›n seçip be¤endi¤i, il-

im ve kuvvet olarak destekledi¤i çok k›ymetli bir elçisi oldu¤unu aç›kça

ortaya koyuyordu. Onun iman derinli¤i, yüksek ahlak›, üstün kavray›fl›

ve hikmetli aç›klamalar› insanlarda büyük bir hayranl›k uyand›r›yordu. 

Hz. ‹sa kendisine kurulan tüm tuzaklar, yap›lan iftiralar ve sald›r›-

lar karfl›s›nda çok üstün bir sab›r gösterdi, Allah'a tevekkül edip tebli¤i-

ne devam etti. Bu s›rada ise yan›nda az say›da yard›mc›s› oldu. Dini as-

l›na döndürmek, hurafelerden ve bat›l uygulamalardan temizlemek için

çaba gösterdi. Rabbimiz'in kendisine bahfletti¤i üstün kavray›fl ve hik-

met sayesinde ‹srailo¤ullar›'na son derece etkileyici konuflmalar yapt›,

çok hikmetli örnekler verdi. 

Hz. ‹sa Tevrat'› do¤rulam›fl, Allah'›n insanlara bir yol gösterici ve

ö¤üt olmas› için gönderdi¤i ‹ncil'le hükmetmifltir: 

Onlar›n (peygamberleri) ard›ndan yanlar›ndaki Tevrat'› do¤rulay›c›

olarak Meryem o¤lu ‹sa'y› ggönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulu-

nan, önündeki Tevrat'› do¤rulayan ve muttakiler için yoll gösterici ve

ö¤üt olan ‹ncil'i verdik. ‹ncil sahipleri Allah'›n onda indirdikleriyle hük-

metsinlerr. Kim Allah'›n indirdi¤iyle hükmetmezse, iflte onlar, fas›k olan-

lard›r. (Maide Suresi, 46-47)

Hz. ‹sa'n›n ça¤r›s›na cevap verenlerin say›s› bafllang›çta çok az ol-

du. Çünkü bu ça¤r›, hem geçimini hurafe ve geleneklerden sa¤layan ra-

hip s›n›f›n›n, hem de Allah'›n hakimiyetini kabul etmeyen yönetici s›n›-

f›n ayr›cal›klar›n› ortadan kald›r›yordu. Hz. ‹sa'n›n yapt›¤› tebli¤ yay-

g›nlaflmaya, onu takip edenlerin say›s› artmaya bafllad›kça, bu gruplar›n

haz›rlad›klar› sinsi tuzaklar, Hz. ‹sa'y› engellemek için yapt›klar› planlar

da artm›flt›r. Bu gibi tuzaklarla tarih boyunca tüm peygamberler karfl›-

laflm›fllard›r. Kuran'da müflriklerin elçilere karfl› gösterdikleri bu insan-
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

l›k d›fl› tutum flöyle belirtilmifltir:

...Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hofllanmayaca¤› bir fleyle gel -

se büyüklük taslayarak bir k›sm›n›z onu yalanlayacak, bir k›sm›n›z da

onu öldüreceksiniz, öyle mi? (Bakara Suresi, 87)

Toplum içinde Hz. ‹sa'y› dinleyip inananlar ile inkar edenler ayr›l-

maya bafllam›fl, iki grup aras›ndaki fark belirgin bir flekilde ortaya ç›k-

m›flt›r. Bir tarafta gerçek dini anlatan ve insanlar› tek bir Allah'a iman et-

meye ça¤›ran Allah'›n elçisi, di¤er yanda ise hangi mucizeyi, hangi deli-

li görürse görsün, inanmamaya karar vermifl bir grup vard›r. Hz. ‹sa'n›n

karfl›s›ndaki düflmanlar kendilerini aç›kça belli etmifllerdir. Onu dinle-

yen, yan›nda olan kiflilerden de sonradan onu inkar edenler ç›km›fl ol-

mas› muhtemeldir. Nitekim Allah "Sonnra, içlerinden birtak›m f›rkalar

ihtilafa düfltü..." (Zuhruf Suresi, 65) ayetiyle bu durumu bizlere haber

vermektedir. Bu nedenle de Hz. ‹sa, kavmin içinden iman eden ve güve-

nebilece¤i kiflileri belirlemifltir. 

Bu durum Kuran'da flu flekilde belirtilmifltir:

Nitekim ‹sa, onlarda inkâr› sezince, dedi ki:: "Allah için bana yard›m

edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'›n yard›mc›lar› biziz; biz Allah'a

inand›k, bizim gerçekten  Müslümanlar oldu¤umuza flahit ol" dediler.

(Al-i ‹mran Suresi, 50-52)

Kuran'da inkar edenlerin, Hz. ‹sa'y› öldürmek amac›yla bir tuzak

kurduklar› haber verilir. ‹ncil'e göre, Hz. ‹sa'n›n yan›ndakilerden birinin

ihanet etmesini sa¤layan bir k›s›m ba¤naz din adamlar›, Allah'›n elçisini

tutuklay›p Romal›lara teslim etmek istemifllerdir. Yine ayn› kayna¤a gö-

re öldürme cezas›n› uygulama hakk› olmayan rahipler, Roma yönetimi-

ni k›flk›rtmak için bir tuzak haz›rlam›fllard›r. Romal›lar›n bu konuda çok

hassas ve ac›mas›z olduklar›n› bildiklerinden, Hz. ‹sa'y› Romal› yöntici-

lere karfl› olan biri olarak tan›tm›fllard›r. Bu tuza¤›n sonu ise Kuran'da

flöyle bildirilmifltir.
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Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karfl›l›k) bir dü-

zen kurdu. Allah, düzen kuurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Suresi, 54)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, Hz. ‹sa'y› öldürmek için harekete ge-

çilmifl, tuzak kurulmufltur. Ancak bu kifliler Hz. ‹sa'y› öldürmeyi baflara-

mam›fl, onun bir benzerini, Hz. ‹sa zannederek öldürmüfllerdir. Allah,

Hz. ‹sa'y› Kendi Kat›na yükselterek, haz›rlanan tuza¤› bofla ç›karm›flt›r.

Oysa Romal›lar›n Hz. ‹sa'y› çarm›ha gererek öldürdükleri inanc›, H›ris-

tiyanl›¤›n temelini oluflturur. Bu yanl›fl inanca göre, Hz. ‹sa'y› tutuklayan

Romal›lar ve Yahudi din adamlar› onu çarm›ha germifller ve böylelikle

onu öldürmüfllerdir. H›ristiyan aleminin çok büyük bir bölümü de olay›

böyle kabul etmekte, fakat Hz. ‹sa'n›n öldükten sonra dirilerek gö¤e

yükseldi¤ine inanmaktad›r. Ancak Kuran'a bakt›¤›m›zda olay›n asl›n›n

böyle olmad›¤›n› görürüz: 

Ve: "Biz, Allah'›n Resulü Meryem o¤lu Mesih ‹saa'y› gerçekten öldürdük"

demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürme-

dileer ve onu asmad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten

onun hakk›nda anlaflmazl›¤a düflennler, kesin bir flüphe içindedirler. On-

lar›n bir zanna uymaktan baflka buna iliflkin hiçbir bilgileri  yoktur. Onu

kesin olarak öldürmediler. (Nisa Suresi, 157)

Ayn› ayetin devam›nda Hz. ‹sa'n›n durumu için flu flekilde bildiril-

mektedir:

Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti (refeea). Allah üstün ve güçlüdür,

hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158) 

Ayette bildirilen gerçek aç›kt›r. Yahudilerin k›flk›rtmalar›yla Hz.

‹sa'y› öldürmeye kalk›flan Romal›lar, bunda baflar›l› olamam›fllard›r.

Ayette geçen "...Ama onlara (onun)  benzeri gösterildi..." ifadesi bu du-

rumu aç›kça haber vermektedir. Allah insanlara Hz. ‹sa'n›n bir benzeri-

ni göstermifl ve Hz. ‹sa'y› da Kendi Kat›na yükseltmifltir. Ayr›ca Rabbi-

miz, bu iddiada bulunanlar›n gerçe¤e dair bir bilgileri olmad›¤›n› da bil-
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dirmektedir. (Detayl› bilgi için Bkz.: Hz. ‹sa Ölmedi, Harun Yahya,

Araflt›rma Yay›nc›l›k, Nisan 2004)

Hz. ‹sa'n›n çarm›ha gerilmifl olmas› konusunda ilk ça¤larda çeflit-

li düflünceler ortaya ç›km›flt›r. Baz› H›ristiyan mezheplerinin, aynen

Kuran'da bildirildi¤i gibi, Hz. ‹sa'n›n çarm›ha gerilmedi¤ine inand›k-

lar› bilinmektedir. 

Hz. ‹sa'n›n Kuran ayetlerinde bildirilen hayat›ndan, tebli¤inden,

dualar›ndan onun Allah'›n peygamberi oldu¤u tüm aç›kl›¤›yla anlafl›l-

maktad›r. Hz. ‹sa Allah'›n insanlara uyar›c› olarak gönderdi¤i bir hida-

yet önderidir. Nitekim Meryem Suresi'nde bildirilen "(‹sa) Dedi ki:

'fiüphesiz ben  Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'› verdi ve be-

ni peygambeer k›ld›.'" (Meryem Suresi, 30) fleklindeki ayet bu durumu

da aç›kça ortaya koymaktad›r. Saff Suresi'nde flu flekilde bildirilir:

Hani Meryem o¤lu ‹sa da: "Ey ‹srailo¤ullar›, gerçekten ben, sizin için

Allah'tan gönderrilmifl bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'› do¤rulay›c›

ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin  de müjdeleyicisiyim" de-

miflti. Fakat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir büyü-

dürr" dediler. (Saff Suresi, 6)

Bir di¤er Kuran ayetinde ise flu flekilde bildirilir:

Beflerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitab'›, hükmü ve peygamberli¤i

vverdikten, sonra insanlara: "Allah'› b›rak›p bana kulluk edin" deme (hak-

k› ve yetki)si yoktur. Fakaat o, "Ö¤retti¤iniz ve ders verdi¤iniz Kitab'a gö-

re Rabbaniler olunuz" (deme görevindedir.) (Al-i ‹‹mran Suresi, 79)

Kuran ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde

Hz. ‹sa'n›n ölmedi¤i ve öldürülmedi¤i, Allah Kat›na yükseldi¤i ve yer-

yüzüne ikinci kez gelece¤i çok aç›k olarak bildirilmifltir. Peygamberi-

miz (sav) hadis-i fleriflerinde Hz. ‹sa'n›n gelifli ile ilgili birçok alamet

bildirmifltir. (Hz. ‹sa'n›n yeryüzüne ikinci kez gelifli ile ilgili detayl› bil-

gi için Bkz.: Hz. ‹sa'n›n Gelifl Alametleri, Harun Yahya)
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ncil'de üçleme inanc›na hiçbir dayanak b›rakmayan,

aksine Allah'a bir ve tek olarak iman etmeyi esas

alan tevhid inanc›n› savunan pek çok aç›klama bu-

lunmaktad›r. Nitekim tarih boyunca üçlemeye karfl› ç›-

kan gruplar da buna dikkat çekmifl, üçlemeyi savunanlar›n delil-

siz yorumlarda bulunduklar›n› ifade etmifllerdir. 

Üçleme inanc› Hz. ‹sa'ya Allah ile eflit ilahl›k atfederken (Allah'›

tenzih ederiz), ‹ncil aç›klamalar›nda Allah'›n birli¤i, herfley üzerinde

sonsuz hakimiyeti oldu¤u çok detayl› olarak tarif edilmektedir. Hem Hz.

‹sa'n›n kavmine ve talebelerine yapt›¤› tebli¤de, hem de havarilerin ko-

nuflmalar›nda insanlar hep tevhid inanc›na ça¤›r›lmaktad›r. Hz. ‹sa her

yapt›¤›n› gerçekte Allah'›n sonsuz güç ve kudretiyle yapt›¤›n›, her

söyledi¤ini  Allah'›n kendisine söyletti¤ini, mucizeleri Allah'›n dile-

mesiyle gerçeklefltirdi¤ini sürekli olarakk dile getirmektedir. Kendisini

yücelten kiflileri Allah'› yüceltmeye, Allah'›n sonsuz gücünü anmaya ve

O'na teslim olmaya davet etmektedir. Bu konuyu ilerleyen sayfalarda in-

celeyece¤iz.

Hz. ‹sa'n›n nas›l tebli¤de bulundu¤unu gösteren birçok Kuran aye-

ti vard›r. Maide Suresi'nde bu konuda flu flekilde buyurulmaktad›r:

Allah: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, insanlara, beni ve annemi Allah'› b›raka-

rak  iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dedi¤inde: "Seni tenzih ederim,

hakk›m olmayan bir sözü söyllemek bana yak›flmaz. E¤er bunu söyledim-

se mutlaka Sen onu bilmiflsindir. Sen bende olan› bilirsin, aama ben

Sen'de olan› bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin

Sen. Ben onlara bana  emrettiklerinin d›fl›nda hiçbir fleyi söylemedim. (O

da fluydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz ollan Allah'a kulluk

edin.' Onlar›n içinde kald›¤›m sürece, ben onlar›n üzerinde bir flahidim.

Benim (düünya) hayat›ma son verdi¤inde,  üzerler indeki gözet leyic i

Sen'din. Sen herfleyin üzerine flahid olans›n.. E¤er onlar› azapland›r›r-





ssan, flüphesiz onlar Senin kullar›nd›r, e¤er onlar› ba¤›fllar-

san, flüphesiz Aziz olan, hakim olan Senn'sin Sen." (Maide

Suresi, 116-118)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa insanlar› sadece

Allah'a iman edip, O'nun için yaflamaya davet etmifltir. Tev-

hid inanc› ayn› ‹slam dininde oldu¤u gibi "gerçek H›risti-

yanl›¤›n"da temelini oluflturmaktad›r. (Bu bölümdeki ‹ncil

al›nt›lar›nda yer alan "baba" kelimesi "Allah ya da Rab",

"o¤ul" ifadesi "peygamber-elçi", Hz. ‹sa'ya hitaben kullan›-

lan "Rab" s›fat› ise "ö¤retmen" olarak de¤ifltirilmifltir.)

Eski Ahit'te tevhid inanc›

Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›'na al›n›fl›ndan 30-40 y›l sonra or-

taya ç›kan bat›l "Allah'›n o¤lu" kavram› zamanla insanlar

aras›nda yayg›nlaflt›. Ancak bu kavram›n neyi ifade etti¤i

oldukça uzun bir süre belirsiz kald›. Baz›lar› bu ifadeyi  sa-

dece Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›'ndaki seçkin konumunu ifade

eden mecazi bir kavram olarak yorumlad›lar ve Allah'›n

birli¤ine inanmaya devam ettiler. Baz›lar› ise bu kavrama

dayanarak Hz. ‹sa'y› sözde ilahlaflt›rd›lar ve onu kendile-

rince "O¤ul Tanr›" sayd›lar. 

Hz. ‹sa bilindi¤i gibi ‹srail soyundand› ve tebli¤ini de

‹srailo¤ullar›na ulaflt›rd›. ‹srailo¤ullar›, yani Yahudiler, Hz.

‹sa geldi¤inde, iki bin y›ld›r Allah'a bir ve tek olarak iman

eden bir topluluktu. Hz. ‹brahim'le bafllayan ve sonra da

birbiri ard›na gelen birçok peygamberle Rabbimiz Yahudi-

lere vahyini ulaflt›rm›flt›. Elçileri onlar› bu vahye eksiksiz

uymalar› için uyarm›fllard›. Allah'›n Kuran'da bildirilen ifa-

deyle "içinde bir hidayet ve nur olarak" indirdi¤i Tevrat'›
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(Maide Suresi, 44), Hz. Musa'dan bu yana biliyorlard›. Hz. ‹sa ise, H›ris-

tiyanlar›n da kabul etti¤i gibi, Tevrat'› do¤rulay›c› olarak gelmiflti. Tev-

rat'ta ve Eski Ahit'in di¤er kitaplar›nda Hz. ‹sa'n›n gelece¤ine iflaret eden

müjde haberleri vard›.

‹flte bu gerçek, ‹znik Konsili'nde oy çoklu¤u ile kabul edilen üçleme

inanc›n›n ne kadar büyük bir yan›lg› oldu¤unu ortaya koyuyordu. Çün-

kü ne Tevrat'›n ne de Eski Ahit'i oluflturan di¤er kitaplar›n herhangi

bir yerinde, söz konusu üçlemme inanc›ndan bahsedilmiyordu. ‹srail

peygamberleri halklar›n› iki bin y›l boyunca bir ve tek olarak  Allah'a

iman etmeye davet etmifller, ama üçleme inanc›n› ça¤r›flt›racak en

ufak bir aç›klamada asla buulunmam›fllard›r. Ne Hz. ‹brahim'den, ne

Hz. Musa'dan ne de bir baflka peygamberden böyle bir aç›klama duyul-

mam›flt›. Hepsinin ö¤retti¤i dinin tek bir temeli vard›: Allah'› bir olarak

tan›mak ve O'ndan baflka ilah edinmemek. Yahudilerin en s›k tekrarla-

d›klar› Tevrat pasaj›nda flöyle deniyordu: "Dinle, Ey ‹srail: Allah'›m›z

Rab bir olan Rab'dir." (Tesniye, 6/4)
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Di¤er pek çok Eski Ahit pasaj›nda da ayn› gerçek vurgulan›r:

Rab, Kendisi Allah't›r, O'ndan baflkas› yoktur... Bugün bil ve yü-

re¤ine koy ki, yukar›da göklerde ve afla¤›da yerde, Rab, O Allah't›r,

baflka yoktur. (Tesniye, 4/35-39)

...Benden önce  Allah olmad› ve Benden sonra olmayacak. Ben

Rabbim ve Benden baflka kurtar›c› yoktur... (‹flaya, 43/10-11)

Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyaya flekil veren, ve onu yaratan,

onu pekifltiren, ve onu bofluna yaratmayan, üzerinde oturulsun di-

ye ona flekil veren Allah flöyle diyor: Rab Benim;; ve baflkas› yok-

tur. (‹flaya, 45/18)

Ve Benden baflka Allah, hak Allah ve Kurtar›c› yok; Benden bafl-

kas› yoktur. (‹flaya, 45/22)

... Allah'›m›z Rab bir olan Rab'dir ve Allah'›n Rab'bi bütün yüre-

¤inle, bütün can›nla ve bütün kuvvetinle seveceksin. (Tesniye, 6/4-

5)

Yukar›daki Tevrat pasajlar›nda da görüldü¤ü gibi Rabbimiz'in son-

suz güç ve kudreti, tüm kainat›n tek sahibi oldu¤u Yahudili¤in temel bir

gerçe¤idir. 

Eski Ahit'i okuyan herkes, içindeki tüm kitaplarda tek bir ‹lah'tan,

alemlerin Rabbi olan Allah'tan söz edildi¤ini aç›kl›kla görür. Eski Ahit'te

üçlemeden tek bir kez bile bahsedilmeyifli son derece anlaml›d›r. 

Bu anlam›n aç›k sonucu, üçlemenin ‹lahi dine sonradan girmifl bir

bat›l inanç oldu¤udur.

‹ncil'de "Allah'a bir ve tek olarak iman etmek" esast›r

Kuran'da Hz. ‹sa'n›n Yahudilere flu flekilde tebli¤de bulundu¤u bil-

dirilmektedir: 

...Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a

ibadet edin... (Maide Suresii, 72)
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Hz. ‹sa'n›n insanlar› tevhide ça¤›ran ifadeleri, aksi yönden tahrifle-

re maruz kalm›fl olan Yeni Ahit'in ‹ncillerinde de bugün hala mevcuttur.

Örne¤in Hz. ‹sa, Markos ‹ncili'ne göre, kendisine gelerek "tüm buyruk-

lar›n en önemlisi hangisidir?" diye soran bir Yahudi din bilginine flöyle

cevap vermifltir: 

En önemlisi fludur: 'Dinle, ey ‹srail! Allah'›m›z olan Rab tek

Rab'dir. Allah'›n olan Rab'bi bütün yüre¤inle, bütün can›nla, bütün

akl›nla ve bütün gücünle sev'. (Markos, 12/29-30) 

Yine Markos ‹ncili'nde yer alan afla¤›daki pasaj ise, Hz. ‹sa'n›n ken-

disinin sözde ilahlaflt›r›lmas› bir yana, övülmesine bile engel oldu¤unu

göstermektedir: 

‹sa yola ç›karken, biri koflarak yan›na geldi. Önünde diz çöküp ona,

"‹yi ö¤retmenim, sonsuz yaflama kavuflmak için ne yapmal›y›m?"

diye sordu. ‹sa ona, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi, "iyi olan tek

biri var, O da Allah't›r.." (Markos, 10/17-18)

Asl›nda tek bafl›na bu pasaj bile, üçlemenin gerçek H›ristiyanl›¤a

ayk›r› bir inanç oldu¤unu göstermeye yeterlidir. Hz. ‹sa övgü kabul et-

meyip övülmeye lay›k olan›n sadece Allah oldu¤unu vurgulayarak, ken-

disinin Allah'›n bir kulu oldu¤unu çok aç›k bir biçimde ifade etmektedir. 

Hz. ‹sa'n›n ‹srailo¤ullar›na anlatt›¤› gerçek, tarihin bafl›ndan bu ya-

na tüm peygamberlerin anlatt›¤› gerçektir: Rabbimiz, herfleyi yoktan ya-

ratan, en güzel bir biçimde kusursuzca var eden, pek büyük ve üstün

olan, herfleyin iç yüzünden ve gizli yönlerinden haberdar olan, ezeli ve

ebedi olan, do¤mam›fl ve do¤rulmam›fl olan, her türlü eksiklikten mü-

nezzeh, diri, herfleyi bilen ve herfleye gücü yeten, flan› büyük olan, hük-

meden, keremi bol olan, esirgeyen ve ba¤›fllayan Yüce Allah't›r. Gökler-

de ve yerde olanlar›n tümü Allah'a teslim olmufltur. 

Nitekim Yeni Ahit'te de "Allah'›n birli¤i" çok önemli bir iman flar-

t› olarak yer almaktad›r. Her tüürlü çok tanr›l›, üç tanr›l› inan›fllar ya da

her nevi putperestlik Tevrat'ta oldu¤u gibi ‹ncil'de -heem dört ‹ncil'de

88





Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

hem de elçilerin yaz› ve mektuplar›nda- de a¤›r bir flekilde k›nanmak-

tad›r. Birçok ‹ncil pasaj›nda Allah'›n d›fl›nda ilahlar edinenler tevhid

inanc›na davet edilmektedirler. Bu aç›klamalardan baz›lar› flu flekildedir:

‹sa ona dedi... "Allah'›m›z Bir olaan Rab'dir"... Yaz›c› ona dedi: "Çok

iyi ö¤retmen, hakikat üzere dedin ki, O Birdir; O'ndan baflkas›

yoktur". (Markos, 12/29-32)

... Allah birdir. (Galatyal›lara Mektup, 3/20) 

Ölümsüz Allah'›n yüceli¤i yerine ölümlü insana, kufllara, dört

ayakl›lara ve sürüngenlere benzeyen putlar› ye¤lediler. Onlar

Allah'la ilgili gerçe¤¤in yerine yalan› koydular. Yaradan'›n yerine

yarat›¤a tap›p kulluk ettiler. Oysa Allah sonsuza dek övülmeye la-

y›kt›r. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 1/23-25)

... Bizim için tek Allah vard›r: Herfleyin Kendisi'nden olufltu¤u

Allah. Bizler de O'nun için yaflamaktay›z... (Korintoslulara 1.

Mektup, 8/6)

...Biliyoruz  ki put, dünyada gerçekte var olmayan bir fleydir ve

birden fazla Allah yoktur. (Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu,

8/4)

... Tahtlar› üzerinde oturan yirmi dört ihtiyar, yüzüstü yere kapan-

d›. Allah'a tap›narak flöyle dediler: "Gücü herfleye yetten, var olan

ve var olmufl olan Rab Allah! Sana flükrediyoruz..." (Yuhanna'ya

Gelen Esinleme, 11/16-17)

Sonsuz ça¤lar›n hükümran›, ölümsüz, göze görünmez tek Allah'a

ça¤lar ça¤› onur ve yyücelik olsun. (Timoteos'a 1. Mektup, 1/17)

Tek bir Allah vard›r... (Timoteos'a 1. Mektup, 2/5)

Sen Allah'›n Bir oldu¤una inan›yorsun, iyi ediyorsun... (Yakup'un

Mektubu, 2/19)

Kurtar›c›m›z Tek  Allah'a yücelik olsun... (Yahuda'n›n Mektubu,

24)
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Birbirinizi yücelten ve tek olan Allah'tan gelen yüceli¤i aramayan

sizler, bana nas›l iman edebilirsiniz? (Yuhanna, 5/44)

Allah'›n yapamayaca¤› hiçbir fley yoktur. (Luka, 1/37)

Yukar›daki aç›klamalar›n d›fl›nda ‹ncil'de Allah'› bir ve tek ‹lah ola-

rak tarif eden birçok baflka aç›klama da mevcuttur. Bu konuya bir di¤er

örnek ise Hz. ‹sa'n›n ö¤rencilerinin yapt›klar› tebli¤lerdir. Hz. ‹sa'n›n

Allah Kat›'na al›n›fl›n›n ard›ndan H›ristiyanlar köy köy, kasaba kasaba

dolafl›p insanlara Hz. ‹sa'n›n söylediklerini aktarm›fl ve onlar› Allah'a

teslim olmaya davet etmifllerdir. ‹ncil'de onlar›n, tebli¤ yapt›klar› insan-

lar› Allah'a bir ve tek olarak iman eden H›ristiyanlar olmaya ça¤›rd›kla-

r› flöyle aktar›lmaktad›r:

Ne var ki elçiler, Barnaba'yla Pavlus, bunu duyunca giysilerini y›r-

tarak kalabal›¤›n içine dald›lar. "Efendiler, neden böyle fleyler yap›-

yorsunuz?" diye ba¤›rd›lar. "Biz de sizin gibi insan›z, ayn› yarad›l›-

fla sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu bofl fleylerden vazgeç-

meye, gö¤ü, yeri, denizi ve bunlar›n içindekilerin hepsini yarat-

m›fl olan... Allah'a dönmeye ça¤›r›yooruz... Size iyilik ediyor. Gök-

ten ya¤mur ya¤d›r›yor, çeflitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor,

siizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." (Elçi-

lerin ‹flleri, 14/14-17)

Dünyay› ve içindekilerin tümünü yaratan, gö¤ün ve yerin Rabbi

olan Allah, elle yap›lm›fl tap›naklarda oturmaz. Herkese yaflam, so-

luk ve herfleyi vereen Kendisi oldu¤una göre, bir fleye gereksinme-

si varm›fl gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez. Allahh, tüm ulus-

lar› bir tek insandan türetti ve onlar› yeryüzünün dört bir buca¤›-

na yerlefltirdi. Ulusslar›n var olaca¤› belirli süreleri ve yerleflecek-

leri bölgelerin s›n›rlar›n› önceden saptad›. Bunu, Kendisi'ni ara-

s›nlar... diye yapt›. Asl›nda Allah hiçbirimizden uzak de¤ildir. Nite-

kim, O'nda yafl›yor ve hareket ediyoruz, O'nda var›z... (Elçilerin ‹fl-

leri, 17/24-28)
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Allah sonsuz güç ve kudret
sahibidir

Teslis inanc›na göre Hz. ‹sa ya-

rat›lmam›flt›r, ezelden beri vard›r ve

Allah ile eflit güçlere, yetkilere sa-

hiptir. (Allah'› tenzih ederiz) Oysa

bu çok büyük bir yan›lg›d›r. Günü-

müzde üçlemeye inananlar Hz.

‹sa'n›n kendilerini kurtaraca¤›na,

dualar›n› kabul edece¤ine, onun sa-

yesinde tüm günahlar›ndan kurtul-

duklar›na inan›rlar. (Kefaret yan›lg›-

s›, ileride detayl› olarak incelenecek-

tir.) Bu yanl›fl inanç flekli, Kuran

ayetlerinde tarifi yap›lan çok büyük

bir aldan›flt›r. Üstelik ‹ncil aç›klama-

lar›nda da bu inan›fl hiçbir flekilde

desteklenmemekte, tam aksine ya-

lanlanmaktad›r.

Bu yanl›fl inanca ‹ncil'den söz-

de baz› deliller getirilir. Bu delillerin

bafl›nda ise Hz. ‹sa'n›n gösterdi¤i

mucizeler gelmektedir. Oysa Hz.

‹sa'n›n insanlara birçok mucize gös-

termesi, onu sözde ilahlaflt›ran inan-

ca delil oluflturmaz. Bu mucizeler

Kuran'da da belirtilen aç›k birer ger-

çektir. Hz. ‹sa'n›n babas›z do¤umu,

beflikteyken konuflmas›, körleri, ala-
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ca hastal›¤› olanlar› iyilefltirmesi gibi hayat› boyunca gösterdi¤i pek çok

mucizesi olmufltur. Ancak bu mucizeler sonsuz güç ve kudret sahibi

olan, tüm kainat üzerinde hakim olan Rabbimiz'in lütfu ile gerçeklefl-

mifltir. Allah Hz. ‹sa'n›n d›fl›nda, Hz. Musa'ya, Hz. Süleyman'a, Hz. ‹bra-

him'e, Hz. Zekeriya'ya, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e ve daha

birçok peygambere de mucizelerle yard›m etmifltir. Ancak üçleme inan-

c›n› savunanlar bu mucizeleri kendilerince delil göstererek Hz. ‹sa için

sözde ilahl›k iddias›nda bulunurlar. Oysa bu da di¤erleri gibi ‹ncil'de

yer alan aç›klamalarla çeliflen bir iddiad›r. 

‹lerleyen bölümlerde daha detayl› olarak inceleyece¤imiz gibi Hz.

‹sa, konuflmalar›nda hep Allah'›n flan›n› yüceltmifl, "Allah'›n bana ver-

di¤i buyruk uyar›nca ifl görüyorum." (Yuhanna, 14/31); "Size söyledi¤im

sözleri kendili¤imden söylemiyorum." (Yuhanna, 14/10) ve "Size önem-

le belirtirim ki, elçi kendili¤inden hiçbir fley yapamaz" (Yuhanna, 5/19)

gibi ifadelerle tüm gücün Allah'a ait oldu¤unu belirtmifltir. 

Allah'›n sonsuz güç ve kudretinin ifade edildi¤i baz› ‹ncil pasajlar›

flu flekildedir:

Herfleyin kayna¤› O'dur; herfley O'nun arac›l›¤›yla ve O'nun için

var oldu. Sonsuza dek O'na yücelik olsun. (Pavlus'un Romal›lara

Mektubu, 11/36) 

Befl serçe iki meteli¤e sat›lm›yor mu? Ama bunlar›n bir teki bbile

Allah Kat›'nda unutulmufl de¤ildir. Nitekim bafl›n›zdaki saçlar

bile tek tek say›l›d›r... (Luka, 12/6-7)

‹sa onlara bakarak, "‹nsanlar için bu imkans›z, ama Allah  için her-

fley mümkün" dedi. (Matta, 19/26)

Allah'›n zenginli¤i, bilgeli¤i ve bilgisi ne derindir!.. (Pavlus'un

Romal›lara Mektubu, 11/33)

Allah'tan korkun!  O'nu yüceltin! Çünkü O'nun yarg›lama saati

geldi. Gö¤ü, yeri, denizi ve su p›narlar›n› yaratana tap››n›n! (Va-

hiy, 14/7)
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...Gücü herfleye yeten Rab Allah, senin ifllerin büyük ve flafl›lacak

ifllerdir. Ey uluslar›n Kral›, seniin yollar›n do¤ru ve adildir. Rab,

Sen'den korkmay›p ad›n› yüceltmeyecek olan kim var? Çünkü

kutsal oolan yaln›z Sensin. Bütün uluslar gelip senin önünde tap›-

nacaklar. Çünkü senin adil ifllerin aç›kça  görüldü. (Vahiy, 15/3-4)

...Herfley Allah'tand›r. (Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu,

11/12)

...Kurtar›fl, yücelik ve güç Allah'›m›za özgüdür. Çünkü O'nun

yaarg›lar› do¤ru ve adildir... Çünkü gücü herfleye yeten Rab

Allah'›m›z egemenlik sürüyor. (Vahiy, 19/1-6)

... Allah'ttan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Allah taraf›n-

dan kurulmufltur. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 13/1)

...Rab flöyle diyor: "Varl›¤›m hakk› için her ddiz önümde çökecek

ve her dil Allah oldu¤umu aç›kça söyleyecek." (Pavlus'un Roma-

l›lara Mektubu, 14/11)

... Allah, Mesih'i belirlenen zamaanda ortaya ç›karacakt›r. Onur ve

kudret sonsuza dek O'nun olsun. (Pavlus'un Timoteus'a Birinci

Mektubu, 6/15-16)

Dikkat edin! Yapman›z gereken do¤ru iflleri gösterifl için insanlar›n

gözü önünde yapmay›n. Öyle yaparsan›z, göklerdeki Rabbiniz'den

ödül alamazs›n›z. Siz ise, dua edece¤iniz zaman odan›za girip kap›-

y› örtün ve gizlide olan Rabbiniz'e dua edin. Gizlilik içinde yap›la-

n› gören Rabbiniz sizi ödüllendirecektir. Dua etti¤inizde, putperest-

ler gibi bofl sözler tekrarlay›p durmay›n. Onlar, söz kalabal›¤›yla

seslerini duyurabileceklerini san›rlar. Siz onlara benzemeyin! Çün-

kü Rabbiniz, nelere gerekssinmeniz oldu¤unu daha siz O'ndan di-

lemeden önce bilir. Ayart›lmam›za izin verme. Kötü olandan bizi

kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlarra dek Senin-

dir. (Matta 6/1-8, 13) 

‹ncil'de bildirilen bu gerçekler, Kuran'da bildirilenlerle uyum için-
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

dedir. Zaten bunlar, tarihin bafl›ndan bu yana tüm peygamberlerin ö¤-

retti¤i mutlak hakikatlerdir: Zaman›, mekan›, insan›, tüm alemleri ve

varl›klar› Allah yaratm›flt›r. Rabbimiz, her türlü kusur ve eksiklikten

münezzehtir. O, Üstün ve Yüce oland›r. Her olay Rabbimiz'in izniyle ve

takdiriyle gerçekleflir. Kuran'da bildirilen ifadeyle, Allah dilemeden, yer-

yüzünde bir yaprak düflmez, bir difli gebe kalmaz ve hiçbir canl› O'nun

bilgisi d›fl›nda do¤uramaz. Allah, gizliyi ve aç›kta olan herfleyi bilen ve

herfleye güç yetirendir. Allah diledi¤ini yapmaya güç yetirendir, sonsuz

güç ve kudret sahibidir. Bir fleyin olmas›n› diledi¤inde ona sadece "Ol"

demesi yeterlidir. O'nun Kat›'nda hiçbir fley imkans›z de¤ildir. Kainatta-

ki tüm iktidar ve kudretin yegane sahibi Allah't›r. 

‹ncil'de Allah'›n tüm kainat üzerindeki bu mutlak hakimiyeti çok

aç›k ifadelerle ortaya konmaktad›r. ‹nsanlara tüm güç ve yetkilerini ve-

renin alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤u çeflitli örneklerle aç›klanmakta-

d›r. Yeryüzündeki tüm olaylar› meydana getiren, tüm varl›klara hayat

veren yüce Rabbimiz'dir. 

Bedeni öldürebilen, ama can› öldüremeyenlerden korkmay›n. Can›

da bedeni de cehennemde yok edebilenden korkun. ‹ki serçe bir

kurufla sat›l›r, de¤il mi? Öyyleyken biri bile Rabbinizin bilgisi ol-

madan yere düflmez. (Matta, 10/28-29)

E¤er kendisine gökten verilmezse hiç kiimse kendili¤inden bir

fley alamaz. (Yuhanna, 3/27)

...Gökten ekme¤i Musa vermedi. Size gökten gerçek ekme¤i veren

Rabbim'dir. (Yuhanna, 6/32)

Sizleri mahkemeye verdikleri zaman, neyi nas›l söyleyece¤inizi dü-

flünerek kayg›lanmay›n. Ne söyleyece¤iniz o anda size bildirilecek.

Çünkü konuflacak oolan siz olmayacaks›n›z, Rabbinizin Ruhu si-

zin arac›l›¤›n›zla konuflacakt›r. (Matta, 10/19-20)

Kurtar›c›m›z tek Allaah, sizi düflmekten al›koyacak, Kendi yüce
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huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak ç›karacak güçtedir...

(Yahuda'n›n Mektubu, 24-25)

O günü ve saati, ne gökteki melekler ne de elçi bilir; Allah'tan bafl-

ka kimse bilmez. (Matta, 24/36)

Ölümsüzlük yaln›z O'na özgüdür... O'nu ne gören olmufltur, ne

de kimse görebilir... (Timoteus'a 1. Mektup, 6/16)

‹çimizden, ölüme mahkûm oldu¤umuzu hissettik. Ama bu, kendi-

mize de¤il, ölüleri diriltten Allah'a güvenmemiz için oldu. (Pav-

lus'un Korintlilere ‹kinci Mektubu, 1/9)

Tüm bu Yeni Ahit pasajlar›, gerçek H›ristiyanl›kta Allah'a yönelik

samimi ve içten bir iman oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Ancak bu

do¤ru inançlar›n yan›na, üçleme gibi bir bat›l inanç eklenmifl ve bu da

H›ristiyanl›¤› dejenere etmifltir. 
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›ristiyanl›k çeflitli mezheplere, bu mezhepler

de kendi içlerinde çeflitli kollara ayr›lmaktad›r. ‹n-

cil'i farkl› flekillerde yorumlayan, farkl› uygulamala-

ra sahip çok çeflitli dini ak›mlar, kiliseler bulunmaktad›r.

Ancak bu farkl› kollar›n çok büyük bir bölümünün ittifakla kabul ettik-

leri iman esas› "üçleme"dir. 

Tarih boyunca üçleme inanc›n› reddeden çeflitli ak›mlar ortaya ç›k-

m›fl, ancak bu ak›mlar›n büyüyüp güçlenmeleri, ço¤unlu¤u oluflturan

üçleme savunucular› taraf›ndan engellenmifltir. Bu ak›mlar hemen "sap-

k›n" ilan edilmifl, bask›ya maruz kalm›fl ve bir flekilde sindirilmifllerdir.

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde görece¤imiz baz› az›nl›k gruplar d›fl›nda

üçleme inanc›, H›ristiyan dünyas›nda genelde kabul görmüfl ya da kabul

görmeye zorlanm›flt›r. 

Kitab›n bafl›ndan beri belirtti¤imiz gibi üçleme inanc› Kuran'a ta-

mamen ayk›r› bir inançt›r ve ‹ncil'de dahi yer alan aç›klamalar Hzz.

‹sa'n›n hayat›n›n hiçbir an›nda böyle bir iddiada bulunmad›¤›n›, böy-

le bir fleyi ima dahi etmedi¤¤ini, hatta bu gibi giriflimleri bizzat kendi-

sinin engelledi¤ini, her konuflmas›nda Allah'› övdü¤ünü  ve yüceltti-

¤ini ortaya koymaktad›r. Günümüzde üçleme inanc›n›n karfl›s›nda yer

alan çevrelerin en çok üzerinde durduklar› konulardan biri de zaten bu-

dur: Hz. ‹sa'n›n befler kimli¤i.

Hz. ‹sa'n›n hayat› üçleme iddias›n› yalanlar

‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n hayat› ve bu k›ymetli elçinin tebli¤i ile ilgili ve-

rilen bilgiler ve Hz. ‹sa'n›n hikmetli ö¤ütleri üçleme inanc› nedeniyle

as›rlard›r gözard› edilmektedir. Üçleme inanc› kafalar› o kadar kar›flt›r-

maktad›r ki, bunun sonucunda Hz. ‹sa ilahlaflt›r›lmakta ve adeta kendi-

sinden medet umulur hale getirilmektedir. 



Kuran'a

göre Hz. ‹sa, Allah'›n in-

sanlara uyar›c› ve korkutucu ola-

rak gönderdi¤i, do¤umundan Kendi

Kat›'na al›fl›na kadar hayat›n›n her an›nda

benzersiz mucizeler yaratarak yard›mda bulun-

du¤u mübarek bir peygamberidir. Onun do¤umu

Allah'tan çok büyük bir mucizedir. Ancak do¤umunun ard›n-

dan o da tüm insanlar gibi bir yaflam sürmüfltür. Hz. ‹sa da di¤er in-

sanlar gibi Allah'›n "Ol" demesiyle var olmufltur ve Allah'a karfl› aczini

bilen, Allah'a muhtaç bir beflerdir. Gerek Kuran ayetlerinde gerekse ‹n-

cil'de Hz. ‹sa'n›n befler özellikleri çok çeflitli örneklerle tarif edilir. Örne-

¤in önceki bölümlerde de belirtti¤imiz gibi, Rabbimiz Maide Suresi'nin

75. ayetinde Hz. ‹sa ve Hz. Meryem için "...ikisi de yemek yerlerdi..."

fleklinde buyurmufl, onlar›n birer melek olmad›klar›n›, di¤er insanlar gi-

bi olduklar›n› belirtmifltir. 

‹ncil'de yer alan pek çok örnekte Hz. ‹sa'n›n befler özelliklerinden

bahsedilmektedir. Bunlardan baz›lar› flu flekildedir:

Hz. ‹sa'n›n do¤umu, soyu, yak›nlar›

‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n soyu ve dünyaya gelifli ile ilgili çeflitli aç›klama-

lar bulunmaktad›r. Bu bilgilere göre Hz. ‹sa, Hz. Davud'un soyundan

gelmektedir. Hz. ‹sa halk aras›nda tan›nan bir kiflidir. Halk onun kimin

soyundan geldi¤ini, nerede do¤up büyüdü¤ünü bilmektedir. Hz. ‹sa'n›n

ailesi halk taraf›ndan yak›ndan tan›nmaktad›r:

Eski ça¤lardan beri kutsal peygamberlerinin a¤z›ndan bildirdi¤i gi-

bi, kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtar›c› ç›kard›;

düflmanlar›m›zdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kur-



tuluflumuzu sa¤lad›. (Luka, 1/69-71)

‹brahim o¤lu, Davut o¤lu ‹sa Mesih'in soyuyla ilgili kay›t flöyle-

dir... (Matta, 1/1-2)

Daha sonra ‹sa'n›n annesiyle kardeflleri geldi. D›flar›da durdular,

haber gönderip onu ça¤›rd›lar. (Markos, 3/31)

Önden giden ve arkadan gelen kalabal›klar flöyle ba¤›r›yorlard›:

"Davut o¤luna hozana! Rab'bin ad›yla gelene övgüler olsun, en yü-

celerde hozana!" ‹sa Kudüs'e girdi¤i zaman bütün kent, "Bu kim-

dir?" diyerek çalkaland›. Kalabal›klar, "Bu, Celile'nin Nas››ra ken-

tinden ‹sa Peygamber" diyordu. (Matta, 21/9-11)

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 101

Stephan Lochner,  Cologne Katedrali, 1440-1450



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Meryem'in o¤lu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardefli olan

marangoz de¤il mi bu? K›zkardeflleri burrada, aram›zda yaflam›-

yor mu?.. (Markos, 6/3)  

Hz. ‹sa'n›n befleri özellikleri

Üçleme inanc›n›n özünde Hz. ‹sa'n›n befleri özelliklerini gözard› et-

me anlay›fl› bulunmaktad›r. Oysa ‹ncil'de Hz. ‹sa ile ilgili verilen bilgiler-

den, bu k›ymetli insan›n "Allah'›n o¤lu de¤il, Allah'›n mübarek bir elçisi

olarak anlat›ld›¤›" aç›kça anlafl›lmaktad›r. Onun da her insan gibi bir ha-

yat yaflad›¤› görülmektedir. O da di¤er insanlar gibi do¤mufl, bebeklik,

çocukluk ve gençlik dönemlerinden geçmifltir. Yemek yeme ihtiyac› his-

setti¤inde yan›ndaki havarileriyle birlikte Allah'a flükrederek yemek ye-

mifl, uzun bir günün ard›ndan her insan gibi yorulmufl ve uyuma ihtiya-

c› hissetmifltir. Bunun yan› s›ra Hz. ‹sa'n›n y›kanmak, temizlenmek gibi

her türlü fiziksel ihtiyac›na da çevresindeki kifliler flahit olmufllard›r.

Bunlar, bir insan›n karfl›lamas› zorunlu olan do¤al ihtiyaçlar›ndand›r.

Ayr›ca üçleme inanc›nda Hz. ‹sa'ya atfedilmeye çal›fl›lan ilahl›k iddias›y-

la da tamamen çeliflmektedir.  

‹sa bilgice ve boyca gelifliyor, Allah ve insanlar önünde iyilik bu-

luyordu. (Luka, 2/52)

Onlarla sofrada otururken ‹sa ekmek ald›, flükretti ve ekme¤i bö-

lüp onlara verdi. (Luka, 24/30)

Sevinçten hâlâ inanamayan, flaflk›nl›k içindeki ö¤rencilerine, "Sizzde

yiyecek bir fley var m›?" diye sordu. Kendisine bir parça k›zarm›fl

bal›k verdiler. ‹sa onu al›p gözlerinin önünde yedi. (Luka, 24/41-43)

Mayas›z Ekmek bayram›n›n ilk günü ö¤renciler ‹sa'n›n yan››na

gelerek, "F›s›h yeme¤ini yemen için nerede haz›rl›k yapmam›z›

istersin?" diye sordular. (Matta, 26/17)

Daha sonra ‹sa, Leevi'nin evinde yemek yerken... (Markos, 2/15)
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‹sa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabal›k topland›

ki, ‹sa'yla ö¤rencileri yemek bile yiyemediler. (Markos, 3/20)

Sofraya oturmufl yemek yerlerken ‹sa, "Size do¤rusunu  söyleye-

yim" dedi, "sizden biri, benimle yemek yiyen biri beni ele vere-

cek." (Markos, 14/18)

Ferisilerden biri ‹sa'y› yeme¤e ça¤¤›rd›. O da Ferisi'nin evine gidip

sofraya oturdu. (Luka, 7/36)

... ‹sa, yolculuktan yorulmufl oldu¤u için kuyunun yan›na otur-

mufltu. Saat on iki sular›yd›. Samiriyeli bir kad›n su çekmeye geldi.

‹sa ona, "Bana su ver, iiçeyim" dedi. (Yuhanna, 4/6-7)

‹sa, kay›¤›n uç taraf›nda bir yast›¤a yaslanm›fl uyuyordu... (Mar-

kos, 4/38)

‹sa onlara, "Gelin, tek bafl›m›za tenha bir yere gidelim de biraz din-

lenin" dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit

bulam›yorlard›. (Markos, 6/31)

...Yolculuktan yorulmufl olan ‹sa kuyunun yan›na oturdu... (Yu-

hanna, 4/4)
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Yukar›da al›nt› yapt›¤›m›z bu ‹ncil pasajlar› Hz. ‹sa'n›n di¤er tüm

insanlar gibi Rabbimiz'in rahmetine muhtaç bir befler oldu¤unu ortaya

koymaktad›r. O, Allah'›n tüm alemlere üstün k›ld›¤›, peygamberlik ma-

kam›yla flereflendirdi¤i ve mucizelerle lütufta bulundu¤u, çok üstün ah-

lakl› bir kuludur. O, seçkin özelliklere sahip bir beflerdir, ama ayn› za-

manda di¤er canl›lar gibi Allah'›n rahmetine muhtaç, aciz bir kuldur.

Oysa canl› ve cans›z tüm kainat›n yarat›c›s› olan Allah daima diridir, her

an herfleye hakimdir, herfleyi bilir, herfleye güç yetirir, O'nu uyku ve

uyuklama tutmaz. O her türlü acizlikten de münezzehtir. O, yaratt›kla-

r›na çeflitli acizlikler vermifl ve sahip olduklar› bu eksiklikleri fark ede-

rek yaln›zca Kendisi'ne kulluk etmelerini, herfleyi Kendisi'nden isteme-

lerini emretmifltir. 

Hz. ‹sa da tüm insanlar gibi Allah'›n 

rahmetine muhtaç bir kuldur

Hem Kuran ayetlerinde hem de ‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n Allah'›n sonsuz

lütfuyla çeflitli mucizeler gösterdi¤inden bahsedilir. Ancak Hz. ‹sa her

konuflmas›nda; yapt›¤› tebli¤lerinde ve havarilerle olan sohbetlerinde

bu mucizeleri Allah'›n dilemesiyle gerçeklefltirdi¤ini belirtmifltir. Konu-

flan›n kendisi de¤il Allah oldu¤unu, tüm yap›lan iflleri Allah'›n yerine

getirdi¤ini, Allah'›n tüm canl›lar üzerinde tek hakim oldu¤unu s›k s›k

hat›rlatm›flt›r. Kendisinin Allah'›n risaletini insanlara duyuran bir kul ol-

du¤unu, Allah'›n dilemesiyle bu yapt›klar›n› gerçeklefltirdi¤ini, her yap-

t›¤›n›n Allah'›n kontrolünde oldu¤unu vurgulam›flt›r. Bu aç›klamalar›n-

dan baz›lar› flu flekildedir: 

Herfley bana Rabbim taraf›ndan verildi... (Matta, 11/27)

...Allah'›n bana verdi¤i buyruk uyar›nca ifl görüyorum.... (Yuhan-

na, 14/31)

...Size söyledi¤im sözleri kendili¤imden söylemiyorum... (Yuhan-

na, 14/10)
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...Size önemle belirtirim ki, elçi kendili¤inden hiçbir fley yapa-

maz... (Yuhanna, 5/19)

...Benim ö¤retiflim kendimmden de¤il, beni gönderenden esinleni-

yor. (Yuhanna, 7/16)

Onlar› bana veren Rabbim her varl›ktan üstündür... (Yuhanna,

10/29)

Çünnkü ben kendili¤imden konuflmad›m. Ne diyece¤imi, ne ko-

nuflaca¤›m› beni gönderen Allah buyurdu. O'nun buyru¤unun ise

sonsuz yaflam oldu¤unu biliyorum. Bunun için konnufltu¤um her

sözü Allah'›n bana bildirdi¤i gibi söylüyorum. (Yuhanna, 12/49-

50)

‹sa Allah'›n herfleyi kendi ellerine verrdi¤ini ve Allah'tan gelmifl

olup yine Allah'a gitti¤ini biliyordu. (Yuhanna, 13/3)

Beni gönderen benimle beraberdir. O beni kendi bafl›ma b›rakmad›.

Çünkü ben her zaman O'nun be¤endi¤i   iflleri yap›yorum. (Yu-

hanna, 8/29)

Ben kendi kendime hiçbir fley yapamam; iflitti¤im gibi yarg›la-

r›m. Benim yarg›laay›fl›m do¤rudur. Çünkü kendi iste¤imi de¤il,

beni gönderenin iste¤ini arar›m. (Yuhanna, 5/30)

Kendisine Rabbimden ollanak sa¤lanmad›kça, kimse bana gele-

mez... (Yuhanna, 6/65)

‹ncil'de yer alan yukar›daki aç›klamalar üçleme inanc› aç›s›ndan
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son derece önemlidir. Çünkü bu ifadelerde, Hz. ‹sa'n›n bir ilah de¤il

(Allah'› tenzih ederiz), Allah'a muhtaç, Allah'›n diledi¤i flekilde hare--

ket eden, Allah'›n emretti¤i flekilde karar veren, Allah'›n ilham›yla ko-

nuflan, Allah'›n be¤enece¤ii ifller yapan bir kul oldu¤u bizzat Hz.

‹sa'n›n kendisi taraf›ndan dile getirilmektedir. Ancak üçleme inanc›nda

tüm bu hikmetli ve samimi ifadeler göz ard› edilmekte, Hz. ‹sa ise var

olmak için hiçbir fleye ihtiyac› olmayan, üstün bir varl›k olarak tan›t›l-

mak istenmektedir. Oysa bunlar gerçe¤i yans›tmad›¤› gibi, hem Rabbi-

miz'in yüce Zat›'na hem de O'nun mübarek elçisi Hz. ‹sa'ya karfl› da say-

g›dan uzak bir yaklafl›m› yans›tmaktad›r. Rabbimiz tüm bu benzetmeler-

den münezzehdir. O, hiçbir fleye ihtiyac› olmayan, tüm kusur ve eksik-

liklerden uzak, sonsuz ve tek güç sahibi olan Allah't›r. O'na denk ve efl

bir varl›k yoktur.

Buradaki ifadede Hz. ‹sa'n›n yaln›zca Allah'a kulluk etmekle ilgili

hükümlere uydu¤u aç›kça görülmektedir. Yaln›zca Allah'a kulluk eden

Hz. ‹sa'y› sözde Allah ile eflit sayan üçlemenin ne kadar bat›l bir inanç ol-

du¤u, buradan da anlafl›labilir. (Allah'› tenzih ederiz) 

Hz. ‹sa'n›n Allah'a dua etmesi 

Üçleme inanc›n› yalanlayan bir di¤er delil ise, bu mübarek insan›n

Rabbimiz'e olan samimi dualar›d›r. Dua eden insan Allah'›n varl›¤›n› ve

birli¤ini, O'na karfl› olan acizli¤ini, kendisine tek yard›m edecek olan›n

Allah oldu¤unu ve O'ndan baflka ibadet edilecek hiçbir güç olmad›¤›n›

kabul etmifl demektir. Dua Allah'a olan derin teslimiyetin, kiflinin kendi

aczinin fark›nda oluflunun en güzel ifade flekillerinden biridir. Rabbimiz

tüm eksik s›fatlardan münezzeh olan ve sonsuz kudret sahibi oland›r.

Evrende tüm kudret O'na aittir. Yard›m ve ba¤›fllanma, sadece ve sade-

ce, herkesin Kendisi'ne muhtaç oldu¤u, Kendisi ise kimseye muhtaç ol-

mayan Allah'tan istenir. Hz. ‹sa'n›n dualar› da Allah'a olan teslimiyetinin
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ve sahip oldu¤u güçlü Allah korkusunun en samimi göstergelerinden-

dir. ‹ncil'de belirtildi¤ine göre Hz. ‹sa hem flükretmek hem de istekte bu-

lunmak amac›yla Rabbimiz'e dua etmifltir. Kendisine isteklerini verebile-

cek tek ve mutlak gücün Allah oldu¤unu bilmifltir:

Biraz ileriye giderek yüzüstü yere kapand›, duaya koyuldu... (Mat-

ta, 26/39)

Halka çimenlerin üzerine oturmalar›n› buyurduktan sonra, befl ek-

mekle iki bal›¤› ald›, gözlerini gö¤e dikerek flükran duas›n› yapt›...

(Matta, 14/19)

Halk› sal›verdikten sonra dua eetmek için tek bafl›na da¤a ç›kt›. Ak-

flam olurken orada yaln›zd›. (Matta, 14/23)

Sabah çok erkenden, ortal›k henüz a¤armadan ‹sa kalkt›, evden ç›-

k›p ›ss›z bir yere gitti, orada dua etmeye bafllad›. (Markos, 1/35)

Onlar› u¤urlad›ktan sonra, dua etmek için da¤a ç›kt›. (Markos,

6/46)

‹sa ö¤rencilerine, "Ben dua eederken siz burada oturun" dedi.

(Markos, 14/32)

O günlerde ‹sa, dua etmek için da¤a ç›kt› ve bütün gece-

yi Allah'a dua ederek geçirdi. (Luka,

6/12)
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‹sa bir yerde dua ediyordu. Duas›n› bitirince ö¤rencilerinden bi-

ri O'na, "Ö¤retmen" dedi, "Yahya'nn›n kendi ö¤rencilerine ö¤retti-

¤i gibi sen de bize dua etmesini ö¤ret." (Luka, 11/1)

... Ben, iman›n› yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Geri döndü-

¤ün zaman kardefllerini güçlendir." (Luka, 22/32)

Kuran'da yer alan bir ayette de Hz. ‹sa'n›n, Rabbimiz'in en güzel s›-

fatlar›n› anarak yapt›¤› samimi duas› flöyle bildirilmifltir:

Meryem o¤¤lu ‹sa: "Allah'›m, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, önce-

miz ve sonram›z için bir bayram ve SSen'den de bir belge olsun. Bizi r›z›k-

land›r, Sen r›z›k vericilerin en hay›rl›s›s›n" demiflti. (Maidde Suresi, 114)

Allah Hz. ‹sa'n›n bu duas›n› kabul etmifl ve flöyle buyurmufltur: 

Allah demiflti ki: "fiüphesiz Ben bunu size indirece¤im. Art›k bundan

sonra sizden kimm inkâr ederse, Ben onu gerçekten alemlerden hiç kimse-

yi azabland›rmayaca¤›m bir azapla azabland›raaca¤›m." (Maide Suresi,

115)

Hz. ‹sa Allah'a dua ederek O'ndan bir sofra indirmesini istemifltir.

Allah Hz. ‹sa'n›n bu duas›n› kabul ederek O'nun dile¤ini yerine getir-

mifltir. Ancak unutulmamal›d›r ki, Hz. ‹sa'n›n bu mucizeyi yerine getire-

cek ba¤›ms›z ve özel bir gücü bulunmamaktad›r. O, Allah'›n sonsuz ya-

ratma gücünü insanlara göstermesinde elçilik görevini üstlenen çok mü-

barek bir kuldur. 

‹ncil'de Hz. ‹sa "Allah'›n elçisi" olarak isimlendirilmifltir

Üçleme inanc›n›n özünde, Hz. ‹sa'y› Allah'›n risaletini tebli¤ eden

bir elçi ya da di¤er peygamberler gibi Allah'›n gönderdi¤i bir kul olarak

de¤il, "Allah'›n o¤lu" (Allah'› tenzih ederiz) olarak görme anlay›fl› bulun-

maktad›r. Oysa ‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n Allah'›n vahyini tebli¤ eden, insanla-

r› iman etmeye ve Allah'a teslim olmaya davet eden bir elçi oldu¤u an-

lat›l›r. Hz. ‹sa da "gönderilmifl bir elçi" oldu¤unu tebli¤lerde sürekli ifa-
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de etmektedir. Hz. ‹sa'n›n Allah'a söyledi¤i "Ben onlara Senin sözünü ilet-

tim" (Yuhanna, 17/14) fleklindeki sözü özellikle dikkat çekicidir. O da

Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Muhammed (sav) gibi bir

peygamberdir, Allah'›n risaletini tebli¤ eden bir elçidir. Nitekim bir ‹ncil

pasaj›nda Hz. Musa'n›n; " Tanr› size kendi kardefllerinizin aras›ndan benim

gibi bir peygamber ç›karacak" (Elçilerin ‹flleri, 7/37) fleklinde söyledi¤i ha-

ber verilmektedir. Hz. ‹sa'n›n peygamberli¤ini teyit eden ‹ncil aç›klama-

lar›ndan baz›lar› flu flekildedir:

Beni sevmeyen, sözlerimi tutmaz. ‹flitti¤iniz söz benim de¤il, beni

gönderen Allah'›nd›r. (Yuhanna, 14/24)

E¤er Rabbimin ifllerini yapm›yorsam, bana iman etmeyin. Ama

yap›yorsaam, bana iman etmeseniz bile, yapt›¤›m ifllere iman

edin… (Yuhanna, 10/37-38)

Halk, ‹sa'n›n yapt›¤› mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gele-

cek olan peygamber budur" dedi. (Yuhanna, 6/14)

..."O adam, Allah'›n ve bütün halk›n önünde gerek söz, gerek ey-

lemde ggüçlü bir peygamberdi." (Luka, 24/19)

... Çünkü beni göndereni tan›m›yorlar. (Yuhanna, 15/21)

Allah, sizleri kötü yollar›n›zdan dönndürüp kutsamak için kulunu

ortaya ç›kar›p önce size gönderdi." (Elçilerin ‹flleri, 3/26)

Sonsuz yaflam, tek gerçek Rab olan Seni ve gönderdi¤in ‹sa Me-

sih'i tan›malar›d›r. Yapmam için bana verdi¤in ifli tamamlamakla

Seni yeryüüzünde yücelttim. Dünyadan bana verdi¤in insanlara

Senin ad›n› aç›klad›m. Onlar senindiler, bana verddin ve Senin sö-

züne uydular. Bana verdi¤in herfleyin Sen'den oldu¤unu flimdi

biliyorlar. Çünkü bana iiletti¤in sözleri onlara ilettim, onlar da ka-

bul ettiler. Senden ç›k›p geldi¤imi gerçekten anlad›laar, beni Se-

nin gönderdi¤ine iman ettiler. (Yuhanna, 17/3-8)

Size do¤rusunu söyleyeyim, benim gönderdi¤im herhangi bbir

kimseyi kabul eden beni kabul etmifl olur. Beni kabul eden de
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beni göndereni kabul etmifl olur. (Yuhanna, 13/20)

...Ben kendili¤imden gelmedim. Ama beni gönderen gerçektir.

Ne varr ki, O'nu tan›m›yorsunuz. Oysa ben O'nu tan›yorum. Çün-

kü O'ndan›m ve beni O gönderdi. (Yuhanna, 7/28-29)

‹sa, "Baflkka yere gidelim" dedi, "Yak›n kasabalara. Oralarda da sö-

zü yaymam gerek. Çünkü bunun için geldim." (Markos, 1/38)

‹sa, "Allah taraf›ndan onaylanan ifl, O'nun gönderdi¤i kifliye iman

etmenizdir" diye karfl›l›k verdi. (Yuhanna, 6/29)

Allah'›n gönderdi¤i kifli Allah'›n sözlerini konuflur... (Yuhanna,

3/34)

....Ama beni gönderen gerçektir ve ben O'ndan duyduklar›m›

dünyaya bildiriyorum. (Yuhanna, 8/26)

... ‹sa, "Benim, sizin bilmedi¤iniz bir yiyece¤im var" dedi. Ö¤renci-

ler birbirlerine, "Acaba biri ona yiyecek mi getirdi?" diye sordular.

‹sa, "Benim yeme¤im, beeni gönderenin iste¤ini yerine getirmek

ve O'nun iflini tamamlamakt›r" dedi. (Yuhanna, 4/31-34)

Hz. ‹sa'n›n tebli¤inin özü: Allah'a 

iman ve kulluk

Üçleme inanc›na göre H›ristiyanl›¤›n öncelikli flart› Hz. ‹sa'ya iman-

d›r ve üçlemeye inanmayan bir kifli gerçek bir H›ristiyan de¤ildir. Oysa

‹ncil'de bu iddialar› çürüten çok net aç›klamalar bulunmaktad›r. Özellik-

le de Hz. ‹sa'n›n tebli¤i, insanlar› sadece Allah'a iman etmeye davet et-

mek üzerinedir. Hz. ‹sa çevresindeki insanlar›n sorular›n›, flüphelerini,

kuflkulu yaklafl›mlar›n› onlar› Allah'a teslim olmaya davet ederek gider-

mektedir. 

‹sa ona flu karfl›l›¤› verdi: "Allah'›n Rab'be tapacak, yaln›z O'na

kulluk edeceksin' diye yaz›lm›flt›r." (Luka, 4/8)
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"Size do¤rusunu söyleyeyim, sözümü

iflitip beni gönderene iman edenin son-

suz yaflam› vard›r. Böyle biri yarg›lan-

maz, ölümden yaflama geçmifltir. (Yu-

hanna, 5/24)

"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez.

Ya biirinden nefret edip öbürünü sever,

ya da birine ba¤lan›p öbürünü hor gö-

rür. Siz hem Allah'a, hem dee paraya kul-

luk edemezsiniz. (Matta, 6/24)

‹sa ona flu karfl›l›¤› verdi: "Allah'›n olan

Rab'bi bütün yüre¤inle, bütün can›nla

ve bütün akl›nlla sev.' (Matta, 22/37)

Onlar›n tart›flmalar›n› dinleyen ve ‹sa'n›n

onlara güzel bir cevap verdi¤ini gören

bir din bilgini yaklafl›p ona, "Tüm buy-

ruklar›n en önemlisi hangisidir?" diye

sordu. ‹sa flöyle karfl›l›k verdi: "En önem-

lisi fludur: Dinle, ey ‹srail! Allah'›m›z

olan Rab tek Rab'dir. Allah'›n olan

Rab'bi bütün yüre¤inle, bütün can›nla,

bütün akl›nla ve bütün gücünle sev..

‹kincisi de fludur: Komflunu kendin gibi

sev. Bunlardan daha büyük buyruk yok-

tur." Din bilgini ‹sa'ya, "‹yi söyledin, ö¤-

retmenim" dedi. "Allah tektir ve O'ndan

baflkas› yoktur" demekle do¤ruyu söyle-

din. (Markos, 12/28-32)

Bunun üzerine tafl› kald›rd›lar. ‹sa gözle-

rini gökyüzüne dikerek flöyle dedi: "Rab,

beni iflitti¤in için Sana flükrediyorum.
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Beni her zaman iflitti¤ini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran

halk için, beni Senin gönderdi¤ine imaan etsinler diye söyledim."

(Yuhanna, 11/41-42)

‹sa yüksek sesle, "Bana iman eden bana de¤il, beni gönderene

iman etmifl olur" dedi. "Beni gören, beni göndereni de görür. Bana

iman eden hiç kimse karanl›kta kalmas›n diye, dünyaya ›fl›k olarak

geldim. Sözlerimi iflitip de onlara uymayan› ben yarg›lamam. Çün-

kü ben dünyay› yarg›lamaya de¤il, dünyay› kurtarmaya geldim.

Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kifliyi yarg›layacak biri

var. Söyledi¤im söz o kifliyi son günde yarg›layacakt›r. Çünkü ben

kendili¤imden konuflmad›m. Beni gönderen Allah'›n Kendisi ne

söylemem ve ne konuflmam gerekti¤ini bana buyurdu. O'nun buy-

ru¤unun sonsuz yaflam oldu¤unu bilirim. Ne söylüyorsam,

Allah'›n bana söyledi¤i gibi söylüyorum." (Yuhanna, 12/44-50)

Yukar›daki ‹ncil aç›klamalar›nda da görüldü¤ü gibi Hz. ‹sa di¤er

tüm peygamberler gibi Allah'a tüm kalbiyle teslim olmufl mübarek bir

kuldur. ‹nsanlara Allah'›n vahyini aktarm›fl, onlara Allah'a bir ve tek ola-

rak iman etmeleri için ça¤r›da bulunmufltur. Yeryüzünde devam eden

hayat› boyunca çok zor flartlarla karfl›laflm›fl, tebli¤ini engellemeye çal›-

flan çok say›da din karfl›t› insan olmas›na karfl›n, çok üstün bir sab›r gös-

tererek Allah'›n dinini anlatmaya devam etmifltir. fiiddetli Allah korkusu

ile son ana kadar insanlar› tüm kainat›n yarat›c›s› olan Allah'a iman et-

meye ve O'na kulluk etmeye davet etmifltir. Tüm bunlar Hz. ‹sa'n›n

Allah'›n o¤lu de¤il (Allah'› tenzih ederiz), kavmine Allah'tan müjdeler

getiren, ahiret gününe karfl› insanlar› uyaran, güzel ahlaka davet edip

her türlü ba¤nazl›ktan kurtulmalar› için onlara ça¤r›da bulunan bir pey-

gamber oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Sadece Hz. ‹sa de¤il, Hz.

‹sa'n›n tebli¤ini dinleyen, ö¤ütlerini tutan ve bu kutlu insan›n izinden gi-

den ilk ‹seviler de Hz. ‹sa gibi birer muvahhiddiler. Gördükleri bask›lar

onlar› asla y›ld›rmam›fl, Allah'› birleyenler olarak Hz. ‹sa'n›n yolundan

hiçbir flekilde dönmemifllerdir. Bu kifliler Nasranilerdir. 
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Hz. ‹sa'n›n Tebli¤ine Uyan Samimi H›ristiyanlar: Nasraniler

Hz. ‹sa, arkas›nda sad›k bir müminler toplulu¤u b›rakt›. Yeni Ahit'e

göre Hz. ‹sa'n›n seçti¤i on iki havari, Hz. ‹sa'n›n ailesi ve Hz. ‹sa'ya iman

eden di¤er Yahudilerden oluflan bu topluluk, di¤er Yahudiler taraf›ndan

"Nasraniler" (Nazareans) olarak tan›mland›lar.11 Bu ifadenin, ‹ncil'de Hz.

‹sa için kullan›lan "Nas›ral› ‹sa" deyiminden türedi¤i ya da bu deyimle

ayn› kaynaktan ç›kt›¤› kabul edilir. 

Nasraniler Eski Ahit'e ve Hz. Musa'n›n hükümlerine uymaya de-

vam ediyorlar, Musevi inanc›n›n emir ve yasaklar›na uyuyorlard›. Nas-

ranileri di¤er Yahudilerden ay›ran en önemli fark ise, Hz. ‹sa'n›n getirdi-

¤i yeni dini benimsemeleri ve onu bir peygamber ve bir Mesih olarak ka-

bul etmeleriydi. Hz. ‹sa'n›n, daha önceden Hz. Musa taraf›ndan haber

verilen12 ve Allah'›n, Yahudileri do¤ru yola yöneltip dinlerini bat›l ina-

n›fllardan ar›nd›rmak için gönderdi¤i peygamber oldu¤una iman edi-

yorlard›. Nasraniler Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›'na al›n›fl›n›n ard›ndan, onun

getirdi¤i mesaj› yaymak için tüm imkanlar›yla mücadele ettiler. Yeni

Ahit'in ‹ncillerden sonra en önemli kitab› kabul edilen Elçilerin ‹flleri, bu

konu hakk›nda önemli bilgiler verir. 

Nasranilerin mesaj›

Elçilerin ‹flleri'nde yaz›ld›¤›na göre, Hz. ‹sa'n›n ö¤rencileri peygam-

berlerinin Allah Kat›'na al›n›fl›n›n ard›ndan yo¤un bir bask› görmeye

bafllad›lar. Dönemin Yahudi din adamlar›, onlar› kendilerince sapk›n bir

mezhep olarak görüyor ve elden geldi¤ince susturmak ve sindirmek is-

tiyorlard›. Romal›lar›n gözünde de sak›ncal› bir konumdayd›lar. Ancak

bask›lar ve k›namalar onlar› y›ld›rmad›. Bunun en büyük s›rr› ise kuflku-

suz Allah'a olan inançlar›yd›. Bu inanç onlara büyük bir dayan›flma ve

kardefllik de kazand›rm›flt›. Elçilerin ‹flleri'nde bu durum flöyle anlat›l›r:

‹manl›lar›n tümü birarada bulunuyor, herfleyi ortaklafla kullan›yor-

116



lard›. Mallar›n› mülklerini sat›yor ve bunun paras›n› herkese ihtiya-

c›na göre da¤›t›yorlard›. Her gün tap›nakta toplanmaya devam

eden imanl›lar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve

sadelikle yemek yiyor ve Allah'› övüyorlard›. Tüm halk›n be¤enisi-

ni kazanm›fllard›. Rab de her gün yeni kurtulanlar› onlar›n aras›na

kat›yordu. (Elçilerin ‹flleri, 2/44-47)

Bir baflka bölümde, Nasraniler aras›ndaki dayan›flma ve fedakarl›k

flöyle anlat›l›r: 

‹nananlar›n toplulu¤u yürekte ve düflüncede birdi. Hiç kimse sahip

oldu¤u herhangi bir fley için "bu benimdir" demiyor, herfleylerini

ortak kabul ediyorlard›... Allah'›n büyük lütfu hepsinin üzerindey-

di. Aralar›nda yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi

olanlar bunlar› satar, satt›klar›n›n bedelini getirip elçilerin buyru-

¤una verirlerdi; bu da herkese ihtiyac›na göre da¤›t›l›rd›. Örne¤in,

K›br›s do¤umlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba, yani 'Cesaret

Verici' diye adland›rd›klar› Yusuf, sahip oldu¤u bir tarlay› satt›, pa-

ras›n› getirip elçilerin buyru¤una verdi. (Elçilerin ‹flleri, 4/32-37)

Bu denli büyük bir iç disipline sahip olan Nasraniler, Hz. ‹sa'n›n

tebli¤ini di¤er Yahudilere anlatmaya devam ettiler. Hz. ‹sa'y› tan›t›rken

de onun Allah'›n Yahudilere gönderdi¤i son peygamber oldu¤unu söy-

lüyorlard›. Havari Petrus'un Süleyman Tap›na¤›'ndaki bir grup Yahudi-

ye yapt›¤› bir konuflma, Elçilerin ‹flleri'nde flöyle aktar›l›r: 

"fiimdi ey kardefller, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü

böyle davrand›¤›n›z› biliyorum... Öyleyse, günahlar›n›z›n silinmesi

için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki, Rab size yenilenme f›rsat-

lar› versin ve sizin için önceden belirlenmifl olan Mesih'i, yani ‹sa'y›

göndersin. Allah'›n eski ça¤lardan beri kutsal peygamberlerinin a¤-

z›ndan bildirdi¤i gibi, herfleyin yeniden düzenlenece¤i zamana dek

‹sa'n›n gökte kalmas› gerekiyor. Musa flöyle demiflti: 'Tanr›n›z olan

Rab size, kendi kardefllerinizin aras›ndan benim gibi bir peygamber

ç›karacak. Onun size söyleyece¤i her sözü dinleyin. O peygamberi
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dinlemeyen herkes Allah'›n halk›ndan kopar›l›p yok edilecektir.' 

Samuel ve ondan sonra gelip konuflmufl olan peygamberlerin hep-

si de bu günleri duyurmufltur. Sizler peygamberlerin mirasç›lar›,

Allah'›n atalar›n›zla yapt›¤› antlaflman›n mirasç›lar›s›n›z. Nitekim

Rab ‹brahim'e flöyle demiflti: 'Senin soyunun arac›l›¤›yla yeryüzün-

deki tüm halklar kutsanacakt›r.' Allah, her birinizi kötü yollar›ndan

döndürüp kutsamak için kulunu ortaya ç›kar›p önce size gönder-

di." (Elçilerin ‹flleri, 3/17-26)

Bu ifadelerde Petrus, Hz. ‹sa'dan "Allah'›n kulu" diye bahsetmek-

te ve onun bir peygamber oldu¤unu vurgulamaktad›r. Hz. ‹sa'n›n, Hz.

Musa taraaf›ndan haber verilmifl bir peygamber oldu¤u insanlara anla-

t›lmaktad›r ve "Allah'›n O¤lu" gibi bir kkavram yer almamaktad›r. Üç-

leme inanc›ndan ya da Hz. ‹sa'ya atfedilen sözde ilahl›k s›fat›ndan da bir

bahis yoktur. (Allah'› tenzih ederiz.) 

Nasranilere Bask›lar

Elçilerin ‹flleri'nde anlat›ld›¤›na göre dönemin Yahudi din adamlar›

Nasranilerden rahats›z oldu ve onlar›n tebli¤i yay›ld›kça bu rahats›zl›k

artt›. Hem Yahudi din adamlar›, hem de onlar taraf›ndan k›flk›rt›lan Ro-

ma yönetimi onlar› "siyasi aç›dan" tehlikeli bir grup sayd› ve hedef ald›.

Tarihi kay›tlara göre, Nasranilere karfl› uygulanan bask› politikas› gide-

rek artt›. Birçok kez tutukland›lar, k›rbaçland›lar ve Hz. ‹sa'n›n ad›n› an-

mamalar› için uyar›ld›lar. MS 48-49 y›llar›nda Nasranilerin tutuklanma-

s› ve cezaland›r›lmas› iyice artt›. Sonunda, MS 62-65 y›llar› civar›nda

Nasranilerin lideri tutukland› ve öldürüldü. Nasranilerin di¤er Yahudi-

lerle, özellikle de önde giden din adamlar› ile (Saddukiler ve Ferisiler)

anlaflamamalar›n›n nedeni, ‹ncil metinlerine göre, bu din adamlar›n›n

"kuflaktan kufla¤a aktard›klar› geleneklerle Allah'›n sözünü geçersiz

k›lmalar›"yd›. (Markos, 7/13)

Yeni Ahit'e göre Hz. ‹sa'n›n yak›n ailesinin ve havarilerinin liderli-



¤inde yaflayan bu cemaatin belirgin vasf› "bir ve tek olarak Allah'a" inan-

malar›yd›. Nasraniler için Hz. ‹sa Allah'›n kutlu elçisi idi. Üçleme

inanc› ise onlar için hiçbirfley ifade ettmiyordu. Onlar için önemli olan

Hz. ‹sa'n›n getirdi¤i mesajd›. Nitekim Nasrani yaz›lar›nda -örne¤in Yeni

Ahit'teki "Yakub'un Mektubu"nda- hep Allah'a imana ça¤r›da bulunul-

makta ve daha çok imani kavramlar›n üzerinde durulmaktad›r.

48-49 y›llar› aras›nda Yahuda'n›n Romal› valisi, çok say›da Nasrani-

yi çarm›ha gerdirdi. Roma'ya karfl› geliflen her türlü isyan hareketinde

Nasranilerin de rolü oldu¤u düflünülüyordu. 50'li y›llarda bask› sürdü.

Nasrani toplulu¤u 65 y›l›nda Kudüs'ten ç›kt› ve Mezopotamya'ya do¤ru

göç etti. 

"Sapk›nlar" ve Ebionlar

Nasraniler, ikinci yüzy›ldan itibaren Kilise önderlerinin yaz›lar›nda

"sapk›n" bir mezhep olarak an›lmaya bafllad›lar. Kilise'nin önemli isim-

lerinden biri olan Justin Martyr, MS 150 y›l›nda yazd›¤› bir metinde, Hz.

‹sa'y› bir Mesih olarak tan›yan, ancak yine de onu normal bir insan sa-

yan, yani "Tanr›'n›n o¤lu" (Allah'› tenzih ederiz) olarak görmeyen, bir

mezhepten söz etmiflti. Martyr bir konuyu daha vurgulam›flt›; bu insan-

lar üçlemeyi savunan çevreler taraf›ndan kötüleniyorlard› ve iki taraf›n

aras› son derece bozuktu.13

Bundan yaklafl›k yar›m yüzy›l sonra ise, Katolik Rahip Irenaeus,

Adversus Haereses (Sapk›nl›¤a Karfl›) adl› bildirisini yay›nland›. Irena-

eus'un en çok yerdi¤i "sapk›n"lar›n bafl›nda da "Ebionim" olarak tan›m-

lad›¤› bir cemaat geliyordu. "Ebionim" kelimesi, ‹branice'deki "Ebion"

kelimesinin ço¤uluydu ve k›saca "fakirler" anlam›na geliyordu. 

Irenaeus'a göre Ebionlar cemaatinin "sapk›n" olmas›n›n nedeni ise,

Hz. ‹sa'n›n normal bir insan oldu¤u yönündeki inançlar›yd›. Ayr›ca yine

Irenaeus'a göre, Yahudi hükümlerinin tüm kurallar›na hala titizlikle

uyuyorlar, öte yandan dört ‹ncil içinden de bir tek Matta ‹ncili'ni kabul
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ediyorlard›.14 Yaz›l› kaynaklardan söz konusu Ebionlar cemaatinin Nas-

raniler oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Kilise önderleri "Ebion" ve "Nasrani" te-

rimlerini hep ayn› toplulu¤u ifade etmek için kullanm›fllard›r. Örne¤in 4.

yüzy›l›n sonlar›nda Epiphanius adl› bir Kilise yazar›, yazd›¤› bir bildiri-

de "Nasrani" ve "Ebion" kelimelerini ayn› anlamda ve ayn› grubu ifade

etmek için dönüflümlü olarak kullan›yordu. Epiphanius'a göre, bu gru-

bun "sapk›nl›¤›" Hz. ‹sa'n›n sözde ilah oldu¤unu reddetmelerinden

ve onu normal bir insan  olarak tan›mlamalar›ndan kaynaklan›yordu.

Epiphanius, bu kiflilerin, Kilise'nin onaylad›¤› Yeni Ahit kitaplar›n› de¤il,

bu kitaplar›n "baflka versiyonlar›n›" kulland›klar›n› da vurguluyordu.15

Ebionlar›n Hz. ‹sa'y› bir insan olarak gördükleri, ona ilahl›k atfet-

mek gibi bir inanca sahip olmad›klar›, 22 Aral›k 2003 tarihli Time dergi-

sinde yay›nlanan "The Lost Gospels" (Kay›p ‹nciller) bafll›kl› bir makale-

de de flöyle vurgulan›yordu:

Ebionlar Hz. ‹sa'ya inan›yor, ancak (araflt›rmac›) Ehrman'›n belirtti-

¤i gibi, 'onu Yahudi kutsal kitab›nda vaat edildi¤i gibi, "Yahudilere

gönderilmifl Yahudi Mesihi" olarak görüyorlard›. Ebionlar›n inand›-

¤› Hz. ‹sa, Üçleme'nin bir parças› de¤ildi. Onun bir insan oldu¤unu

ve özelli¤inin Yahudi fleriat›n› mükemmellefltirmek oldu¤unu sa-

vunuyorlard›.16

Kudüs'ten ayr›lan Nasraniler Suriye taraflar›na göç ettiler ve ilerle-

yen birkaç yüzy›lda Mezopotamya'da varl›klar›n› sürdürdüler. Ancak

Nasraniler bir topluluk olarak bu bölgede yaflad›larsa da, Nasrani ö¤re-

tisi giderek yay›ld› ve çok daha uzak co¤rafyalara ulaflt›. Roma'daki Ka-

tolik Kilisesi'nin ulaflmad›¤› bölgelerde, en az›ndan H›ristiyanl›¤›n ilk

dört yüzy›l›nda, Nasrani inanc›na sahip çeflitli H›ristiyan mezhepleri ge-

lifltiler. Nasrani ö¤retisine sahip ç›kan ya da en az›ndan bu ö¤retiden et-

kilenen söz konusu muhalif H›ristiyan hareketlerinin en ünlüsü, önceki

bölümlerde üzerinde durdu¤umuz ‹skenderiye Piskoposu Arius'un

ad›yla an›lan "Ariusçuluk" hareketiydi. 

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 121





›ristiyanl›k dini hakk›nda yeterince bilgisi ol-

mayan kifliler, ‹ncil metinlerinin Hz. ‹sa ile ayn› dö-

nemde yaz›ld›¤›n› ve tamamen Hz. ‹sa'n›n sözlerine

dayand›¤›n› düflünürler. Oysa bu do¤ru de¤ildir. ‹n-

cil Hz. ‹sa'dan çok daha sonralar› yaz›l› metin haline

getirilmifltir. Markos ‹ncili'nin MS 70, Matta ‹ncili'nin MS 80, Luka ‹n-

cili'nin MS 90 y›l›nda, Yuhanna ‹nciili'nin ise 90-100 y›llar› s›ras›nda

yaz›ld›¤› tahmin edilmektedir. Di¤er ‹ncil metinleri de ayn› dönemler

içinde yaz›lm›flt›r. O dönemde var olan birçok ‹ncil aras›nda ortak bir ki-

tap oluflturulmas› ise ‹znik Konsili s›ras›nda gerçeklefltirilmifltir.

Hz. ‹sa'n›n hayat› hakk›nda baflvurabilece¤imiz temel H›ristiyan

kaynaklar, bu mübarek insan›n Allah Kat›na al›n›fl›ndan yaklafl›k 30-35

y›l sonra yaz›lmaya bafllanan ve Yeni Ahit'in ilk dört kitab›n› oluflturan 4

‹ncil ile di¤er Yeni Ahit metinleridir. 

Tarihi kaynaklardan ve ‹ncil'deki anlat›mlardan anlafl›ld›¤› üzere

ilk H›ristiyanlar Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›n›n ard›ndan Hz. ‹sa'n›n

sözlerini ve yapt›klar›n› sözlü olarak insanlara aktarmaya bafllam›fllar-

d›r. Araflt›rmac›lara göre, ilk H›ristiyanlar›n, içinde bulunduklar› flartla-

ra göre Hz. ‹sa'n›n sözlerine yeni anlamlar yüklemeleri, Hz. ‹sa'y› redde-

den Yahudi din adamlar›yla ya da Romal›larla tart›flmalara girdiklerin-

de sözlü olarak aktar›lan bilgileri çeflitli de¤iflikliklere u¤ratm›fl olmalar›

muhtemeldir. Buna göre, ilk H›ristiyanlar Mesih inanc›n› ayakta tutmak,

Hz. ‹sa'ya olan iman› güçlendirmek, H›ristiyanl›¤› h›zla yaymak ve bas-

k›lar nedeniyle halkta oluflan ümitsizli¤i ortadan kald›rmak istiyorlard›.

Bu nedenle de Hz. ‹sa'n›n söz ve fiillerini yorumlayarak, yeni bir flevk ve

heyecan kayna¤› oluflturmay› amaçl›yorlard›. Oysa bunu sadece Allah'›n

sözlerini ve Hz. ‹sa'n›n hikmetli tebli¤ini insanlara aktararak yapabilir-

lerdi. Ancak bu böyle olmam›fl, Allah'›n vahyi sonradan de¤iflikli¤e u¤-

rat›lm›fl ve Hz. ‹sa'n›n sözleri çok yanl›fl flekillerde yorumlanm›fl, özün-
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den uzaklaflt›r›lm›flt›r. ‹flte bu süreçte Hz. ‹sa'ya gösterilen sayg›n›n yan-

l›fl yorumlanm›fl ve sonuçta onu sözde ilahlaflt›ran bir yan›lg›ya sebebi-

yet vermifl olmas› mümkündür. (Allah'› tenzih ederiz.) Bu görüfl günü-

müzde Bat›l› araflt›rmac›lar aras›nda da genelde kabul görmektedir.17

Aradan zaman geçip havariler de birer birer vefat etmeye bafllay›nca, ba-

z› H›ristiyanlar Hz. ‹sa'n›n tebli¤inin yok olmas›n› engellemek için, Hz.

‹sa'n›n sözlerini ve yapt›klar›n›, kendi ak›llar›nda kald›¤› kadar›yla bir-

birlerine ekleyerek ‹ncil metinlerini oluflturma yoluna gitmifl olabilirler.18

Rudolf Bultmann 20. yüzy›l›n önemli Yeni Ahit uzmanlar›ndan bi-
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ridir. Bultmann, eserlerinde ‹ncillerin yaz›m› hakk›nda çok çeflitli yo-

rumlarda bulunur. Bultmann, "Sinoptik ‹ncillerin (Matta, Markos ve

Luka ‹ncillerinin) Hz. ‹sa'n›n yaflam›n›n birbirini izleyen  rivayetleri-

ni ortaya koymak için ‹ncil yazarlar› taraf›ndan birbirine eklenen, dü-

zensiz anekdotllar› biraraya getirmek suretiyle oluflturulduklar›n›"

söyler. Ancak Bultmann'a göre "farkl› toplumlarda o toplumlar› olufltu-

ran feertlerin ihtiyaçlar›na göre tekrarlan›p duran bu sözler çeflitli fle-

killer ald›klar›ndan, bir toplumddan di¤er topluma, hatta bir toplumun

kendi içinde bile birbirlerinden farkl›l›klar arz ediyorlard›" ve "Hz.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 125



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

‹sa'n›n sözleri ve eylemleri, kifliler taraf›ndan farkl› amaçlar için kul-

lan›ld›klar›ndan çeflitli flflekiller kazanm›fllard›." Örne¤in ilk dönemde,

bazen insanlara vaazda veya ö¤ütte bulunmak için, bazen de toplumda

fertlerin uymalar› gereken ahlaki ilkeler olarak kullan›lm›fllard›r. Bult-

mann, sözlü gelene¤in bir sonucu olarak Hz. ‹sa'n›n sözlerinin ve eylem-

lerinin ilk H›ristiyanlar taraf›ndan k›smen de¤ifltirildi¤ini bu flekilde or-

taya koymaktad›r. Ayr›ca, ‹ncil metinlerinde bizzat ilk H›ristiyanlar tara-

f›ndan üretilmifl ve Hz. ‹sa'ya atfedilmifl sözlerin de bulundu¤unu ileri

sürmektedir.19 Hz. ‹sa'n›n kendini "Allah'›n o¤lu" olarak adland›rd›¤›n›

düflünmemektedir. Ona göre bu s›fat, Hz. ‹sa'n›n ard›ndan "tanr›lar›n

o¤ullar› olarak sunulan ilahi kifliler, s›r dinlerinde ibadet edilen o¤ul

ilahlar ve gnnostik mitolojide yer alan kurtar›c› figür" motiflerinden et-

kilenilerek gelifltirilmifl ve büyük bir yan›lg› olarak Hz. ‹sa'ya atfedilmifl-

tir.20 (Allah'› tenzih ederiz.)

Dolay›s›yla bugün Bat›l› araflt›rmac›lar›n büyük bir bölümü taraf›n-

dan kabul edilen gerçek, ‹ncillerin Hz. ‹sa'n›n sözlerinin  eksiksizce bi-

raraya getirilmesiyle oluflmufl birer kitap olmadd›klar›d›r. Onlara göre

‹nciller, Hz. ‹sa'n›n ard›ndan onun sözlerinin, yapt›klar›n›n, kendisin-

den  sonra ortaya ç›kan flartlar içerisinde biraraya getirilmesinden olu-

flan metinlerdir. 

‹ncil metinlerinin yazarlar›

‹nciller günümüzde Markos, Matta, Luka ve Yuhanna gibi yazarla-

r›n adlar›yla bilinmelerine ra¤men, ads›z olarak kaleme al›nm›fllard›r. Bu

isimlerdeki kiflilerin gerçekten ‹ncilleri yaz›p yazmad›klar› bilinmemek-

tedir. ‹nciller ancak 2. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra bugünkü adlar›y-

la an›lmaya bafllanm›fllard›r. Matta ve Yuhanna, Hz. ‹sa'n›n gerçek hava-

risi olarak kabul edilirken, Markos Pavlus'un takipçisi ve Luka da Pav-

lus'un ö¤rencilerinden biri olarak görülür. Yani ‹ncil yazarlar› gerçekte
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yaflam›fl flahsiyetlerdir, ancak ‹ncilleri onlar›n yazd›klar›na dair elimizde

bir kan›t bulunmamaktad›r.21 Tan›nm›fl Kitab-› Mukaddes araflt›rmac›la-

r›ndan E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (‹sa'n›n Tarihi Kimli¤i)

isimli kitab›nda ‹ncillerin yaz›l›fl›n› flu flekilde aç›klar:

Mevcut kan›tlar göstermektedir ki, ‹nciller ikinci yüzy›l›n ikinci

yar›s›na kadar isimsiz olarak kkalm›fllard›r... Sahip oldu¤umuz ‹n-

ciller ikinci yüzy›l›n ilk yar›s›nda zikredildi. Fakat her zaman ano-

nim olarak. Yaklafl›k olarak 180 y›l›nda aniden isimler belirmiflti. O
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‹ncil yazarlar›n›n kendi kitaplar›n› kaleme al›rken tek bir kaynaktan faydalan-

d›klar› fikri, bugünn araflt›rmac›lar taraf›ndan da kabul görmektedir. 

(Altta) Dört ‹ncil yazar›, kaynak ald›klar› Kitab›› Mukaddes'i incelerken. Jacob

Jordaens, 1625, Louvre Müzesi, Paris.
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zaman birçok ‹ncil vard›, sadece

bizim sahip oldu¤umuz gibi dört

tane de¤ildi ve H›ristiyanlar han-

ggisinin yetkili oldu¤unu belirle-

mek zorundayd›lar. Bu önemli bir

mesele idi, fikir olarak çok önemli

farkl›l›klar vard›. Kimin kazand›¤›-

n› ise biliyoruz: bu dört ‹ncil'in –ne

daha az ne de daha çok- Hz. ‹sa'n›n

güvenilir kay›tlar› oldu¤unu düflü-

nen H›ristiyanlar kazanm›fllard›r.22

Sanders, bir baflka makalesin-

de "isimsiz" olarak yaz›lan ‹ncille-

rin adland›r›lma sürecini flöyle an-

lat›r:

MS 2. yüzy›l›n ortalar›nda say›s›z

‹ncil nüshas› vard›. H›ristiyan yet-

kililer bunlardan hangilerinin sahih oldu¤u konusunda bir karar

vermek için onlar› adland›rma yoluna gitmifllerdir. ‹flte böylece gü-

nümüzde Kilise taraf›ndan sahih kabul edilen dört ‹ncil'e Markos,

Matta, Luka ve Yuhanna adlar› verilmifltir.23

From Jesus to Christ, The Origins of the New Testament, Images of Jesus

(‹sa'dan Mesih'e, Yeni Ahit'in Kökenleri, ‹sa'n›n ‹majlar›) kitab›n›n yaza-

r› Paula Fredriksen bu durumu flu flekilde özetler:

Hz. ‹sa'n›n flu an Yunanca olan baz› sözleri toplanm›fl ve flu an ka-

y›p olan bir belge haline getirilmiflti. Bu belgeye günümüz araflt›r-

mac›lar› Q ad›n› verirler. Sözlü gelenekler ise – mucizeler, meseller,

efsaneler vs- çeflitli H›ristiyan topluluklar taraf›ndan biraraya geti-

rilmifl, katlanarak büyümüfl ve elden ele dolaflm›flt›r. Bunlar›n bir

k›sm› isimsiz Yahudi olmayan H›ristiyanlar taraf›ndan 70'li y›llarda

ka¤›da döküldü. Bu kifliler yazar de¤ildi ve bir eser meydana getir-

mediler. Anlat›lan hikayeleri metinler haline getirdiler. Bunun so-
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Luka, Pavlus'un ö¤rencilerindendir. Ancak

Luka ‹ncili'nin onun taraf›ndan yaz›l›p

yaz›lmad›¤› tam olarak bilinmemektedir.



nucunda Markos ‹ncili meydana gel-

di.24

Paula Fredriksen'in dikkat çekti¤i

bir di¤er konu ise ‹ncillerde kullan›lan dil

ile ilgiliydi. Fredriksen özetle flunlar› söylü-

yordu: 

Hz. ‹sa Aramice konufluyordu ve tebli¤ini de Ara-

mice konuflan Yahudilere, Filistinlilere ve göçebelere

yap›yordu. Ancak ‹ncillerin yay›lmas›nda rol oynayan

kiflilerin dilleri Yunanca idi. Hz. ‹sa'n›n sözlü tebli¤i ve tüm yap-

t›klar› Yunancaya yine sözlü olarak çevrildi. Bu çevirrilerin güve-

nilirli¤inden emin olmak ise mümkün de¤ildir. Sözlü kaynaklar

üzerinde yap›lan psikolojik ve antropolojik araflt›rmalar, bu kay-

naklar›n tarihi aç›dan güvenilirlikten çok uzak oldu¤unu ortaya

koymufltur. Aktarma s›ras›nda hata olmamas› mümkün de¤ildir.

Çünkü gözlem yapan ve aktaran kifli bir insand›r. E¤er bu bilgiler

yaz›l› hale gelmeden önce birçok kifli taraf›ndan aktar›larak yazan

kifliye ulaflm›flsa, o zaman her zincirde farkl› eklemeler, düzeltme-

ler ve de¤ifltirmeler olmufltur. Sonuç olarak Hz. ‹sa ile ilgili, sözlü

olarak aktar››lan bilgiler bize ‹ncil'de gerçekten söylenenler ve o
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dönemde gerçekten olanlar hakk›nda bir

bilgi vermektedir. Ama ayn› zamanda da

bu aktar›m s›ras›nda de¤ifliklikler olabile-

ce¤ini kabul etmemizi zorunlu k›lar.25

Bir di¤er Kitab-› Mukaddes araflt›rmac›s›

John Dominic Crossan, The Birth of Christianity,

Discovering what happened in the years immedia-

tely after the execution of Jesus (H›ristiyanl›¤›n do-

¤uflu, Hz. ‹sa'n›n ifas›n›n hemen sonras›ndaki

y›llarda olanlar› keflfetmek) isimli önemli çal›fl-

mas›nda Marcus J. Borg ve Barry Henaut’un ‹n-

cil yazarlar› hakk›ndaki flu yorumlar›n› aktar›r:

‹ncilleri Hz. ‹sa hakk›nda gerçek bir bilgi

kayna¤› olarak nas›l kullanabiliriz? ‹ncil-

ler, kelimesi kelimesine kendi yazarlar›-

n›n sesleridir. Onlar›n arkas›nda da Hz.

‹sa haakk›nda konuflan toplumdan isimle-

ri belirsiz kifliler bulunmaktad›r. Bu ses-

lerin içinde de Hz. ‹sa''n›n sözlerinden ve

yapt›klar›ndan izler bulunmaktad›r. Hz.

‹sa hakk›nda do¤ru bilgileri toplamak için

iki çetin aflamay› geçmek gerekir. Bunlar-

dan birincisi hangilerinin Hz. ‹sa'ya ait ol-

du¤unu bulmakt›r. ‹kinci ad›m ise bu bilgi-

leri 1. yüzy›ldaki Yahudi dünyas›n›n tarihi

yap›lanmas› içine yerlefltirmektir.26

Hz. ‹sa'n›n anlatt›klar›n›n sözlü hali art›k

tamamen yok oldu. Konuflulan cümleler

yap›s› gere¤i geçicidir ve çok k›sa süre ya-

flar. Sadece dinleyicilerin haf›zas›nda yaflar

ve tamamen geri gelmesi ancak haf›zaya
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ba¤l›d›r... Yaz›l› gelenek dahi de¤iflime u¤rar ve geliflir. Bu bizi ‹n-

cilleri do¤rudan kopyalanm›fl bir sözlü anlat›m olarak varsaymak-

tan al›koymaktad›r: gelenek metne geçirilirken tahrif edilmifl olabi-

lir. Üstelik bu tahrifat sadece Sinoptik yazarlar› ile de s›n›rl› kalma-

m›flt›r...27

Ne ‹ncil yazarlar›, ne de Yeni Ahit'in di¤er bölümlerini yazanlar,

tasvir ettikleri olaylar›n bizzatt görgü flahitleri de¤ildirler. ‹ncil yazar-

lar›, Hz. ‹sa'dan sonra birkaç on y›l boyunca nesilden neesile aktar›lan

sözlü ve yaz›l› gelene¤i bir metin haline getiren kiflilerdir. Bu nedenle

as›rlard›r bu metinler üzerinde araflt›rma yapan çeflitli uzmanlar, ‹ncil

metinlerinin günümüzdeki haline gelmesinde çok çeflitli etkilerin rol oy-

nad›¤›na dikkat çekmifllerdir. Bir makalede bu etki flu flekilde aç›klan-

maktad›r:

Hz. ‹sa'n›n ilk elden orijinal hat›ralar›, (1) H›ristiyanlar›n kendi di-

ni önderlerini yüceltmek için onu evrensel nitelikli dinsel bir kimlik

haline getirme çabalar›yla; (2) kaleme al›nd›klar› dönemin putpe-

rest tanr› motifleriyle; (3) gentile (Yahudi olmayan) kökenli H›risti-

yanlar›n oluflturdu¤u ilk kilisenin, ayr›ld›¤› merkezi Yahudili¤e

karfl› ç›kmas›yla; (4) bizzat H›ristiyan toplumunun farkl› ak›mlar›

içinde ihtilaf ç›karan polemiklerle; (5) ve Hz. ‹sa'n›n hayat›nda ce-

reyan eden olaylar›n Eski Ahit peygamberlerinin verdikleri sözlerin

yerine getirilmesi ve böylece de, onun Eski Ahit peygamberli¤inin

tamamlay›c›s› olarak sunulmas›yla, çeflitli flekillerde muhafaza edil-

mifl, ay›klanm›fl, gelifltirilmifl, yüceltilmifl ve k›smen de tahrip edil-

mifltir... Ayr›ca ‹nciller, heem Yahudilerin bask›lar›na, hem de Ro-

ma ‹mparatorlu¤u'nun zulümlerine karfl› ayakta kalma mücade-

leesi veren ilk kilise taraf›ndan kaleme al›nd›¤› için ve içinde bu-

lunduklar› durumdan dolay›, içerikkleri bizzat Hz. ‹sa'n›n kendisi

ve yapt›klar› olmay›p; ilk kilisenin, muhalifleri ile mücadelesi

ba¤¤lam›nda Hz. ‹sa'n›n sözlerine ve yapt›klar›na getirdi¤i yo-

rumdur. Bu gerçekten hareketle, ‹ncillerin sundu¤u bilgilerin Hz.

132



‹sa'n›n biyografisini yazmak için oldukça yetersiz oldu¤u görülür.

‹flte bundan dolay›d›r ki, Hz. ‹sa'n›n konumunu ve statüsünü ince-

lerken dört ‹ncil'in yorumlanmas›nda, imanlar›, fikirleri, kanaatleri,

önyarg›lar› ve tart›flmalar›, hem ‹ncillerde hem de Yeni Ahit'in di¤er

kitaplar›nda yans›mas›n› bulan ilk H›ristiyan toplumlar›n›n mevcut

hayatlar›n› dikkate almak zorunday›z... Yine Hz. ‹sa'n›n konumu-

nu incelerken flunu da unutmamal›y›z ki, temel kaynak olan ‹n-

ciller, Hz.. ‹sa'dan 40-60 y›l sonra, onun hayat›nda cereyan eden

orijinal olaylardan oldukça farkl› bir ortamdaa, yine onun ana di-

li olan Aramice de¤il, Yunanca olarak kaleme al›nm›flt›r... K›saca-

s› ‹nciller Hz. ‹sa'n›n söylediklerine ve yapt›klar›na bizzat tan›k

olan Hz. ‹sa'n›n kendi havarileri taraf›ndan de¤il de, daha sonraki

dönemde H›ristiyan olmufl kifliler taraf›ndan, zamanla ortaya ç›kan

yeni durumlara uygun olarak derlenen kitaplard›r. Yani ‹nciller,

Hz.  ‹sa'n›n sözleri ve yapt›klar› ile ilgili ilk el rivayetlere de¤il,

ikinci hatta üçüncü el rivayetlerre dayanmaktad›r.28

Yaz›da dikkat çekilen bu tarihi gerçekler son derece önemlidir. ‹ncil

metinlerini k›yaslama yaparak inceleyen ba¤›ms›z araflt›rmac›lar da ayn›

noktaya dikkat çekmektedirler: Dört ‹ncil birbirinden oldukça farkl›d›r.

Dört ‹ncil aras›ndaki farkl›l›klar

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna s›ras›yla yer alan dört ‹ncil, ortak

kabule göre MS 65 ila 100 y›llar› aras›nda yaz›lm›flt›r. (Baz› araflt›rmac›-

lar, MS 75-115 gibi daha geç tarihler de verirler.29) Bunun anlam› ise, bu

kitaplar›n en erkeninin Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›ndan 30 y›l kadar

sonra kaleme al›nd›¤›d›r. 

Az önce de belirtti¤imiz gibi, araflt›rmac›lar bu kadar geç bir tarih-

te kaleme al›nan kitaplar›n Hz. ‹sa'n›n hayat›n› ve tebli¤ini tam olarak

yans›tabilece¤ine inanmamaktad›rlar. Üzerinde durduklar› husus ise,

‹ncil yazarlar›n›n Hz. ‹sa'y› oldu¤u gibi de¤il, kendi zihinlerinde hayal
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ettikleri gibi tasvir etmifl olmalar› ihtimalidir. 

Dört ‹ncil'in ilk üçü -yani Matta, Markos ve Luka- birbirleri-

ne büyük ölçüde paraleldir. Bu nedenle H›ristiyan gelene¤inde

"Sinoptik ‹nciller" olarak tan›mlan›rlar. (Sinoptik, "ayn› gözden"

demektir ve üç ‹ncil'in ortak bak›fl aç›s›n› ifade eder). Bunlar›n

aras›nda tarihsel olarak en erken yaz›lan›, Yeni Ahit'te ikinci s›ra-

ya konmufl olmas›na ra¤men, Markos'un ‹ncili'dir. Matta ve Lu-

ka'n›n kendi ‹ncilleri'ni yazarken Markos'u kaynak olarak kullan-

d›klar›, ancak baz› eklemeler yapt›klar› kabul edilmektedir.

Dördüncü ‹ncil olan Yuhanna ise, Sinoptiklerden çok kesin

çizgilerle ayr›l›r. Yuhanna'da anlat›lan baz› olaylar Sinoptiklerde

yer almaz ya da bunun tersi söz konusudur. Dahas›, Yuhanna'n›n

anlatt›¤› bir olay, Sinoptiklerde tamamen farkl› bir biçimde anla-

t›labilmektedir. Sinoptikler de zaman zaman birbirleriyle çelifl-

mektedirler. 

Yeni Ahit araflt›rmac›lar› dört ‹ncil'in birbirlerinden farkl›

konular›n üzerinde durduklar›na, yazan kiflilerin üsluplar›n›n

metinlere yans›d›¤›na ve dört ‹ncil'in kendi içlerinde birçok tarihi

çeliflkiler bar›nd›rd›¤›na iflaret ederek, ‹ncillerdeki her pasaj›n

do¤rudan Hz. ‹sa'n›n sözü olarak kabul edilmesinin mümkün ol-

mad›¤›n› vurgularlar. Bu iddiaya göre Matta, Markos, Luka ve

Yuhanna taraf›ndan yaz›lan 4 farkl› ‹ncil, farkl› amaçlarla ve fark-

l› topluluklara yönelik yaz›lm›flt›r. H›ristiyan araflt›rmac›lar ‹ncil

metinlerini üsluplar›na göre flu flekilde tan›mlamaktad›rlar: 

Matta; Yahudilere yönelik yaz›lm›flt›r ve bu nedenle de ge-

nelde Hz. ‹sa'dan "‹brahim ve Davut o¤lu Kral Mesih" flek-

linde bahsetmektedir.

Markos; Yunanl›lara yönelik yaz›lm›flt›r ve bu nedenle

de genelde güç, iktidar ve hizmet üzerinde durur. Hz.

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 135
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‹sa'dan "Büyük ‹fller Yapan Tanr›'n›n Kulu" fleklinde bahsedilir.

Luka; Bunlar›n d›fl›nda kalanlara yönelik yaz›lm›flt›r. Bu nedenle de

Hz. ‹sa'n›n üstün ahlak› ve insani yönleri üzerinde durulmufltur.

Hz. ‹sa'dan "‹nsanlar›n dostu olan Adem'in o¤lu" fleklinde bahsedi-

lir.

Yuhanna; Di¤er 3 kitaptan çok daha sonra yaz›lm›flt›r. Bu dönem

içinde oluflan tepkileri ve soru iflaretlerini cevaplamak amac›yla ya-

z›lm›flt›r. Bu nedenle de Hz. ‹sa'n›n mucizevi yönlerinin üzerinde

durmufltur. "Allah'›n o¤lu" (Allah'› tenzih ederiz) fleklindeki ifade-

ler daha ziyade bu kitapta yer al›r. Hz. ‹sa'dan "Göklerden gelen"

fleklinde bahsedilmektedir.30

Tarihsel olarak ‹ncillerin en erkeni Markos, en geçi ise Yuhanna'd›r

ve aralar›nda büyük farklar vard›r. E¤er Markos'un ve Yuhanna'n›n an-
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lat›mlar› tarihsel bir kay›t olarak kabul edilirse, bu farkl›l›klar kolayl›kla

aç›klanabilir. Çünkü ortada ayn› olay›n iki farkl› insan taraf›ndan yaz›l-

m›fl iki ayr› tasviri vard›r. Bu tasvirlerin biri olaydan 40-45 y›l, di¤eri ise

60-65 y›l kadar sonra yaz›lm›flt›r. 

‹nciller aras›ndaki farkl›l›klar karfl›s›nda baz› H›ristiyanlar "ufak te-

fek farkl›l›klara ra¤men sonuçta ayn› olay anlat›l›yor" gibi aç›klamalar-

da bulunurlar. Ama önemli olan da zaten bu farkl›l›klard›r. Çünkü bu

farkl›l›klar, Yeni Ahit'in yazarlar›n›n yazd›klar› metinleri normal, insani

yollarla yazd›klar›n› ortaya koymaktad›r: Hz. ‹sa hakk›nda sözlü baz›

anlat›mlar duymufllar, sonra da kendi kültürlerinin, inançlar›n›n, bilgile-

rinin ya da önyarg›lar›n›n etkisiyle ‹ncilleri yazm›fllard›r. Dolay›s›yla bu

metinler "insani"dirler, "‹lahi" de¤ildirler. Bu nedenle de bunlar›

"içinde hak bölümler olmaas› muhtemel tarihsel kaynaklar" olarak ka-

bul etmek gerekir.

H›ristiyan inan›fl›na göre, ‹ncil metinleri farkl› insanlar taraf›ndan

kaleme al›nm›fllard›r, ama bu insanlar "Tanr›'n›n esinlemesi" ile yazm›fl-

lard›r. Buna göre, Yeni Ahit'te yer alan metinlerin hepsinin her sat›r›n›n

do¤ru oldu¤u kabul edilmektedir. Ancak ‹nciller aras›ndaki çeliflkiler,

bunu imkans›z k›lmakta ve bu kitaplar›n bütünüyle vahye dayal› olduk-

lar›n› reddetmektedir. Ayn› olay›n farkl› flekillerde anlat›lmas› ise, bu an-

lat›m›n insan haf›zas›n›n, zihninin, önyarg› ve beklentilerinin ürünü ol-

du¤unu göstermektedir. 

H›ristiyan kaynaklar›na bakt›¤›n›zda, Yeni Ahit'in dört ‹ncili'ndeki

bu farkl› anlat›m›n "birbirlerini tamamlayan parçalar" olarak yorumlan-

maya çal›fl›ld›¤›n› görürsünüz. Bu mant›¤a göre, her ‹ncil "Hz. ‹sa'n›n

farkl› bir yönünün" görülmesini sa¤lamaktad›r. Oysa bu yanl›flt›r. Orta-

da dört farkl› metin ve dört farkl› anlat›m vard›r, çünkü bu metinleri ya-

zan kiflilerin Hz. ‹sa hakk›ndaki düflünceleri farkl›d›r. Günümüz Kitab-›

Mukaddes araflt›rmac›lar›na göre, Hz. ‹sa hakk›ndaki gerçek bilgileri,

hatta Hz. ‹sa'ya verilmifl olan gerçek ‹ncil'i birer kaynak olarak kullan-
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m›fllar, ancak bu vahyi kendi inançlar›na göre yorumlam›fl, yeniden fle-

killendirmifl ya da ilavelerle geniflletmifllerdir. Bu araflt›rmac›lar›n ara-

s›nda önemli bir yere sahip olan John Dominic Crossan, Richard G.

Watts ile birlikte yazd›¤›, Who is Jesus? Answers to Your Questions About

the Historical Jesus (Hz. ‹sa Kimdir? Tarihi ‹sa Hakk›ndaki Sorular›n›za

Cevaplar) isimli eserinde, ‹ncil metinleri aras›ndaki farkl›l›klar hakk›nda

flu yorumu yapar:

Asl›nda problemin temelinde dört ‹ncil'e sahip olmam›z yat›yor.

Çünkü birkaç farkl› versiyon içindeki belli meselleri veya özdeyifl-

leri veya hikayeleri okudu¤umuzda aralar›ndaki uyuflmazl›klar›

kaç›ramay›z. ‹lk baflta, flunu söylemek üzere akl›m›z çeliniyor; 'fia-

hitler ayn› fleyleri farkl› flekillerde hat›rl›yorlar.' Ancak çok aç›kt›r

ki, Matta ve Luka ‹ncillerini yazd›klar›nda önlerinde Markos ‹nci-

li'nin (Yeni Ahit ‹ncillerinin ilk olan›) kopyalar› duruyordu. Yani,

Hz. ‹sa hakk›ndaki hikayeler konusunda Matta ve Luka ba¤›ms›z

kaynaklar de¤illerdir, ancak Markoos'un versiyonlar›d›r. Ayr›ca bu
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demek oluyor ki versiyonlar bireysel ‹ncil yazarlar›n›n dini görüfl-

lerini (teolojilerini) yans›tmaktad›r. Bir baflka deyiflle, her bir ‹ncil

biyografiden ziyade Hz. ‹sa'n›n kas›tl› birer yorumudur... Matta,

Markos, Luka ve Yuhanna aras›ndaki tüm farkl›l›klar ile di¤er mev-

cut pek çok ‹ncil ile (Q ‹ncili, Aziz Thomas ‹ncili...) birlikte belirgin

bir problemimiz var. Her bir ‹ncil Hz. ‹sa'y› anlaman›n özel bir yo-

ludur. Acaba tarihi gerçeklere ne kadar yak›nlar?31

Al›nt›da da belirtildi¤i gibi, bir baflka önemli gerçek, dört ‹ncil'in,

asl›nda daha fazla say›daki ‹ncil kopyalar›n›n içinden seçilmifl kitaplar

olmas›d›r. Thomas ‹ncili, Meryem ‹ncili, Petrus ‹ncili, Yakup ve Tho-

mas'›n Çocukluk ‹ncilleri, Yakub'un gizzli ‹ncili, Eagerton ‹ncili,

Oxyrhynchus ‹ncili gibi bu farkl› ‹nciller, Hz. ‹sa hakk›nda farkl› bil--

giler ve yorumlar içermektedir. Araflt›rmac›lar, tüm bu ‹ncillerin asl›n-

da tek bir orijinal -ama kay›p- metinden geldi¤ini düflünmektedirler. Bu-

na, Almanca'daki "quelle" (kaynak) sözcü¤ünden esinlenerek "Q ‹ncili"

denmektedir. ‹lk H›ristiyan toplumu ve ‹ncil'i ilk kez derleyenler Hz.

‹sa'n›n sözlerini biraraya getirirlerken içinde bulunduklar› duruma, si-

yasi bask›lara ve mevcut koflullara göre yeni yorumlamalar yapm›fl, çe-

flitli eksiltme ve eklemelerle gerçek mesajdan uzaklaflm›fllard›r. Bugün

‹ncil üzerine araflt›rma yapan tarihçiler bu konuda hemfikirdirler. Paula

Fredericksen Yeni Ahit yaz›lar›n›n kaleme al›nd›¤› dönemi flu flekilde

özetler:

Yeni Ahit yaz›lar›n›n yaz›ld›¤› dönem, sözlü anlat›mdan yaz›l›

anlat›ma; Aramice'den Yunanca'ya, zaman›n sonundan zaman›n

ortas›na; Yahudilerden Yahudi-olmayanlara;  Celile'den Yahu-

da'ya ve oradan da ‹mparatorlu¤a geçifllerin yafland›¤› bir dö-

nemdi.32

‹ncil metinlerinin oluflumu hakk›nda çok fazla araflt›rma yap›lm›fl

ve çok çeflitli kitaplar yaz›lm›flt›r. Bu araflt›rmac›lar›n çok büyük bir bö-

lümü ise yukar›da belirtti¤imiz fikirlere kat›lmaktad›rlar. Yani ‹ncil me-

tinlerinin kim taraf›ndan yaz›ld›¤›n›n belli olmad›¤›n›, bu metinlerin Hz.
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‹sa'n›n do¤rudan sözleri olup olmad›¤› konusunda kesin bir kanaate sa-

hip olunamayaca¤›n›, ‹ncil yazarlar›n›n Hz. ‹sa ile ça¤dafl olmad›klar›n›

söylerler. Örne¤in Princeton Üniversitesi ‹lahiyat bölümünden Elaine

Pagels, "Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak adland›rd›¤›m›z ‹ncil-

leri kimin yazd›¤› hakk›nda hemen hemen hiçbir bilgiye sahip de¤iliz."33

der. Who Wrote the Gospels? (‹ncilleri Kim Yazd›?) kitab›n›n yazar› Randel

Mc Craw Helms, "Markos'un Hz. ‹sa'n›n görgü tan›¤› olan hiç kimseyi

tan›mad›¤›n›"34 söyler. 

U.S. News & World Report dergisinde, 10 Aral›k 1990 tarihinde Jef-

fery L. Sheler imzal› "Who Wrote the Bible?" (‹ncil'i Kim Yazd›?) bafll›kl›

bir araflt›rma dosyas› yay›nlanm›flt›r. Birçok Kitab-› Mukaddes araflt›r-

mac›s›yla görüflen Sheler'e göre, "Uzmanlar Kitab-› Mukaddes'in tama-

men insan eme¤inin ürünü oldu¤u, yazarlar›n›n kimli¤inin ebedi olarak

kaybedildi¤i ve çal›flmalar›n›n yüzy›llard›r tercüme ve düzeltmelerle si-

lindi¤i sonucuna varm›fllard›r."35 Sheler'in ‹ncil'in yaz›m›yla ilgili yorum-

lar› flu flekildedir: 

Günümüzde ‹ncilleri asl›nda Matta, Markos, Luka, Yuhanna'n›n

yazd›¤›na inanan çok az say›da Kitab--› Mukaddes uzman› bulun-

maktad›r -liberal flüphecilerden tutucu Evanjeliklere kadar. Me-

tinlerin yazarlar› hiçbir yerde kendilerinin kimliklerini vermemek-

tedirler ya da aç›kça Hz. ‹sa'y› tan›d›klar›n› ya da onunla yolculuk

ettiklerini iddia etmemektedirler... Baz› uzmanlar Hz. ‹sa'n›n ölü-

münden sonraki 100 y›l içinde çok say›da de¤ifliklik meydana gel-

di¤ini, bu yüzden hiç kimsenin ‹ncillerin do¤rulu¤u ya da güveni-

lirli¤inden- özellikle de yazarlar›n Hz. ‹sa'n›n kendisine dayand›r-

d›klar› sözlerin- kesin olarak emin olunamayaca¤›n› ifade etmekte-

dirler.36

Sheler, yaz›s›nda birçok teolo¤un görüfllerine yer verir. Örne¤in

Weston ‹lahiyat Fakültesinden Jerome Neyrey, "Üzerinde durulmas› ge-

reken ana konu, ‹ncilleri kimin yazd›¤›n› bizim gerçekte bilemedi¤imiz-

dir."37 der. 8 Nisan 1996 tarihli Time dergisinde de bu konu genifl yer al›r.
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Dergiye görüfllerini aç›klayan The Gospel Truth (‹ncil Gerçe¤i) kitab›n›n

yazar› David Van Biema flunlar› ifade eder:

Ço¤u uzman›n do¤rulu¤unu kesin olarak kabul ettikleri fley, ‹n-

cillerin; havarilerin de¤il, onlar››n ad› bilinmeyen taraftarlar›n›n

(ya da onlar›n taraftarlar›n›n taraftarlar›n›n) ürettikleri metinleer

oldu¤udur. Her biri Hz. ‹sa'n›n hayat›yla ilgili farkl› bir tablo

sunmufllard›. En erkeni Hz. ‹sa'ddan yaklafl›k 40 y›l sonra yaz›l-

m›flt›r.38
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Birçok Kitab-› Mukaddes araflt›rmac›s›, Dördüncü ‹ncil'in yaza-

r› olarak kabul edilen Yuhanna'n›n, dii¤er 3 ‹ncil yazar›ndan

çok daha farkl› ve üçleme inanc›na sözde destek sa¤layan bir

üslup kulland›¤››n› kabul etmektedir. 



Prof. E. P. Sanders, neden ‹ncillerin orijinal hallerinden uzaklaflt›¤›-

n› düflündü¤ünü flu flekilde özetler:

- ‹lk H›ristiyanlar Hz. ‹sa'n›n yaflam›n›n hikayesini yazm›fl de¤iller-

di, onlar daha ziyade bunu kullanm›fllard› ve bu yüzden flahsi bö-

lümler korunmufl oldu -yani onun sözleri ve kahramanl›klar› hak-

k›ndaki k›sa pasajlar korunmufl oldu. Bu bölümler daha sonra edi-

törler ve yazarlar taraf›ndan gelifltirildi ve düzeltildi. Bu da demek

oluyor ki, Hz. ‹sa'n›n sözleri ve yapt›klar› ile ilgili en yak›n içerik-

ten hiçbir zaman emin olamay›z.

- Baz› materyaller revize edilmifl, baz›lar› da ilk H›ristiyanlar tara-

f›ndan oluflturulmufltur.

- ‹nciller anonim olarak yaz›lm›fllard›r.39

Dördüncü ‹ncil

H›ristiyan inan›fllar› üzerindeki Yunan etkisi ile ilgili araflt›rma ya-

pan kifliler için dördüncü ‹ncil çok önemli bir delildir. Akademisyenlerin

ço¤u, Yeni Ahit'te dördüncü s›rada yer alan ve H›ristiyanlarca "Yuhanna

‹ncili" olarak an›lan kitab› sadece "Dördüncü ‹ncil" olarak tan›mlamay›

tercih ederler. Çünkü bu ‹ncil'in havari Yuhanna taraf›ndan yaz›ld›¤› id-

dias› ço¤u araflt›rmac› taraf›ndan kabul edilmemektedir. 

Dördüncü ‹ncil'in yazar›n›n, Hz. ‹sa'n›n kimli¤i hakk›ndaki yo-

rumlar› çok farkl›d›r, üslubu çok  farkl›d›r, aktard›¤› sözler ya da olay-

lar farkl›d›r. Sinoptiklere göre çok daha felsefi, çok daha  sembolik,

çok daha mistiktir. Yeni Ahit'teki çeliflkilerin ço¤u da, asl›nda Sinoptik-

lerle Dördüncü ‹ncil aras›ndaki çeliflkilerdir. Prof. E. P. Sanders da The

Historical Figure of Jesus (Hz. ‹sa'n›n Tarihi Portresi) isimli eserinde Sinop-

tik ‹nciller ve Yuhanna ‹ncili aras›ndaki farkl›l›klar üzerinde durur. San-

ders Hz. ‹sa'n›n hayat›ndan baz› önemli olaylar› örnek vererek, bu olay-

lar›n Sinoptik ‹nciller ile Yuhanna ‹ncili'nde birbirinden çok daha farkl›
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flekillerde anlat›ld›¤›na dikkat çeker. Sanders, "ikisinden birini kabul et-

mek zorunday›z" der, ve cümlesini flöyle tamamlar: 

"...Ancak bir baflka olas›l›¤›n da üzerinde durmal›y›z: belki de ya-

zarlar›n hiçbiri neyin ne zaman yer alaca¤›n› bilmiyordu. Ellerin-

de büyük olas›l›kkla birkaç kar›fl›k bilgi vard› ve onlar da bu bil-

giler üzerine inan›l›r hikayeler oluflturdular. Bu  hikayelere de

kendileri yeni eklemeler yapt›lar."40

Maurice Casey, The Origins and Development of New Testament Chris-

tology, (Yeni Ahit Kristolojisinin Kökenleri ve Geliflimi) isimli önemli ça-

l›flmas›nda flu yorumlarda bulunur:

Yuhanna'da Hz. ‹sa'n›n, Tanr›'n›n O¤lu ifadesini 23 kez kulland›¤›

görülmektedir. Markos'da bu say› sadece birdir. E¤er Hz. ‹sa bu te-

rimi Yuhanna'n›n söyledi¤i kadar s›k kullanm›fl olsayd›, derin iman

sahibi olan H›ristiyanlar da Sinoptik ‹ncillerde bu ifadeyi birçok kez

kullan›rlard›... Oysa Sinoptiklerde bu yönde deliller bulunmamak-

tad›r. E¤er "o¤ul" ifadesi Hz. ‹sa'n›n kendi kudsiyetini ifade et-

mek için kulland›¤› en temel ifade oolsayd›, havariler bu terimi

çok fazla kullan›rlard›, bu sözler Luka'ya yo¤un bir flekilde akta-

r›l›rrd› ve Luka da hepsini ka¤›da dökerdi.41

Casey, Yuhanna ‹ncili'nde bulunan ve üçleme inanc›n›n temelini

oluflturan baz› ifadelerin, neden Sinoptik ‹ncillerde olmad›¤›n› incele-

mektedir. Vard›¤› sonuç ise fludur: E¤er Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n o¤lu" oldu-

¤u iddias› ve ona dayanan üçleme inanc› gerçekten H›ristiyanl›¤›n teme-

li olsayd›, Hz. ‹sa'n›n sözlerinde, tebli¤inde bu konu hakk›nda çok fazla

delil bulunmas› gerekirdi. Oysa Sinoptik ‹ncillerde üçleme inanc›n›n te-

mellerini bulmak mümkün de¤ildir. Buna karfl›n "insano¤lu" deyimi ge-

rek Sinoptik ‹ncillerde gerekse Yuhanna'da o kadar fazla kullan›lmakta-

d›r ki, bundan Hz. ‹sa'n›n bu ifadeyi kullanm›fl olabilece¤i anlafl›lmakta-

d›r. (En do¤rusunu Allah bilir) "Allah'›n o¤lu" ifadesinin Hz. ‹sa taraf›n-

dan kullan›lmad›¤›n› ifade eden ‹ncil araflt›rmac›lar›, "insano¤lu" ifadesi

için tam tersini düflünürler.
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Yuhanna ‹ncili'nin bir di¤er dikkat çekici yönü, Yunan felsefesiyle

olan iliflkisidir. ‹ncil araflt›rmac›s› James Still, "The Gospel of John and

the Hellenization of Jesus" (Yuhanna ‹ncili ve ‹sa'n›n Yunanlaflt›r›lmas›)

adl› önemli makalesinde bu konuda flunlar› söyler:

Yuhanna ‹ncili ikinci yüzy›l›n bafllar›nda Yunanl› H›ristiyanlar için

yaz›ld›. Bu yeni inananlar, daha e¤itimli ve daha zengin kiflilerdi.

fiehirlerinde yaflayan diaspora Yahudilerini küçümsüyorlar, buna
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karfl›l›k Roma yönetiminden itibar görüyorlard›. Bu nedenle Yu-

hanna'n›n yazar›, Sinoptik ‹ncillerde yer alan ve Hz. ‹sa'y› Yahu-

dilerin Mesihi ollarak tan›tan pasajlar› ç›kard›… ‹nsan-üstü bir

‹sa figürü ortaya ç›kard›. Önceki Sinoptik ‹nciller Hz. ‹sa'n›n Yahu-

dilerin Mesihi, Hz. Davud'un soyundan gelen ve ‹srail'i kurtaracak

kifli oldu¤unu vurgulam›fllard›. Yuhanna'n›n yazar› ise Yunanl› H›-

ristiyanlar› memnun etmeyen tüm bu Yahudi kavramlar›n› yok et-

ti, Hz. ‹sa'n›n Filistin ve Hz. Davud soyu ile ilgili olan ba¤lant›lar›-

n› sildi.42

James Still'in di¤er yorumlar› flu flekildedir:

Bugün bilinen Hz. ‹sa'y› ortaya ç›karm›fl olan Yunan felsefesinin

etkisini Yuhanna'da çok aç›k biçimmde görürüz. Tam anlam›yla Yu-

nanlaflt›r›lm›fl ve Tanr›'ya eflit gibi gösterilmifl bir Hz. ‹sa portre-

sidir bu. Yuhanna'n›n karmafl›k ve mistik üslubunun tek bir amac›

vard›r; Hz. ‹sa'n›n Tanr›'n›n kendisi oldu¤u mesaj›n› verebilmek.43

(Allah'› tenzih ederiz)

Sinoptik ‹ncillerde Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfeden pasajlar son derece az

ve tart›flmaya aç›kt›r. Ancak Still'in söyledi¤i gibi bu yanl›fl inan›fl Yuhan-

na'da tüm metne belirgin bir biçimde hakimdir. James Still ayn› makale-

sinde, 4. ‹ncil'de Hz. ‹sa'y› sözde ilahlaflt›rmak için yap›lan düzenleme-

lerden flöyle söz eder:

Burada (Yuhanna ‹ncili'nde) Hz. ‹sa'n›n do¤umu yoktur, bize "her-

fleyin bafllang›c›nda" Hz. ‹sa'n›n Tanr› ile birlikte var oldu¤u anlat›-

l›r. Çünkü bu ‹ncil'in yazar›, Hz. ‹sa'n›n do¤umundan söz etmenin,

bu do¤um her ne kadar ola¤anüstü bir do¤um olsa bile, ezelden be-

ridir var olan O¤ul Tanr› kavram›yla uyuflmayaca¤› kanaatindedir.

Hz. ‹sa'n›n Markos ‹ncili'nde gördü¤ümüz insani zaaf ve ihtiyaçla-

r› Yuhanna'da kesinlikle yer almaz... Çünkü Yuhanna'n›n yaz›ld›¤›

dönem olan birinci yüzy›l sonunda, Hz. ‹sa hakk›ndaki anlat›m-

lar  onu bir Yunan tanr›s› haline getirmifl durumdad›r.44 (Allah'›

tenzih ederiz.)
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Bu iki ifadenin ‹ncil metinlerinde kullan›l›fl›n› incelemeden

önce, bu bölümde söz konusu bat›l inan››fl› ifade etmek için kul-

lanaca¤›m›z "üçleme inanc›n› savunan kiflilere ait her türlü sayg›-

ya uygunn düflmeyen tan›mdan" sonsuz güç ve kudret sahibi olan

Rabbimiz'i tenzih etti¤imizi belirtiriz. 

Dört  ‹ncil'in en erkeni olan Markos ‹ncili'ne bak›ld›¤›nda,

"Baba ve o¤ul" kavramlar›n›n çok zay›f bir vuurgu ile kullan›ld›k-

lar›n› görürüz. Markos'un metninde, Allah'› ifade etmek için sa-

dece dört kez  "Baba" kelimesi kullan›l›r. Bunlar›n da üçü Hz. ‹sa

taraf›ndan de¤il, di¤er Yahudiler taraf›ndan tellaffuz edilir. Bu ne-

denle Markos ‹ncili'nden yola ç›karak üçlemeye sözde destek bu-

lunmas› mümkün  de¤ildir. Dahas›, yine Markos'ta Hz. ‹sa kendi-

sinin ilahlaflt›r›lmas›na yol açabilecek en küçük birr ifadeye bile

karfl› ç›kar:

‹sa yola ç›karken, biri koflarak yan›na geldi. Önünde diz çö-

küp Ona, "‹yyi ö¤retmenim, sonsuz yaflama kavuflmak için ne

yapmal›y›m?" diye sordu. ‹sa ona, "Bana neden iyi diyorr-

sun?" dedi, "‹yi olan tek biri var, O da Tanr›'d›r. (Markos,

10/17-18)

Markos'tan 10-15 y›l sonra  yaz›lan Matta'da bu say› belirgin

bir biçimde yükselir: Bu ‹ncil'de Allah için kullan›lan (Allah'›

tenzih ederiz) "Baba" ifadesi tam 50 kez geçmektedir. Bunlar›n

28'i Yahudilere yönelik olarak kullan›ll›r; yani "Baban›z'a dua

edin", "Baba'n›z› sevin" gibi genel ifadelerdir. Kalan 22 tane ise

Hz. ‹sa'nn›n a¤z›ndan "Babam" fleklinde kullan›l›r. Bu kavrama ya-

p›lan vurgu çok dikkat çekici biçimde yüksellmifltir.

Matta ile ayn› dönemde yaz›ld›¤› kabul edilen Luka'da da

yine buna yak›n bir vurgu vard›r. BBu ‹ncil'de "Baba" kelimesi 18

kez kullan›l›r. Bunlar›n 12'si Hz. ‹sa'n›n kendisiyle ilgilidir: Hz.

‹sa'n›n "Baba" diye bafllayan dualar› ya da "Babam" diye bafllayan

sözleridir. 



Dördüncü ‹ncil'de ise Hz. ‹sa'y› sözde ilahlaflt›r›c› anlamda

"Allah'›n o¤lu" sayan inanç, çok aç›k vve net bir biçimde ifade edil-

mektedir. Yuhanna'da Allah'› tan›mlamak için tam 122 kez "Baba"

ifadessi kullan›lmaktad›r ve bunlar›n üçü hariç hepsi Hz. ‹sa'ya ait-

tir. Öte yandan Hz. ‹sa için 17 kez ""o¤ul" s›fat› kullan›l›r. Dahas›

dört kez de Hz. ‹sa için özellikle "Tanr›'n›n biricik o¤lu" denir.

(Allah'› tenzih ederiz.)

‹ncillerin yaz›l›fl tarihleri Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›ndan

uzaklaflt›kçça, onu Allah'a "Baba" diye hitap eden birisi olarak gös-

terme e¤ilimi de artmaktad›r. Bir baflka deyyiflle, Hz. ‹sa'n›n sözde

"Allah'›n o¤lu" oldu¤u fleklindeki inanç, her yeni yaz›lan ‹ncil'de

biraz dahha fazla zemin bulmufltur. Yuhanna'da ise bu e¤ilim çok da-

ha da güç kazan›r. Bu, zaman içinde gidereek artan bir dejenerasyo-

nun göstergesidir. Yüce Rabbimiz'i tüm bu benzetmelerden tenzih

ederiz





çleme inanc› ortaya ç›kt›¤› y›llardan günümüze

kadar, hemen her dönemde büyük tart›flmalara ne-

den olmufltur ve 18. yüzy›ldan itibaren de bu tart›fl-

malar çok daha genifl alanlara yay›lm›flt›r. Bu y›llarda

bafllayan Kitab-› Mukaddes araflt›rmalar›, insanlar›, önce üçleme inanc›-

n›n neden ‹ncil'de aç›kça yer almad›¤›n›, sonra da hangi flartlar alt›nda

ortaya ç›kt›¤›n› sorgulamaya yöneltmifltir. Günümüzde de çeflitli ilahi-

yatç›lar, bilim adamlar›, araflt›rmac›lar, yazarlar ve ba¤›ms›z H›riisti-

yan ak›mlar› üçleme ve kefaret inanc› baflta olmak üzere birçok gele-

neksel H›ristiyan inanc›n›› reddetmektedirler. Bir sonraki bölümde ör-

neklerini inceleyece¤imiz bu kifli ve ak›mlar›n bir bölümü üçleme inan-

c›n›n karfl›s›nda yer alan Ariusçular›n anlay›fl›n› korumaktad›rlar. Dü-

flüncelerini ise Kitab-› Mukaddes ve ilk H›ristiyanl›ktan kalma eserlerle

ilgili araflt›rmalara dayand›rmaktad›rlar. 

Hz. ‹sa'dan birkaç yüzy›l sonra, ‹znik ve Kad›köy Konsilleri'nde al›-

nan kararlar›n ard›ndan, üçleme inanc› H›ristiyanl›¤›n temeli haline ge-

tirilmifl, bu büyük yan›lg›ya inanmamak ise imans›zl›k olarak kabul edil-

mifltir. Bu nedenle de üçleme inanc›n›n Allah'a bir ve tek olarak iman ile

çeliflen bir ö¤reti oldu¤una inanan, ‹ncillerde üçlemenin yer almad›¤›-

n› savunan ya da bu konuda flüpheleri bulunnan insanlar ya susturul-

mufl ya da bask› ile ikna edilmifllerdir. Theodore Zahn Articles of Apos-

tolic Creed (Havari ‹nançlar›n›n Maddeleri) isimli eserinde "MS 180-210

y›llar› aras›nda "Bir ve Tek olarak Allah'a iman" sözünün bafl›na "Baba"

kelimesinin eklendi¤ini" söyler. Zahn, bu durumun ilk bafllarda birçok

Kilise liderinin tepkisiyle karfl›laflt›¤›n› ve bu liderlerin "yap›lan fleyin

kutsal metinlerde olmayan inançlar türetmek oldu¤unu" söylediklerini

belirtir.45 ‹ncil araflt›rmalar›yla tan›nan Duncan Heaster ise 1988 y›l›nda

üçleme konusunda yap›lan bir tart›flmada görüfllerini flu flekilde ifade et-

mifltir:
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Üçleme bize kavraman›n imkans›z oldu¤u bir Tanr› inanc› sun-

maktad›r. Ve bu inanç Tanr›'n›n aç›k ve anlafl›l›r sözleriyle tamamen

çeliflmektedir. Herhangi biriniz Allah'›n ayn› zamanda "hem üç

hem de bir" oldu¤u yönündeki iddiay› anlayabiliyor musunuz? Ya

da "do¤madan önce de var olan bir o¤ul" inanc›n› akl›n›z al›yor

mu? Ben, üçleme inanc›n›n Allah'›n sözünde hiçbir flekilde yer al-

mad›¤›n› söylüyorum. ‹ncil'de "üçleme" ifadesi bir kez dahi geç-

mez. Hepimiz çok iyi biliyoruz kki, bu inanç H›ristiyanl›¤a 3. yüz-

y›lda eklenmifltir... "Tanr›" kelimesi ‹ncil'de 1300 kez geçer ve bu

‹ncil pasajlar›n›n hiçbirinde "Tanr›" ifadesi ile çoklu bir kiflilik ya da

üçleme kast edilmez, ima dahi edilmez. Ama Allah'›n bir oldu¤u

ifade edilir... Üçleme savunucular›n›n bahsettikleri inanç Eski Ahit

metinlerinde de bilinmemektedir.46

Heaster'›n sözleri çok aç›kt›r ve günümüzde onunla ayn› görüflleri

dile getiren daha pek çok araflt›rmac› bulunmaktad›r. Örne¤in John

Hick, The Rainbow of Faiths (‹nançlar›n Gökkufla¤›) adl› eserinde flu so-

nuçlara ulafl›r: (Afla¤›daki al›nt›da yer alan ifadelerden Allah'› tenzih

ederiz.)

1- Son y›llarda yap›lan araflt›rmalara bakt›¤›m›zda, Hz. ‹sa'n›n

"kendisinin Tanr› veya Kutsal üçlemenin ikinci flahs› olan Tanr›'n›n

o¤lu" oldu¤unu ö¤retmedi¤ini görürüz. O bu inanc›n tam aksine,

sürekli olarak kendisinin bir "insano¤lu" oldu¤unu in-

sanlara ö¤retmifltir.

2- H›ristiyan yetkililer ve teologlar, Hz.

‹sa'n›n hem tam bir Tanr› hem de tam

bir befler oldu¤u fleklindeki

geleneksel H›ristiyan

inanc›n› anlafl›labilir
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bir flekilde izah edememektedirler. 

3- Enkarnasyon inanc› H›ristiyanlar›n di¤er dinsel geleneklerle ve

onlar›n mensuplar› ile olan iliflkilerine tamir edilemez zararlar ver-

mektedir. Çünkü bu inanç, H›ristiyanl›¤›n di¤er dinlerden üstün ol-

du¤unu ima etmektedir.47

Burada bir hususu daha vurgulamak gerekir. Bizim bu kitaptaki

amac›m›z ne üçleme inanc›n› ilk kez ortaya atan kiflileri, ne de üçleme

inanc›na sahip  olan samimi H›ristiyanlar› yarg›lamak de¤il, üçleme

inanc› hakk›ndaki gerçekleri Kuran ayetleri do¤rrultusunda ortaya

koymak ve bu inan›fl›n ortaya at›lmas›ndaki olas› nedenleri belirt-

mektir. Unutmamak gerekir ki, gerçek Müslümanlar Allah'›n gönderdi-

¤i tüm elçilere ve kitaplara iman eder, H›ristiyanlar›n inançlar›na ve de-

¤erlerine sayg› duyarlar. Allah'a gönülden iman eden, Allah'tan korkan,

Allah'a içten sevgiyle ba¤lanan ve O'nun kutlu elçisi Hz. ‹sa'ya derin bir

sayg› besleyen tüm H›ristiyanlara karfl› Müslümanlar da büyük bir mu-

habbet duyar, onlara dostluk ve hoflgörü ile yaklafl›rlar. 

Üçleme inan›fl›n›n ortaya at›lmas›nda da art niyetli ve menfaatpe-

rest kimseler olabilece¤i gibi, halis bir niyete sahip olup, zaman içinde

fark›nda olmadan do¤ru yoldan uzaklaflan kimselerin olmas› mümkün-

dür. ‹lk bafllarda farkl› flekillerde ifade edilen söz konusu inanç, zaman

içinde çarp›t›lm›fl olabilir. Üçleme benzeri iddialar› destekleyen ve kabul

görmesinde rol oynayan kifli ve topluluklar›n da mutlaka birbirlerinden

farkl› düflünceleri olmufltur. Kimi Hz. ‹sa'n›n üstün ahlak›n› daha da

vurgulamak amac›yla, kimi mecazi ifadeleri yanl›fl yorumlayarak, kimi

mevcut siyasi ve kültürel ortamdan etkilenerek, kimi de H›ristiyanl›¤›n

daha da büyük bir h›zla yay›lmas›n› sa¤lamak amac›yla bu gibi iddiala-

r› kendilerince samimi niyetle desteklemifl olabilir. Bu nedenle üçleme

iddias›n› reddederken, ilk H›ristiyanlar›n o dönemin tarihi, siyasi ve kül-

türel koflullar›n›n etkisi alt›nda kalarak ya da karfl› karfl›ya olduklar› zor-

luk ve bask›lardan olumsuz yönde etkilenerek hataya düflmüfl olabile-
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ceklerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bölümde üçleme id-

dias›n›n ortaya at›l›fl›nda rol oynam›fl olabilecek muhtemel sebepler or-

taya konacakt›r. (Bu bölümde H›ristiyanlar›n yanl›fl inan›fllar›n› ifade et-

mek amac›yla kullan›lacak olan her türlü bat›l ifadeden Allah'› tenzih

ederiz. Mübarek peygamber Hz. ‹sa'n›n da tüm bu yak›flt›rmalardan

uzak oldu¤unu bir kez daha ifade etmek isteriz.)

‹ncil'de "O¤ul" kelimesi üçlemeyi destekleme 

amac›yla kullan›lmam›flt›r

Üçleme inanc›n›n özünde Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n o¤lu" oldu¤u yönün-

deki yanl›fl inanç yatar. (Allah'› tenzih ederiz.) Oysa H›ristiyanl›¤›n ilk

do¤du¤u y›llarda ve daha önceki dönemlerde "o¤ul" ifadesinin nas›l ve

ne amaçla kullan›ld›¤› incelendi¤inde ortaya çok daha farkl› bir durum

ç›kmaktad›r. 

O¤ul kelimesi ‹ncil'de Hz. ‹sa için 4 farkl› flekilde kullan›lmaktad›r:

Meryem o¤lu, Davud o¤lu, ‹nsano¤lu, Allah'›n o¤lu. 

"Meryem o¤lu" ifadesi Hz. ‹sa'n›n Hz. Meryem taraf›ndan dünyaya

getirildi¤ini, "Davud o¤lu" ise Hz. ‹sa'n›n ‹ncil'e göre Hz. Davud'un so-

yundan geldi¤ini ifade etmektedir. 

"‹nsano¤lu" ifadesi hem Hz. ‹sa'n›n kendisini nas›l tan›tt›¤›n›n hem

de çevresindeki kiflilerin ona nas›l bir bak›fl aç›s›na sahip olduklar›n›n

anlafl›lmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü bu ifade ‹ncil metinlerinde

Mesih ve Allah'›n o¤lu ifadelerinden çok daha fazla kullan›lmaktad›r.

"‹nsano¤lu" Yahudi ilahiyat›na özgün bir ifadedir ve Eski Ahit'te -özel-

likle de Mezmurlar'da- çok fazla kullan›lmaktad›r. Do¤rudan insanlar›

ifade eder ve çok al›fl›lm›fl bir tabirdir. Örne¤in Hezeikel Peygamber'den

bahsedilirken 90 kez "‹nsano¤lu" ifadesi kullan›lm›flt›r ve o, insanlara

ölümlü bir befler olarak tan›t›lm›flt›r. 

Bu tabirin Aramicesi olan "bar nash(a)", Hz. ‹sa'n›n döneminde de
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herkes için kullan›l›yordu; ancak ‹ncil'de kullan›lan "insano¤lu" tabiri,

Yahudi kutsal kitaplar›ndaki gibi, herkes için kullan›lmam›fl, sadece Hz.

‹sa'ya iflaret eden bir ünvan olarak birçok kez kullan›lm›flt›r.48 ‹nsano¤lu

ifadesi Matta, Markos ve Luka'da 69 kez, Yuhanna ‹ncili'nde 13 defa zik-

redilmektedir. Sadece bir yerde tüm insanl›¤› ifade etmek için kullan›l›r.

(‹branilere Mektup, 2/6-8). Bu tan›m hem Hz. ‹sa için hem de Hz. ‹sa ta-

raf›ndan birçok kez ve "ben" anlam›nda kullan›lm›flt›r. Bu ‹ncil pasajla-

r›ndan baz›lar› flu flekildedir:

Herkes Tanr›'n›n büyük gücüne flafl›p kald›... Herkes ‹sa'n›n tüm

yapt›klar› karfl›s›nda hayret içindeyken, ‹sa ö¤rencilerine, "Siz flu

sözlerime iyice kulak verin" dedi. "‹nsano¤lu, insanlar›n eline tes-

lim edilecek." (Luka, 9/44)

... Yunus nas›l Ninova halk›na bir belirti olduysa, ‹nsano¤lu da bu

kuflak için öyle olacakt›r. (Luka, 11/30)

.... fiimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin ‹nsano¤lu'yla ilgili

yazd›klar›n›n tümü yerine gelecektir. O, di¤er uluslara teslim edile-

cek..." (Luka, 18/31-32)

‹nsano¤lu, belirlenmifl olan yoldan gidiyor. Ama onu ele veren ada-

m›n vay haline!" (Luka, 22/22)

‹sa daha konuflurken bir kalabal›k ç›kageldi. Onikilerden biri, Yahu-

da ad›ndaki kifli, kalabal›¤a öncülük ediyordu. ‹sa'y› öpmek üzere

yaklafl›nca ‹sa ona, "Yahuda" dedi, "‹nsano¤lu'nu bir öpücükle mi

ele veriyorsun?" (Luka, 22/47-48)

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi "insano¤lu" ifadesi ilk H›ristiyanlar

taraf›ndan "befler" anlam›nda kullan›l›yordu. Çünkü büyük bir bölümü

Yahudi olan ilk H›ristiyanlar bu ifadeyi her zaman bu anlamda kullan-

m›fllard› ve bu tan›ma "befler" d›fl›nda baflka bir anlam yüklemiyorlard›.

Eski Ahit'teki kullan›mlar da bu görüflü desteklemekte, Hz. ‹sa'n›n

Allah'›n var etti¤i, Allah'›n rahmetine muhtaç bir befler oldu¤unu ortaya

koymaktayd›. 
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‹ncil'de geçen "Allah'›n o¤lu" ifadeleri ise üçleme inanc›n› savunan-

lar›n sözde dayanaklar›ndan birini oluflturmaktad›r. Ancak bu yorum,

H›ristiyan dünyas›nda as›rlard›r büyük tart›flmalar› da beraberinde ge-

tirmifltir. Çünkü Yahudi kültürünü yak›ndan bilen, Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤›

dönemde halk›n kulland›¤› dilin özelliklerini inceleyen her araflt›rmac›

bu kullan›m›n mecazi bir anlam tafl›d›¤›n› ifade etmifltir. Yayg›n görüfl

fludur: "Allah'›n o¤lu" Yahudi toplumu içinde zaten yayg›n olan ve

toplumdaki önemli flahsiyetler için s›kçça kullan›lan mecazi bir ifade

biçimiydi. 

1977 y›l›nda aralar›nda Anglikan teologlar›n da bulundu¤u 7 ‹ncil

uzman› "The Myth of God Incarnate" ("Tanr› ‹nsan fieklini Ald›" Efsanesi)

isimli bir kitap yay›nlad›lar. Bu kitap çok büyük bir etki meydana getir-

di. Önsözde editör John Hick flunlar› yaz›yordu:

Bu kitab›n yazarlar› 20. yüzy›l›n bu son döneminde büyük bir dini

geliflmenin gerçekleflmesi gerekti¤i konusunda hemfikirdirler. Bu

ihtiyaç öncelikle H›ristiyanl›¤›n kökenleriyle ilgili bilginin art›fl›n-

dan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca Hz. ‹sa'n›n Allah taraf›ndan özel bir

görev ve kutsal bir amaçla gönderilmifl bir insan oldu¤unu kabul
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etmeye dayanmaktad›r. Ve Hz. ‹sa'n›n Allah'›n enkarnasyonu (in-

san fleklini almas›) ve üçleme inanc›n›n ikinci kiflisi olddu¤u yö-

nündeki inanc›n, Hz. ‹sa'n›n bizim için ifade ettiklerinin fliirsel

ve mitolojik bir ifade fleekli oldu¤unu kabul etmeye dayan›r.49

John Hick'in kitab› boyunca çeflitli delillerle üzerinde durdu¤u ger-

çek "Tanr›'n›n o¤lu" ifadesinin tamamen Hz. ‹sa'n›n ard›ndan ortaya at›-

lan bir inanç olmas› ve Hz. ‹sa'n›n hiçbir flekilde böyle bir inan›fl› tebli¤

etmemesidir.50

Hz. ‹sa, daha sonra yaflayan H›ristiyanlar›n düflündükleri gibi, ken-

disi hakk›nda bir ilahl›k iddias›nda bulunmam›flt›r. Kendisini

Tanr›, Tanr› o¤lu ya da enkarnasyonu olarak görmüyordu... Hz.

‹sa'n›n kendisini bu flekilde gördü¤ünü düflünmek kesinlikle müm-

kün de¤ildir. Üstelik o bu yöndeki bir fikri inkar olarak görmüfltür;

ona ait oldu¤u söylenen flu söz bunu aç›kça ortaya koyar: "Neden

bana Tanr› diyorsunuz? ‹yi olan yaln›z biri var, O da Tanr›’d›r."

(Markos, 10/18) Tabi ki Hz. ‹sa'n›n ne söyleyip, ne söylemedi¤i ile

ilgili kesin olarak konuflmak mümkün de¤ildir. Ancak eldeki delil-

ler, tarihçilerin oybirli¤i ile Hz. ‹sa'n›n böyle bir iddiada bulunma-

d›¤›n› kabul etmelerini sa¤lam›flt›r.51

Yahudiler aras›nda çok yo¤un bir flekilde kullan›lan "Allah'›n o¤lu"

ifadesi mecazi olarak "Allah'a ait" anlam›na geliyordu. Buna göre, bir ki-

fliye Allah'›n o¤lu dendi¤inde, o kiflinin Allah'a yak›n oldu¤u, Allah'a gö-

nülden hizmet etti¤i ve Allah'›n raz› olaca¤› gibi bir yaflam sürdü¤ü ifa-

de edilmek isteniyordu. Hiçbir flekilde o kiflinin Allah'a benzer veya eflit

vas›flara sahip oldu¤u ya da ilahl›k tafl›d›¤› kast edilmiyordu. (Allah'›

tenzih ederiz) Nitekim Yahudilikte de böyle bir inanc›n yeri yoktu. 

Dolay›s›yla ilk H›ristiyanlar›n da bu tabirle, Hz. ‹sa'ya duyduklar›

sayg›y› ve onun Allah'a yak›n k›l›nan mübarek bir kulu oldu¤una dair

keskin inançlar›n› ifade etmek istemifl olmalar› mümkündür. Nitekim

birçok H›ristiyan ilahiyatç› da "Hz. ‹sa için kullan›lan "Allah'›n o¤lu" ifa-

desinin, Hz. ‹sa'n›n taraftarlar›nca kendisini flereflendirmek ve yücelt-
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mek için ona verdi¤ini söyleyerek, mecazi bir anlama sahip oldu¤unu"

vurgulamaktad›r. 

Asl›nda "o¤ul" s›fat› ‹branice'de yer alan özgün bir ifade flekliydi ve

baflka kavramlarla birlikte de kullan›l›yordu. Bir insan›n bir fleyin "o¤lu"

olarak an›lmas›, onunla yak›n bir iliflkisi oldu¤u anlam›na geliyordu. The

Catholic Encyclopedia, bu konuda flunlar› yaz›yor:

"O¤ul" kelimesi Samiler (Yahudiler ve Araplar) aras›nda, yak›n bir

ba¤lant›y› ya da özel bir iliflkiyi ifade etmek için kullan›l›rd›. Örne-

¤in "kuvvetin o¤lu" kahraman bir savaflç› demekti; "kötülü¤ün o¤-

lu" kötü bir adam, "gururun o¤lu" kibirli bir adam, "mal›n o¤lu" çok

zengin bir kifli, "fidyenin o¤lu" bir rehine, "y›ld›r›m›n o¤lu" çok h›z-

l› uçan bir kufl, "ölümün o¤lu" ölece¤i beklenen bir kifli, "yay›n o¤-

lu" ok, "Belilal'in o¤lu" lanetli bir adam anlam›na gelirdi. "Peygam-

berlerin o¤lu" deyimi, o peygamberlere uyan ö¤rencileri ifade et-

mek için kullan›l›rd›. "Tanr›'n›n o¤lu" s›fat› ise, Eski Ahit'te, Allah'la

yak›n bir ba¤lant›s› olan varl›klar için kullan›l›rd›. Melekler ya da

sadece dindar insanlar "Tanr›'n›n o¤lu" olarak an›l›yorlard›.52

19 May›s Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Mahmut Ay-

d›n, John Hick'in bu konudaki görüfllerini flu flekilde aktar›r: 

... Bu tarz bir söylem, Hz. ‹sa'n›n geldi¤i dönemde zaten yayg›n ola-

rak var olan ve toplumdaki önemli flahsiyetler için s›kça kullan›lan

bir ifade biçimiydi. Dolay›s›yla, Hz. ‹sa'n›n havarileri de bu tabiri -

yani "Allah o¤lu" s›fat›n›- benimseyerek, onu kolayca kendi efendi-

leri (liderleri), yani Hz. ‹sa için kullanm›fllard›r. Buna göre, Hz. ‹sa

t›pk› Davut soyundan gelen krallar ve Yahudi toplumunda yaflayan

dini ve ahlaki bak›mdan son derece önemli flahsiyetler gibi Allah'›n

o¤lu olarak betimlenmifltir. Hick'e göre Yahudi düflüncesinde ken-

dilerine "Allah o¤lu" s›fat› verilen krallar ve önemli flahsiyetler hiç-

bir flekilde kelime anlam› olarak Allah'›n o¤ullar› olarak anlafl›lma-

m›fllard›r. Ancak onlar sahip olduklar› özelliklerden dolay› sadece

onurland›rma ve yüceltilmek için Allah'›n o¤ullar› olarak görülerek
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onurland›r›lm›fllard›r. Yani söz konusu bu s›fat Yahudi düflüncesin-

de hiçbir flekilde lafzi anlamda kullan›lmam›flt›r. Yahudi tarihi bo-

yunca "Allah o¤lu" tabiri insanlar için kullan›lm›flt›r. Örne¤in Me-

sih, sülale krallar›n›n Allah'›n o¤lu olarak kabul edildi¤i Hz. Da-

vud'un sülalesinden gelmesi gereken dünyevi bir kral olarak kabul

ediliyordu... Hz. ‹sa'n›n taraftarlar› da mevcut olan bu söylemleri

çok kolay bir flekilde ona uygulam›fllard›r. Hz. ‹sa'n›n ilahi özelli¤e

sahip bir varl›k olarak görülmesi ilk olarak onun yaflad›¤› kültürün

bir sonucudur. Buna göre Hz. ‹sa'n›n geldi¤i dönemde baz› önemli

özelliklere sahip kifliler, mecazi anlamda ilahi özelli¤e sahip "Allah

o¤lu" olarak mütalaa edilmekteydi.53

Mahmut Ayd›n, John Hick'in bu konudaki görüfllerine detayl› ola-

rak yer verdikten sonra "Allah'›n o¤lu" ifadesinin kullan›m› hakk›nda flu

tespitlerde bulunur:

Ne Hz. ‹sa'n›n bizzat kendisi ilahi tabiata sahip oldu¤unu ileri sür-

müfl ne de onun havarileri onun ilahili¤ini ve tanr›sall›¤›n› ça¤r›flt›-

racak herhangi bir at›fta bulunmufllard›r. Aksine Hz. ‹sa'n›n ilahl›¤›

düflüncesi ilk H›ristiyan toplumu içinde ortaya ç›km›fl ve zamanla

geliflip doktrinleflmifl ve dogma haline getirilmifltir. Çünkü, ilahi

o¤ulluk ifadelerinin zamanla Yahudi ba¤lam›ndan ç›k›p Helenist

Roma kültürü ba¤lam›na girmesi sonucunda olmufltur.54

Yeni Ahit araflt›rmac›lar›ndan ve ilk H›ristiyanl›¤›n kökenleri ile il-

gili çeflitli kitaplar› bulunan P. M. Casey ise "Hz. ‹sa onun özel ve son de-

rece dindar bir kifli oldu¤unu düflünenler taraf›ndan Tanr›'n›n o¤lu ola-

rak adland›r›lm›fl olabilir" der.55 Casey'nin dikkat çekti¤i bir di¤er konu

ise Yahudi gelene¤inde kiflisel veya toplumsal olarak önemli kifli ve olay-

lar›n, mitolojik ve mecazi tabirlerle ifade edildi¤idir.56

Yahudi inan›fllar›nda yer alan "Mesih" anlay›fl›na göre bir kral olan

Mesih, Hz. Davud'un soyundan gelecekti. Hz. Davud'un soyundan ge-

len krallar da "Krall›k makam›na atanm›fl olma anlam›nda Tanr›'n›n

o¤ullar› olarak" kabul edilmekteydiler...57 Hz. ‹sa'ya "Mesih" olarak iman
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eden kifliler de bu inanc›n bir devam›

olarak onu bu tabirle anmakta bir sak›n-

ca görmemifl olabilirler. 

Prof. E. P. Sanders da The Historical

Figure of Jesus (Hz. ‹sa'n›n Tarihsel Port-

resi) isimli eserinde Allah'›n o¤lu ifade-

sinin Yahudi toplumunda hiçbir zaman

kelime anlam›yla kullan›lmad›¤›na dik-

kat çekmektedir. Sanders, Yahudiler ara-

s›nda kullan›lan "Allah'›n o¤ullar›" ifa-

desinin erkek ve kad›nlar› da içine alan

manevi bir anlam ifade etti¤ini söyler.

Yahudiler için bu mecazi bir anlam ifade

etmektedir ve Allah'a ba¤l›l›¤› anlat-

maktad›r.58 E. P. Sanders ilk H›ristiyan-

larda "Allah'›n o¤lu" ifadesinin kullan›-

m›n› flu flekilde yorumlamaktad›r:

... ‹lk H›ristiyanlar, Hz. ‹sa için

'Allah'›n o¤lu' kelimesini kulland›-

lar, ancak onlar onun yar› Tanr› ya-

r› insan oldu¤unu düflünmemifller-

di. Onlar 'Allah'›n o¤lu' kelimesini

yüksek bir görev olarak saym›fllar-

d›... Hz. ‹sa'n›n ilk taraftarlar› onu

'Allah'›n o¤lu' olarak ça¤›rd›klar›n-

da daha soyut bir durumu ifade et-

mek istemifl olabilirler: çok önemli

bir ifli baflarmas› için kendisini se-

çen Allah ile özel bir iletifliminin ol-

mas› gibi. Yahudi olmayan H›risti-

yanlar ise, bu dine ilk girdiklerinde
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Allah'›n o¤lu ifadesini Büyük ‹skender ile ilgili olan hikayelerin ya

da kendi mitolojilerinin ›fl›¤›nda anlam›fl olabilirler...59

Sanders'›n da ifade etti¤i gibi, Hz. ‹sa'n›n tebli¤inin Yahudilerden

Yahudi olmayanlara, yani putperest Romal›lara intikal etmesiyle birlik-

te, mecazi olarak kullan›lan bu tabirin anlam› de¤iflmeye bafllam›fl ve

Hz. ‹sa'n›n sözde ilahl›¤›n› ifade eden bir anlamda kullan›lmaya bafllan-

m›flt›r. Böylece ilk H›ristiyanlar taraf›ndan Mesih olarak bilinen ve tama-

men befleri tabiata sahip bir flahsiyet olarak kabul edilen Hz. ‹sa, ilah ola-

rak an›lm›flt›r. (Allah'› tenzih ederiz.) William C. Varner, bir makalesinde

bu terimin H›ristiyanlar taraf›ndan nas›l alg›land›¤›n› inceler:

‹ncil'de Hz. ‹sa'ya inanan herkesin de "Allah'›n o¤lu" olarak tan›t›l-

d›¤› inkar edilemez bir gerçektir. (Yuhanna, 1/12) O halde benim

Allah'›n o¤lu oluflumla Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oluflu aras›nda na-

s›l bir fark vard›r? Allah'›n o¤lu ifadesi gerçekten Hz. ‹sa'n›n ilahl›-

¤›n›n bir ifadesi mi, yoksa H›ristiyanlar ‹ncil'in kast etti¤inden da-

ha fazlas›n› m› okuyorlar? Bu soruyu cevaplayabilmek için H›risti-

yanl›k mesaj›n› ilk dinleyen ve ilk okuyanlar›n bu ifadeyi nas›l an-

lad›klar›n› incelemek gerekir. Peki bu kifliler kimdi? Bu kifliler genel

anlamda al›rsak Yahudiler ve Yahudi olmayanlard›. Bu iki grup da

"Allah'›n o¤lu" terimini 1. yüzy›l›n dilbilimi ve kültürel ortam›nda

her zaman kullan›yorlard›.60

Üçlemeyi savunanlar, ‹ncil'de geçen "o¤ul" kavram›n› onurland›r-

ma ve sayg› sunma ifadesi olarak yorumlamay› kabul etmezler. Oysa ‹n-

cil'in birçok yerinde, söz konusu kavram, aç›kça bu anlamda kullan›l-

m›flt›r. Örne¤in "Tanr›'n›n o¤ullar›" ifadesi Allah'a iman eden ve Hz.

‹sa'n›n yolundan giden tüm samimi iman sahipleri için kulllan›lmakta-

d›r:

"Fakat ben size derim: Düflmanlar›n›z› sevin ve size eza edenler

için dua edin ki, siz göklerde olan Rabbinizin o¤ullar›  olas›n›z;

zira o, güneflini kötülerin ve iyilerin üzerine do¤durur; ve salih

olanlar ile olmayanlar›n üzerine ya¤murunu ya¤d›r›r. Çünkü e¤er
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sizi sevenleri severseniz, ne karfl›l›¤›n›z olur? (Romal›lar›n) Vergi

mültezimleri de öyle yapm›yorlar m›? Ve yaln›z kardefllerinizi se-

lamlarsan›z, fazla ne yapm›fl olursunuz? Putperestler de öyle yap-

m›yorlar m›? Bundan dolay›, semavî Rabbiniz kâmil oldu¤u gibi siz

de kâmil olun." (Matta, 5/44-48)

Allah'›n Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Allah'›n o¤ullar›d›r. (Pav-

lus'un Romal›lara Mektubu, 8/ 14)

Gücü herfleye yeten Rab diyor ki, "Size Allah olaca¤›m, siz de

o¤ulllar›m ve k›zlar›m olacaks›n›z." (Pavlus'un Korintlilere ‹kinci

Mektubu, 6/18)

Karfl›tl›¤›n›z büyük olacak ve sizlere Yüce olan›n o¤ullar› denecek.

Çünkü o iyilik bilmezlere ve kötülere karfl› da iyi yüreklidir. (Luka,

6/35)

Yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi "Allah'›n o¤ullar›" ifadesi

‹ncil pasajlar›nda birçok kez kullan›lmaktad›r. Bu anlam ise Yahudi kül-

türündeki kullan›m ile ayn›d›r: Allah'› dost edinmifl, Allah'a yak›nlafl-

mak için çaba sarf eden, Allah'›n kanunlar›na göre yaflayan insanlar... Ni-

tekim Luka ‹ncili'nde Hz. Adem'den de "Allah o¤luydu" (Luka, 3/38)

fleklinde bahsedilmektedir. ‹ncil'de oldu¤u gibi Eski Ahit'te de "Allah'›n

o¤lu" ifadesi birçok kez kullan›lmaktad›r. Örne¤in Eski Ahit'te ‹srail mil-

leti için "o¤ul" tabiri kullan›l›r:

‹srail, çocukken onu sevdim, ve o¤lumu Mısır'dan ça¤ırdım. (Ho-

flea, 11/1)

Bir di¤er Tevrat al›nt›s›nda ayn› ifade, melekleri tarif etmek için

kullan›lm›flt›r:

Ve Allah o¤ulları Rabbin önünde keendilerini takdim etmeye gel-

dikleri gün vaki oldu ki, onların arasında fleytan da geldi. (Eyüb,

1/6)

Ç›k›fl bölümünün 6. bab›n›n bafllang›c›nda "Allah o¤ullar›" ifadesiy-

le yeryüzünde ço¤alan insanlar tarif edilmektedir. Bu yöndeki di¤er pa-
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sajlar flu flekildedir: (Al›nt›lardaki ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)

Ve Firavun'a diyeceksin: Rab flöyle diyor: ‹srail, o¤lum, ilkimdir.

(Ç›k›fl, 4/22)

A¤layıflla gelecekler; yalvardıkkça onlara yol gösterece¤im; onları

sulu vadiler yanında, sürçmeyecekleri do¤ru yolda yürütece¤im;

çüünkü Ben ‹srail'e Rabbim, Efraim de ilk o¤lumdur. (Yeremya,

31/9)

Fermanı ilân edece¤im; Rab bana (Davud) dedi: Senn Benim o¤-

lumsun; Ben seni bugün tevlit ettim. (Mezmurlar, 2/7)

Tevrat'ta Hz. Süleyman için de "Allah'›n o¤lu" ifadesi kullan›lmak-

tad›r. ‹lgili bölüm flu flekildedir:

Ve vaki olacak ki, günlerin dolup atalarınla berraber olmak üzere

gitti¤in zaman, senden sonra o¤ullarından olacak zürriyetini dur-

duraca¤ım, ve onuun kırallı¤ını pekifltirecegim. O Bana ev yapa-

cak, ve onun tahtını ebediyen pekifltirece¤im. Ben ona  Rab olaca-

¤ım, ve o Bana o¤ul olacak; ve senden önce olandan inayetimi ge-

ri aldı¤ım gibi ondan geeri almayaca¤ım; ve onu Kendi evimde ve

Kendi kırallı¤ımda daima durduraca¤ım; ve onun tahtı ebediyenn

pekiflecektir. (1. Tarihler, 17/11-14)

"Allah'›n o¤lu" s›fat›yla an›lan bu mübarek kifli Hz. Davud'un o¤ul-

lar›ndan biri olan Hz. Süleyman'd›r. 

(Ve Davud o¤lu Süleyman'a dedi:) ...‹flte, sana bir o¤ul do¤acak, o

barıfl adamı ollacak; ve ona çepçevre bütün düflmanlarından rahat

verece¤im; çünkü onun adı Süleyman olacak, ve onun  günlerin-

de ‹srail'e selâmet ve sükûn verece¤im. Benim ismime ev yapacak

olan odur; ve o Bana o¤ul  olacak, ve Ben ona Rab olaca¤ım; ve ‹s-

rail üzerinde krallı¤ın tahtını ebediyen pekifltirece¤im. fiimmdi,

o¤lum, Rab seninle beraber olsun; ve iflin iyi gitsin, ve Allah'ın

Rabbin evini, senin hakkında ssöyledi¤i gibi, yap. (1. Tarihler,

22/9-11)

Yine ayn› bölümde flu flekilde devam edilmektedir:
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Bütün o¤ullarımdan (çünkü Rab bana çok o¤ul verdi), Rabbin ‹s-

rail üzerinde krallı¤ı tahtına oturmaak için o¤lum Süleyman'ı seç-

ti. Ve bana dedi: O¤lun Süleyman, evimi ve avlularımı o yapacak;

çünkü  onu Kendime o¤ul seçtim, ve Ben ona Rab olaca¤ım. Ve

e¤er bugün oldu¤u gibi, emirlerimi ve hükümleriimi yapmak için

sebatlı olursa, onun kırallı¤ını ebediyen pekifltirece¤im. (1. Tarih-

ler, 28/5-7)

Yukar›daki tüm aç›klamalar Yahudi geleneklerinde "Allah'›n o¤lu"

ifadesinin "Allah'› dost edinen, samimi ve takva sahibi" kullar için söy-

lendi¤ini tüm aç›kl›¤›yla göstermektedir. Dolay›s›yla bu ifadenin Hz. ‹sa

için kullan›l›fl amac› da ayn›d›r. Bu ifade, ayn› Hz. Süleyman ve Hz.

Adem ile ilgili aç›klamalarda da oldu¤u gibi, Yahudi geleneklerinden
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kaynaklanan mecazi bir anlat›md›r.  Bu terim Yahudi kültürüyle yetiflen,

Tevrat'› bilen ve Hz. ‹sa'ya tabi olana kadar Yahudili¤in gereklerini uy-

gulayan ilk H›ristiyanlar taraf›ndan da sayg›, takva ve Allah'a yak›nl›¤›

ifade etmek için seçilmifltir. 

"Allah'›n o¤lu" ifadesinin üçleme inanc›na bir dayanak oluflturama-

yaca¤›n› gösteren bir di¤er delil ise ‹ncil'de Allah'›n isminin kullan›m›y-

la ilgilidir. Anthony Buzzard, ‹ncil'de Allah'›n isminin ne flekilde kulla-

n›ld›¤›n› "Who is Jesus? Do the creeds tell us the truth about him?" (Hz.

‹sa Kimdir? ‹tikatler bize onunla ilgili gerçe¤i söylüyorlar m›?) bafll›kl›

makalesinde flu sözlerle tarif eder:

Tanr› kelimesi Kitab-› Mukaddes'te binlerce defa tekil isimdeki fla-

h›s zamirleriyle ifade edilmektedir: Ben, Bana, Beni, Sen, Sana, Se-

ni, O, Ona, Onu... Biri bu zamirlerin 11.000 defa geçti¤ini hesapla-

m›flt›r. Tüm dillerdeki bu zamirler 3 kifliyi de¤il, tek flah›slar› ifade

etmektedir. Allah'›n üç de¤il, bir varl›k oldu¤unu bize anlatan bin-

lerce ayet bulunmaktad›r. Yeni Ahit'teki Allah isminin "Allah'›n üç
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kiflide bulundu¤u" anlam›na geldi¤ini ispatlayabilecek hiçbir yer

yoktur. Bu yüzden Kitab-› Mukaddes'teki Allah ismi hiçbir zaman

üçleme prensibindeki Allah anlam›na gelmemektedir.61

Bu bölüm boyunca vurgulad›¤›m›z gibi "o¤ul" ifadesi Yahudi kül-

türünde çok yayg›n olarak kullan›lan ve ilahl›k anlam› tafl›mayan bir ifa-

dedir. Dolay›s›yla bu ifadeyi Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤unu düflüne-

rek kullananlar, bu kutlu peygamberin Allah'a eflit güçlere sahip oldu¤u-

nu iddia edenler (Allah'› tenzih ederiz), Yahudi inan›fllar›na göre büyük

bir hata ifllemektedirler. ‹slam dininde de bu ifadeyi Hz. ‹sa'ya ilahl›k at-

federek kullananlar Kuran ayetlerinde birçok kez uyar›lmaktad›rlar. Bu

yapt›klar› Allah Kat›nda çok büyük bir günaht›r. Rabbimiz Maide Sure-

si'nde flu flekilde bildirilmektedir: 

Andolsun, "fiüphesiz, Allah Meryem o¤lu Mesih'tir." diyenler küfre düfl-

müfltür. De ki: "O, e¤er Merryem o¤lu Mesih'i, onun annesini ve yeryü-

zündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan ((bunu önleme-

ye) kim bir fleye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakile -

rin tümünün müülkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah herfleye güç ye-

tirendir. (Maide Suresi, 17)

‹ncil'de "Baba" kelimesinin kullan›lmas›

‹ncil'de s›kça yer alan ve üçleme inanc›n› savunan H›ristiyan ilahi-

yatç›lar taraf›ndan önemli bir delil olarak kabul edilen ifadelerden biri

de "baba" kelimesidir. (H›ristiyanlar›n yanl›fl inan›fllar›n› yans›tmak

amac›yla bu bölümde kullan›lan her türlü ifadeden Allah'› tenzih ede-

riz.) Oysa bu tabir de yine "o¤ul" ifadesi gibi mecazi bir anlam tafl›mak-

tad›r. Üstelik ‹ncil'de bu kelimenin sadece Hz. ‹sa taraf›ndan de¤il, iman

sahibi, Allah'tan korkan, Allah'a dua edip yard›m dileyen tüm insanlar

taraf›ndan da kullan›ld›¤› görülmektedir. "Baba" ifadesiyle Allah'›n bu

insanlar›n tek sahibi, tek dostu ve velisi oldu¤u ifade edilmektedir ve üç-
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leme inanc›n› destekleyen bir anlam yoktur. 

Bu kullan›mlardan baz›lar› flu flekildedir: (Afla¤›daki ifadelerin tü-

münden Allah'› tenzih ederiz)

... Baba benden üstündür. (Yuhanna, 14/28)

Siz göklerde olan Baban›z›n o¤ullar› olas›n›z. Zira O, güneflini kö-

tülerin ve iyilerin üzerine do¤durur ve salih olanlar ile olmayanla-

r›n üzerine ya¤mur ya¤d›r›r. (Matta, 5/45)

... Kardefllerime git ve onlara söyle, benim Babam›n ve siizin Baba-

n›z›n, benim Tanr›m'›n ve sizin Tanr›n›z'›n yan›na ç›k›yorum."

(Yuhanna, 20/17)

O vakit do¤ru kifliler Baballar›n›n hükümranl›¤›nda günefl gibi

parlayacaklar... (Matta, 13/43)

Ama sen dua ederken "iç odana çekil, kap›n› örttüp" gizlide olan

Babana dua et. Gizlilikte gören Baban da sana yaraflan› verecek-

tir. (Matta, 6/6)

Baban›z sizee gerekli olan›, siz daha O'ndan dilemeden önce bilir.

(Matta, 6/8)

... Göksel Baban›z bütün bunlara gereksinmeniiz oldu¤unu bilir.

Siz herfleyden önce Tanr›'n›n hükümranl›¤›n› ve do¤rulu¤unu ara-

y›n, bunlar›n tümü size sa¤lanacakt›r. (Matta, 6/32-33)

"Sizin ›fl›¤›n›z insanlar›n önünde böyle parlas›n da, sizin iyi ifllerini-

zi görsünler, ve göklerde olan Baban›za hamd etsinler." (Matta,

5/16)

"Sak›n›n, insanlara salâh›n›z› onlar›n önünde gösterifl için yapma-

y›n; yoksa gökklerde olan Baban›z›n önünde karfl›l›¤›n›z olmaz."

(Matta, 6/1)

fiimdi siz flöyle dua edin: Ey göklerde olan Babam›z, ‹smin mu-

kaddes olsun." (Matta, 6/9)

"Çünkü insanlara suçlar›n› ba¤›fllarsan›z, semavî Baban›z da size
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ba¤›fllar." (Matta, 6/14)

"Baban›z nas›l merhametli ise, siz de merhametli olun." (Luka,

6/36.)

‹ncil'den al›nan yukar›daki pasajlar dikkatle incelendi¤inde,

Allah'›n Zat›'n› zikretmek amac›yla kullan›lan "Baba" kelimesinin bir

sayg› anlam› tafl›d›¤›, bunu kullanan insana insan-üstü bir konum ver-

medi¤i ve tüm insanlar için geçerli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu ifade ile

sadece Hz. ‹sa ile Allah aras›ndaki özel bir ba¤ ifade edilmemifl, Allah'a

teslim olup, Allah'›n raz› olaca¤› flekilde yaflayan tüm insanlara hitap

edilmifltir. Nitekim bugün de H›ristiyanlar dualar›na pek çok kez "Baba"

diye bafllarlar. Hz. ‹sa'n›n ‹ncil'de geçen benzer flekildeki dualar›n›n da

farkl› bir flekilde yorumlanmamas› gerekir. Ancak tekrar vurgulamak ge-

rekir ki, bu aç›klamalar, Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfetmek amac›yla "Baba" ifa-

desini kullanan kiflilerin hatas›n› ortadan kald›rmamaktad›r. Bu yapt›k-

lar› Allah Kat›nda çok büyük bir hatad›r ve Kuran ayetlerinde bu kiflile-

rin durumu flu flekilde haber verilmektedir:

Andolsun, "fiüphesiz Allah, Merryem o¤lu Mesih'tir" diyenler küfre düfl-

müfltür. Oysa Mesih'in dedi¤i (fludur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, beenim de

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendi-

si'ne ortak koflana flüphesiz cenneti haram k›lm›flt›r, onun bar›nma yeri

atefltir. Zulmedenlere yard›mc› yoktur." (Maide Suresi,, 72)

Kitab-› Mukaddes'te yer alan çeflitli aç›klamalarda Rabbimiz'in son-

suz güç ve kudreti, tüm eksik ve kusurlardan münezzeh oldu¤u tüm

aç›kl›¤›yla vurgulanmaktad›r. John Hick bu konuyu bir röportaj›nda flu

flekilde ifade eder:

Klasik H›ristiyan teolojisi, Hz. ‹sa'n›n vefat›ndan uzun bir süre son-

ra gelifltirildi. Ça¤dafl tarihsel kritikçi Yeni Ahit çal›flmalar›, bizi, eli-

mizde bulunan Yeni Ahit metinlerinde Hz. ‹sa'ya atfedilen sözlerin

hangilerini Hz. ‹sa'n›n gerçekten söylemifl olabilece¤i konusunda

ayd›nlatmaya çal›fl›yor... (‹ncillerde geçen) 'Baba' ifadesinin literal
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(kelime manas›yla) olarak alg›lanmas› imkâns›z. Ayn› flekilde, Hz.

‹sa'n›n 'Tanr›'n›n o¤lu' oluflu ifadesini de literal olarak alg›layama-

y›z. Eski Ahit'te "Tanr›'n›n o¤lu" ifadesi çokça geçmektedir. Örne-

¤in, Adem, Tanr›'n›n o¤ludur; melekler Tanr›'n›n o¤ullar›d›r; ‹srail

krallar› Tanr›'n›n o¤ullar›d›r ve nihayet ‹srail milleti bir bütün ola-

rak Tanr›'n›n o¤ullar›d›r. Aç›kça, bu ifadelerdeki 'Baba' ve 'o¤ul'

kavramlar›, lafzi bir iliflkiselli¤i ifade etmemekte; sadece, Tanr›-in-

san iliflkisinin metaforik bir ifadesini sembolize etmektedir. Hemen

ekleyeyim, bu ifadeleri lafzen anlamaya çal›flmak, Yahudilik'te bü-

yük günah olarak nitelendirilir. Hz. ‹sa döneminde bu tür metafo-

rik ifadeler zaten mevcuttu. Herhangi bir Tanr›'ya adanm›fl herhan-

gi bir insan›n metaforik olarak "Tanr›'n›n o¤lu" olarak ifade edilme-

si, o zamanki genel dinsel imgelemin bir parças› olarak alg›lanabi-

lir. K›saca, 'o¤ul' ifadesi, Tanr›'ya yak›nl›¤›n sembolik bir ifadesi ol-

mufl oluyor. Anlad›¤›m kadar›yla, Müslümanlar› rahats›z eden, bu

ifadenin lafzi olarak alg›lanmas›d›r. Ayn› flekilde, bir H›ristiyan ola-

rak benim de bu flekildeki lafzi bir alg›dan rahats›zl›k duyaca¤›m›

belirtmeliyim.62 

‹ncil'de mecazi anlamlar›yla anlafl›lmas› gereken daha birçok aç›k-

lama vard›r. "Allah'›n çocuklar›" ifadesi de bunlardan biridir: (Afla¤›da-

ki al›nt›larda yer alan tüm ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)

...  Diriliflin çocuklar› olarak Tanr›'n›n çocuklar›d›rlar. (Luka,

20/36)

Ancak, kendisini kabul edip ad›na iman edenlerin hepsine

Tanr›'n›n çocuklar› olma hakk›n› verdi. (Yuhanna, 1/12)

Bunu kendili¤inden söylemiyordu. O y›l›n baflkâhini olarak ‹sa'n›n,

ulusun u¤runa, ve yaln›z ulusun u¤runa de¤il, Tanr›'n›n da¤›lm›fl

çocuklar›n› toplay›p birlefltirmek için de ölece¤ine iliflkin peygam-

berlikte bulunuyordu. (Yuhanna, 11/51-52)

Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanr›'n››n çocuklar› ol-

du¤umuza tan›kl›k eder. E¤er Tanr›'n›n çocuklar›ysak, ayn› za-
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manda mirasç›y›z. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le bir-

likte ac› çekiyorsak, Tanr›'n›n mirasç›lar›y›z, Mesih'le ortak mirasç›-

lar›z. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 8/16-17)

Yarad›l›fl, Tanr› çocuklar›n›n ortaya ç›kmas›n› büyük özlemle bek-

liyor. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 8/19)

Herfleyi söylenmeden ve çekiflmeden yap›n ki, yaflam sözüne s›m-

s›k› sar›larak aralar›nda evrendeki y›ld›zlar gibi parlad›¤›n›z bu e¤-

ri ve sap›k kufla¤›n ortas›nda kusursuz ve saf, Tanr›'n›n lekesiz ço-

cuklar› olas›n›z... (Pavlus'un Filipelilere Mektubu, 2/14-16)

Bak›n, Rab bizi o kadar çok seviyor ki, bize 'Tanr›'n›n çocuklar›' de-

niyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Rab'bi tan›mad›¤› için bizi de

tan›m›yor. Sevgili kardefllerim, daha flimdiden Tanr›'n›n çocuklarr›-

y›z, ama ne olaca¤›m›z henüz bize gösterilmedi... (Yuhanna'n›n Bi-

rinci Mektubu, 3/1-2)

Do¤ru olan› yapmayan ve kardeflini sevmeyen, Tanr›'dan de¤ildir.

‹flte Tanr›'n›n çocuklar› ile ‹blis'in çocuklar› böyle ay›rt edilir. (Yu-

hanna'n›n Birinci Mektubu, 3/10)

Tanr›'y› sevip buyruklar›n› yerine getirmekle, Tanr›'n›n çocuklar›-

n› sevdi¤imizi anlar›z. (Yuhanna'n›n Birinci Mektubu, 5/2)

Ne baba ifadesiyle ne de çocuk ifadesiyle insanlara bir ilahl›k atfe-

dilmedi¤i aç›kt›r. (Allah'› tenzih ederiz) Allah'a itaatli, Allah'a sad›k,

Allah'› dost edinmifl ve sadece Allah'› raz› etmek için yaflayan insanlar

‹ncil aç›klamalar›nda "Allah'›n çocuklar›" olarak ifade edilmifltir. Yahudi

kültüründen kaynaklanan bu kullan›m›n bir sonucu olarak da sayg› ve

sevginin belirtisi olarak insanlar Allah'a "Baba" diyerek yakarm›fllard›r.

Bu mecazi terimler, Yahudi dininin temeli olan "Dinle ey ‹srail, Rab bizim

Allah'›m›zd›r ve Rab tektir" (Tesniye, 6/4) hükmünün getirdi¤i tevhid

inanc› içinde anlafl›lm›flt›r. 
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"Allah tüm insanlar›n sahibidir" anlam›nda 

kullanm›fl olabilirler

Hz. ‹sa'n›n havarileri ve ilk H›ristiyanlar, Hz. ‹sa'n›n e¤itiminden

geçmifl, derin iman sahibi, çok üstün ahlakl› ve Hz. ‹sa'n›n Allah yolun-

da yard›mc›lar›yd›lar. Bu nedenle de bafllar›na gelen her olay›, Hz.

‹sa'n›n tebli¤ini, derin imanlar›yla yorumluyorlard›. Onlar Allah'›n son-

suz güç ve kudret sahibi oldu¤unu, tüm kainat›n tek sahibi oldu¤unu,

Allah dilemedikçe hiçbir fleyin var olamayaca¤›n›, hiç kimsenin hiçbirfle-

ye güç yetiremeyece¤ini çok iyi biliyorlard›. Bu nedenle de sahip olduk-

lar› derin iman neticesinde, Hz. ‹sa için "Allah'›n o¤lu" ifadesini kullan›r-

ken ayn› flekilde düflünmüfl olabilirler. Tüm babalar›, tüm anneleri ve

tüm o¤ullar› Rabbimiz'in yaratt›¤›n› ve hepsinin tek sahibinin Allah ol-

du¤unu belirtmek istemifl olabilirler. Hiç unutmamak gerekir ki, anne ve

baba bir çocu¤un var edilmesi için Allah'›n vesile k›ld›¤› sebeplerdir.

Gerçekte ise kainattaki tüm varl›klar› var eden alemlerin Rabbi olan

Allah't›r. Bu anlamda tüm anneler, tüm babalar, tüm o¤ullar Allah'a ait-

tir. Çevremizde gördü¤ümüz tüm canl› ve cans›z varl›klar Allah'a aittir.

fiu an üzerinde oturdu¤unuz koltuk, içinde bulundu¤unuz bina, flehir-

ler, ülkeler, milletler Allah'a aittir. Bir ›rmak varsa, o Allah'›n ›rma¤›d›r.

Allah'›n denizi, Allah'›n camisi, Allah'›n kilisesi, Allah'›n çeflmesidir. Do-

lay›s›yla tüm o¤ullar da Allah'a aittir. Rabbimiz'in bir insan var etmek

için bir anneye, bir babaya, ya da di¤er baflka bir sebebe ihtiyac› yoktur.

O'nun bir "Ol" demesi yeterlidir. Tüm fiziksel, biyolojik, kimyasal ka-

nunlar› yaratan Rabbimiz'dir. Dolay›s›yla bir insan›n var olmas› için, "ol-

mas› gerekli oldu¤u düflünülen" tüm kanunlar› ve sebepleri de Rabbi-

miz yaratm›flt›r. Hz. Meryem'i de, kainatta gelmifl geçmifl tüm anneleri

de, tüm annelerin do¤um sistemlerini yaratan da sonsuz güç ve kudret

sabihi olan Allah't›r. Her do¤um olay›n› meydana getiren Allah't›r. An-
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neyi yaratan, babay› yaratan Allah't›r. Rabbimiz her türlü kusur, eksiklik

ve ihtiyaçtan münezzehtir. Ayetlerde flu flekilde bildirilmektedir:

O, sizin için kulaklar›, gözleri ve gönülleri infla edendir; ne az flükredi-

yorsunuz. O, sizi yeryüüzünde yarat›p-türetendir ve hepiniz yaln›zca

O'na (döndürülüp) toplanacaks›n›z. O, yaflatan ve öldüreendir; gece ile

gündüzün ayk›r›l›¤› (veya ardarda gelifli) da O'nun (kanunu)dur. Yine

de akl›n›z› kulllanmayacak m›s›n›z? (Müminun Suresi, 78-80)

O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra biir alak'tan

(embriyo) yaratt›; sonra sizi bir bebek olarak ç›karmakta, sonra güçlü

(erginlik) ça¤›n›zza eriflmeniz, sonra da yafllanman›z için size (belli bir

ömür vermektedir). Sizden kiminin daha önce hhayat›na son verilmekte-

dir; ad› konulmufl bir ecele eriflmeniz ve belki akl›n›z› kullanman›z için

(Alllah sizi böyle yaflat›r). Dirilten ve öldüren O'dur. Bir iflin olmas›na

hükmetti mi, ona yaln›zca: "Oll" der, o da hemen oluverir. (Mümin Su-

resi, 67-68)

Do¤rusu, güldüren ve a¤latan O'dur. Do¤rusu, ölddüren ve diri lten

O'dur. Do¤rusu, çiftleri; erkek ve difliyi, yaratan O'dur. Bir damla su-

dan (döl yaata¤›na) meni döküldü¤ü zaman. Gerçek flu ki, di¤er diriltme

(yeniden nefl'et) de O'na aittir. (Necm Suuresi, 43-47)

fiuara Suresi'nde ise Hz. ‹brahim'in flu flekilde dua etti¤i bildiril-

mektedir:

"Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur; Bana yediren ve içiren

O'dur; Hastalandd›¤›m zaman bana flifa veren O'dur; Beni öldürecek,

sonra diriltecek olan da O'dur, Din (ceza) günü haatalar›m› ba¤›fllayaca-

¤›n› umdu¤um da O'dur." (fiuara Suresi, 78-82)

E¤er yukar›daki ayetler do¤rultusunda düflünülürse H›ristiyan

kavramlar› da anlam kazanmaktad›r. Hz. ‹sa, Hz. Musa, Hz. Salih, Hz.

Nuh, Hz. Hud  ve Hz. Muhammed (sav) Allah'a ait kullard›r. Çünkü

tüm peygamberler Allah'›nd›r. Ayetlerde Yahudilerin Hz. Üzeyir için
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"Allah'›n o¤ludur" dedikleri bildirilmektedir. Yahudiler de Hz. Üzeyir de

Allah'a ait kullard›r. Rabbimiz annesi ve babas› olmadan, Hz. Adem'i

topraktan yaratm›flt›r. Melekleri yaratan da alemlerin Rabbi olan

Allah't›r. Hz. Yahya'y› mucizevi bir flekilde var eden Allah't›r. Bunun ak-

sini söylemek çok büyük bir yan›lg› olur. Sadece Hz. ‹sa de¤il, her anne,

her baba, her o¤ul Allah'›nd›r. H›ristiyanlar da ilk bafllarda "Allah'›n o¤-

lu" ifadesini bu anlamda kullanm›fl olabilirler. H›ristiyanlara ait bir inter-

net sitesinde de bu yönde bir aç›klama yer almaktad›r:

"Hz. ‹sa Allah'›n o¤ludur" derken kesinlikle fiziksel bir o¤ulluktan

bahsetmiyoruz. Biz sadece Hz. ‹sa'n›n Allah'tan geldi¤ini söylüyo-

ruz... "O¤ul" günlük dilde de çok s›k kullan›l›r. Ço¤u dilde bu keli-

me fiziksel bir ba¤› ifade etmek için kullan›lmaz. Örne¤in ö¤renci-

ler için "bilginin çocuklar›" fleklinde bir deyim vard›r. Vatandafllar

"ülkelerinin evlatlar›"d›rlar. M›s›r "Nil'in o¤lu" olarak an›l›r. Bir

Arap "çölün o¤lu" olarak tarif edilir. Kuran'›n Bakara Suresi'nde de

"yol o¤lu" ifadesi kullan›lmaktad›r. Tefsirciler bu ifadenin gezgin

anlam›nda kullan›ld›¤›n› söylerler. Görüldü¤ü gibi "Allah'›n o¤lu"

kelimesi insan›n anlad›¤› anlamda bir akrabal›¤› ifade etmeyebil-

mektedir.63

Baz› H›ristiyanlar "Allah'›n o¤lu" ifadesinin (Allah'› tenzih ederiz)

bir tecelli olarak kabul edilmesi gerekti¤ini de söylerler. Bu anlafl›l›r bir

aç›klamad›r ve Rabbimiz'in Kuran ayetleriyle bildirdi¤i gerçeklere de

uymaktad›r.

Allah tüm kainat› yoktan var eden, tüm kainat üzerinde mutlak ha-

kimiyet sahibi oland›r. Göklerin ve yerin sahibidir. Allah her yerdedir.

Tüm anneler ve babalar Allah'›n tecellileridirler. Tüm o¤ullar ve çocuk-

lar Allah'›n tecellileridirler. Allah'›n Zat› birçok yerde ve birçok flekilde

tecelli edebilir. Nitekim Kuran ayetlerinde de bunun çeflitli örnekleri bu-

lunmaktad›r. Araf Suresi'nde flu flekilde bildirilmektedir:

Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi O'nunla konuflunca: "Rab-
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bim, bana göster, Seni göreyim" dedi. (Allah:) "Beni asla göremezsin,

ama flu da¤a bak; e¤er o yerindde karar k›labilirse, sen de beni görecek-

sin." Rabbi da¤a tecelli edince, onu paramparça etti. Musaa bay›larak ye-

re düfltü. Kendine geldi¤inde: "Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe et-

tim ve ben imaan edenlerin ilkiyim" dedi. (Araf Suresi, 143)

Ayette geçen tecelli etti ifadesi "zahir olmak, belirmek, ortaya ç›k-

mak, ifade edilmek..." gibi anlamlarda kullan›lmaktad›r. Elmal›l› Hamdi

Yaz›r, Kuran tefsirinde bu ayeti flu flekilde aç›klamaktad›r:

Rabbi ona dedi ki, Beni katiyyen göremeyeceksin, velâkin da¤a bak,

"e¤er yerinde durabilirse sen de Beni göreceksin. Bunun üzerine

Rabbi, da¤a tecelli edince, ki bu bir izafi tecellidir yani, Zat›'ndaki

bütün  azamet ve kudret-i mutlakas› ile de¤il, azamet ve kudretin-

den bir lemha zuhur, emir ve iradesinden bir parças›n›n da¤a çarp-

mas›yla onu hurdahafl eyledi, un ufak yap›p yerle bir etti. Hamze,

Kisaî, Halef-i Âflir k›râetlerinde okundu¤una göre, "dümdüz edi-

verdi", yani, da¤ gidip, yeri dümdüz oluverdi, hörgüçsüz bir deve

gibi oluverdi... Söz konusu bu tecelli ile iki olay meydana geldi: Bi-

ri da¤›n parçalan›p ufalanmas›, di¤eri de Hz. Musa'n›n bay›l›p yere

düflmesi. Demek ki Hz. Musa, da¤ dolay›s›yla olan bir izafi tecelli-

ye bile dayanamay›p bay›ld›, tam ve mutlak bir Zatî tecelli olsayd›,

bütün dünya ve muhtemelen bütün kâinat bir anda yok olacakt›. ‹fl-

te "Sen Beni katiyyen göremeyeceksin." buyurulmas›n›n esas hik-

meti de bu idi...64

Bir di¤er ayette ise flu flekilde buyurulmaktad›r:

Ona, Tur'un sa¤ yan›ndan seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söylefl-

mek için yak›nlaflt›rd›k. (Meeryem Suresi, 52)

Nitekim ona gidince, kendisine seslenildi: "Ey Musa." (Taha Suresi,11)

Derken orayaa geldi¤inde, o kutlu yerdeki vadinin sa¤ yan›nda olan bir
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a¤açtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah Benim;" diye seslenildi.

(Kasas Suresi, 30)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi Allah diledi¤i yerde, diledi¤i flekilde

tecelli edebilir. Ve tüm varl›klar da Allah'›n tecellileridirler. ‹nsanlar Rab-

bimiz'in Hz. Musa'ya da bildirdi¤i gibi, Allah'›n Zat›'n› göremezler. Ama

tecellileri ile muhatap olurlar. Örne¤in ayetlerde Rabbimiz'in a¤açta te-

celli etti¤i bildirilmektedir. Bu hiç umulmad›k, hiç beklenmedik bir du-

rumdur. Ayn› flekilde Hz. Musa'n›n asas›nda tecelli eden de Allah't›r.

Allah Zat› olarak tecelli etmez, ancak diledi¤i varl›kta diledi¤i flekilde te-

celli edebilir. Allah'›n varl›¤› her yeri kuflatm›flt›r. Bu gerçe¤i Rabbimiz

bir ayette flöyle bildirir:

Allah.... O'ndan baflka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve

uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varssa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›-

z›n O'nun Kat›nda flefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve ar--

kalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›fl›nda, O'nun ilmin-

den hiçbir fleyi kavray›p--kuflatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve

yeri kaplay›p-kuflatm›flt›r. Onlar›n korunmas› O'na güç  gelmez. O, pek

Yücedir, pek büyüktür. (Bakara Suresi, 255)

‹ncil aç›klamalar›nda da görüldü¤ü gibi, Hz. ‹sa konufltu¤u tüm in-

sanlar› sadece Allah'a iman etmeye davet ediyordu. Müflriklerin tüm so-

rular›n› çok güzel örnekler ve aç›klamalarla cevapl›yordu. Bu aç›dan ba-

k›ld›¤›nda, "Allah'›n o¤lu" ifadesinin, o dönem halkta yayg›n olan put-

perest üslup karfl›s›nda kullan›lm›fl özel bir aç›klama olmas› da müm-

kündür. Kiflilere herfleyin sahibinin, tüm insanlar›n tek dost ve velisinin

Allah oldu¤unu anlatmak isteyen bir iman sahibi, "Ben babam›n de¤il,

Allah'›n o¤luyum" fleklinde bir ifade kullanm›fl olabilir. Bu ifade, karfl›-

daki kiflinin inkarc› üslubunu, putlar›na de¤er verip medet uman yakla-

fl›m›n› ortadan kald›rmak için kullan›lm›fl olabilir. En do¤rusunu Allah

bilir.
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Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfeden inanc›n temelsiz dayanaklar›ndan

biri de, Yuhanna ‹ncili'nin hemen girifliinde yer alan "söz" (logos)

aç›klamas›d›r. Bu pasajda, Hz. ‹sa'n›n Allah'›n Sözü oldu¤u ve

Allah ile  birlikte sonsuzdan beri var oldu¤u ileri sürülür (Allah'›

tenzih ederiz):

Bafllang›çta Söz vard›. Sözz Tanr›'yla birlikteydi ve Söz Tan-

r›'yd›. Bafllang›çta O, Tanr›'yla birlikteydi. Herfley O'nun arac›--

l›¤›yla var oldu, var olan hiçbir fley O'nsuz olmad›. Yaflam

O'ndayd› ve yaflam insanlar›n ›fl›¤›yd›. IIfl›k karanl›kta parlar

ve karanl›k onu alt edememifltir. (Yuhanna, 1/1-5)

Bu pasaj›n devam›nda ise "Söz, insan olup aram›zda yaflad›.

Biz de onun yüceli¤ini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olann

biricik o¤ulun yüceli¤ini gördük" denir. (Yuhanna, 1/14) K›sacas›

Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n Sözü" oldu¤u belirtilmekte, buradan hareket-

lee de ona sözde ilahl›k atfedilmektedir. (Allah'› tehzih ederiz.)

Oysa Yuhanna'daki bu anlat›m, bir geerçe¤in yanl›fl yorumlan-

mas›na dayanmaktad›r. Kuran'da flöyle bildirilir:

Ey Kitap Ehli, dininiz konuusunda taflk›nl›k etmeyin, Allah'a karfl›

gerçek olandan baflkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, aancak

Allah'›n elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yönelt -

mifltir ve O'ndan bir ruhhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z;

"üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rl›d››r. Allah, an-

cak bir tek ilaht›r. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve

yerde her ne varsa  O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Sure-

si, 171)

Yuhanna'daki yan›lg›, "Söz Tanr›'yd›" ifadeesindedir. Allah'›n

Sözü ile Allah'›n Zat›'n› birbirine eflit gibi gösteren bu ifade çok



büyük bir yan›lg›d›r. Yüce Rabbimiz'i bu gibi ifadelerden tenzih

ederiz.

Sorun, "söz" (logos) kavramm›n›n yorumundad›r. Ve bu kavram

H›ristiyanl›ktan as›rlar önce Yunan felsefeciler taraf›ndan geliflti--

rilmifltir. MÖ 6. yüzy›lda yaflayan Heraklitus, evrende insan akl›

gibi etkin bir zihin bulundu¤unu ssavunarak, bunu "logos" olarak

tan›mlam›flt›r. MÖ 4 ve 3. yüzy›llarda yaflayan Stoac›lar ise, logos'u

"Tanr›, do¤a ve evrenin ruhu" gibi anlamlarda kullanm›fllard›r.65

Yunanca yaz›lan ve Yunan bir kitleye hitap etti¤i aç›k olan Yu-

hanna ‹ncili'nin logos kavram› ile baafllamas› ve bu kavram›n Yu-

nan felsefesindeki manas›yla tan›mlanmas› ise, elbette bir rastlan-

t› dee¤ildir. Britannica'da "Yuhanna ‹ncili'nin yazar›, Helenistik

(Yunan kültürüne dayal›) dünyadaki okuyucular taraf›ndan kkolay-

ca tan›nacak bu kavram› kullanarak, Mesih'in kurtar›c› karakterini

vurgulamak istemifltir" denmmektedir. Bir baflka deyiflle Yuhanna

‹ncili'nin yazar›, "Hz. ‹sa Allah'›n Kelimesi'dir" gerçe¤ini eskii Yu-

nan felsefesiyle kar›flt›rarak yanl›fl bir anlam oluflturmufltur. 



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

Müteflabih ifadelerin ve mecazi anlat›mlar›n 

yanl›fl yorumlanmas›

‹ncil üzerine araflt›rmalar yapan kiflilerin, üzerinde önemle durduk-

lar› konulardan biri de, ‹ncil'de geçen ifadelerin düz anlamlar› ile de¤il,

mecazi birer ifade olarak yorumlanmalar› gerekti¤idir. Bu aç›dan bak›l-

d›¤›nda söz konusu ifadelerin farkl› anlamlar içerdikleri görülmektedir.

Kuran'da da birçok müteflabih (Zahiri manas› kast edilmeyen ve teflbih ve

temsil yoluyla hakikatlerin beyan›nda kullan›lan ifade) aç›klama bulunmak-

tad›r. Nitekim birçok H›ristiyan araflt›rmac› bu yorumlar› yaparken Ku-

ran ayetlerinde geçen ifadeler ile ‹ncil'de yer alan baz› ifadeler aras›nda

iliflki kurmaya çal›flmaktad›r. Carlos Madrigal, Üç Tanr› m› Tek Tanr› m›?

Tevhit'te Teslis isimli kitab›nda flu yorumlarda bulunur:

Tanr› Kendini tan›mlarken insano¤lunun kolay anlayaca¤› sembo-

lik ifadeler kullan›r. Buna "insan benzeyifli" (antropomorfik) terim-

ler denir. Kutsal Kitap'ta da Kuran'da da Tanr›'dan söz etmek için

yüz, eller vb fiziksel s›fatlar kullan›l›yor. "Ona benzer birfley yok-

tur" (fiura Suresi, 11) ifadesi bir gerçe¤i dile getirir. Ama bunu,

Tanr›'n›n Kendisi'nin, O'nu anlamam›z için kulland›¤› benzetmeler-

le kar›flt›rmamam›z gerek. Kuran'da da Allah'›n eli, Allah'›n avucu,

Allah'›n yüzü, Allah'›n gözleri gibi ifadelere rastlan›r... Bu ifadeleri

bir mecaz olarak anlamakta kimse zorluk çekmez. Peki Baba veya

o¤ul ifadelerini mecaz olarak kabul etmeyecek miyiz? Tanr›'ya atfe-

dilen insana özgü terimler bize gerçek bir tasvir de¤il, fakat yaln›z-

ca imalar ve telkinler vermektedir. Bu yüzden bunlar tasvir edici

benzetmeler de¤il, ça¤r›flt›r›c›d›rlar. Kimsenin Tanr›'y›, fiziksel bir

anlam vererek birfleye benzetmeye hakk› yoktur. (Bu putperestlik

olurdu)... Ama buna karfl›n O kendini, uygun gördü¤ü her simgeye

benzetebilir. Tanr› herfleyi sevgiyle yaratt›. O herfleyin kayna¤›d›r.

Herfleyin O'nun sevgisiyle var edildi¤ini dile getirmek için "baba"

çok güzel bir tan›md›r.66
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Bu yorum ‹ncil'de kullan›lan mecazi ifadelerin anlafl›lmas› için

önemlidir. Rabbimiz Kuran için, "...Biz Kitab› sana, herfleyin aç›klay›c›-

s›, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde ollarak indir-

dik." (Nahl Suresi, 89) fleklinde buyurmaktad›r. Enam Suresi'nde ise, "...

Biz Kitap'ta hiçbir fleyi noksan b›rakmad›k, sonra onlar Rablerine top-

lanaccaklard›r." (Enam Suresi, 38) fleklinde bildirilmifltir. Kuran'da her-

fley en mükemmel, en hikmetli ve en özlü flekilde aç›klanm›flt›r. Rabbi-

miz baz› ayetlerde bizlere çeflitli müteflabih ve mecazi anlat›mlarla da

yol gösterir. Ayetlerde flu flekilde buyurulmaktad›r:

"Allah'›n eli"

fiüphesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmifllerdir.  Allah'›n eli ,

onlar›n ellerinin üzerindedir. fiu halde, kim ahdini bozarsa, art›k o, an-

cak kendi aleyhine ahdinii bozmufl olur... (Fetih Suresi, 10)

... De ki: "fiüphesiz 'lütuf ve ihsan (fazl)' Allah'›n elindedir, onu diledi -

¤ine verir. Allah (rahmeti) genifl oland›r, bilendir." (Al-i ‹mran Suresi,

73)

Yahudilerr: "Allah'›n eli s›k›d›r" dediler. Onlar›n elleri ba¤land› ve söyle-

diklerinden dolay› lanetlendiler. Hay›r; O'nun iki eli aç››kt›r, nas›l diler-

se infak eder... (Maide Suresi, 64)

Öyle ki, Kitap Ehli (Yahudi ve H›ristiyanlar) Allah''›n fazl›ndan hiçbir

fleye 'güç yetirip-sahip olmad›klar›n›' ve fazl›n muhakkak Allah'›n elinde

oldu¤unu, onu diledi¤ine verdi¤ini bilip-ö¤rensin. Allah, büyük fazl (üs-

tün lütuf ve ihsan) sahibiddir. (Hadid Suresi, 29)

"Allah'›n avucu"

Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. Oysa k›yamet günü

yer, bütünüyle O'nun avucu (kaabzas›)ndad›r; gökler de sa¤ eliyle dürü-

lüp-bükülmüfltür. O, flirk kofltuklar›ndan münezzeh ve yücedir. (Zümer

Suresi, 67)
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"Allah'›n yüzü"

Ve Allah ile beraber baflka bir ‹lah'a tapma. O'ndan baflka ‹lah yoktur.

O'nun yüzünden baflka herfley helak olucudur. Hüküm O'nundur ve siz

O'na döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi, 88)

(Yer)) Üzerindeki herfley yok olucudur; Celal ve ikram sahibi olan Rab-

binin yüzü baki kalacakt›r. (Rahman Suresi, 26-27)

Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz Allah'›n  yüzü ora-

s›d›r. fiüphesiz ki Allah, kuflatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

Enfal Suresi'nde ise flu flekilde buyurulmaktad›r:

Onlar› siz öldürmediniz, aama onlar› Allah öldürdü; att›¤›n zaman sen

atmad›n, ama Allah att›. Mü'minleri Kendinden güzel bir imtihanla im-

tihan etmek için (yapt›.) fiüphesiz Allah, iflitendir, billendir. (Enfal Su-

resi, 17)
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Bu ayetle, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in, tüm ey-

lemleri, tüm fiilleri meydana getiren tek güç oldu¤u belirtilmifltir. Allah

dilemedikçe insan›n hiçbir fleye güç yetirmesi, hiçbir harekette bulunma-

s›, a¤z›n› aç›p konuflabilmesi mümkün de¤ildir. ‹nsanlar›n tüm yapt›kla-

r›, tüm söyledikleri ve tüm düflündükleri Allah'a aittir. Hiçbir insan ken-

disini yaratan Rabbimiz'den ba¤›ms›z olarak bir güç ve iradeye sahip

olamaz. Allah ‹nsan Suresi'nde "Allah dilemedikçe siz dileyemezsi-

niz..." (‹nsan Suresi, 30) fleklinde buyurmaktad›r. 

Yukar›daki ayetlerde geçen ifadelerin her biri insanlara Allah'›n

sonsuz güç ve kudretini en güzel örneklerle haber veren ayetlerdir. Mü-

teflabih ifadeler içeren bu ayetlerde derin düflünen insanlara çok güzel

ve hikmetli ö¤ütler bulunmaktad›r. 

Hz. ‹sa'n›n çok üstün bir kul oldu¤unu, Allah'a yak›nl›¤›n› 

vurgulamak amac› ile kullan›lm›fl olabillir

Havariler ve ilk H›ristiyanlar, Hz. ‹sa'n›n Allah'a olan ba¤l›l›¤›na,

samimiyetine, derin iman›na, sabr›na, cesaretine, Allah'›n vahyini uygu-

lamadaki kararl›l›¤›na, Allah'›n lütfuyla gerçeklefltirdi¤i mucizelere ve

üstün ahlak›na flahit olmufllard›r. Hz. ‹sa'n›n do¤umundan Allah Kat›na

al›n›fl›na kadar hayat›n›n her aflamas› çok büyük mucizelerle doludur.

Hz. Meryem'in hamile kal›fl› ve Hz. ‹sa'n›n do¤umu, bebekken konuflup

tebli¤ yapmas›, hastalar› iyilefltirmesi, ölüleri diriltmesi, Allah Kat›na al›-

n›fl› onun ne kadar ola¤anüstü bir konuma sahip oldu¤unu aç›kça orta-

ya koymaktad›r. ‹ncil'de çok detayl› olarak yer alan bu gibi bilgiler Ku-

ran ayetleriyle de tarif edilmekte, Rabbimiz; Hz. ‹sa'n›n, annesi Hz. Mer-

yem'in ve ‹mran ailesinin seçkin kimseler oldu¤unu vurgulamaktad›r. 

‹lk H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa'dan bahsederken kulland›klar› coflkulu

üslup pek çok H›ristiyan ilahiyatç› taraf›ndan dile getirilmifltir. Yeni Ahit
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uzmanlar›ndan John Marsh, Jesus in his Lifetime (Hz. ‹sa'n›n Hayat›) adl›

eserinde, "Hz. ‹sa'n›n ilk takipçilerinin 'Allah'›n o¤lu' s›fat›n›, onun Allah

taraf›ndan çok özel bir görev için seçildi¤ini ve bu nedenle de Allah ile

çok özel bir ba¤› oldu¤unu anlatmak için kulland›klar›n›"67 vurgular. E.

P. Sanders ise Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n o¤ullar›n›n oluflturdu¤u bir milletin

içinde, özel bir görev için seçilmifl olan bir Allah o¤lu" oldu¤unu belir-

tir.68

Paul Knitter, No Other Name (Baflka Ad› Yok) adl› eserinde bu üslup-

tan flu flekilde bahseder:

Yeni Ahit yazarlar› Hz. ‹sa'dan bahsederken analitik felsefecilerin

de¤il, coflkun inançl›lar›n, bilim adamlar›n›n de¤il, sevgi dolu kifli-

lerin dilini kullan›rlar. Krister Stendahl'›n ›srarla üzerinde durdu¤u

nokta, bunun "dinsel dil" -yani "sevgi dili, flefkat dili" oldu¤udur.

H›ristiyanlar Hz. ‹sa'y› "tek" olarak tarif ederken metafiziksel bir il-

keyi kastetmiyor, Hz. ‹sa ile kiflisel bir iliflki kurmaya ve ona ba¤l›-

l›klar›n› detayland›rmaya çal›fl›yorlard›. H›ristiyan tan›mlar›, anla-

fl›ld›¤› ve kullan›ld›¤› flekilde ancak kilisenin sevgi lisan›d›r. Kalbin

ve beynin dilleri muhakkak birbirine z›t de¤ildir, fakat her ikisi de

farkl›d›rlar. Ve bu farkl›l›klara sayg› gösterilmelidir.

Ayn› zamanda Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n o¤lu"  hatta tek o¤lu (Yuhanna

1: 14) oldu¤unu ifade eden birçok metin de farkl› anlam ifade ede-

cektir. Onlar›n esas niyeti... Hz. ‹sa'y› duyanlar›n onu otorite sahibi

biri olarak ciddiye almalar›n› sa¤lamakt›. Bu metinlerdeki ifadeler...

Hz. ‹sa'n›n da Allah'›n güvenilir vahyi oldu¤unu ifade etmek için-

di. Yunanca Uios tou Theou (Allah'›n o¤lu) tercüme edildi¤inde ‹ngi-

lizcedeki "the" sözcü¤ü üzerinde ›srarc› davranmay›z. "The" orijinal

Yunanca'da yoktur ve dolay›s›yla ifade ayn› zamanda "Allah'›n bir

o¤lu" olarak tercüme edilebilir. "Allah'›n edindi¤i tek çocuk" ifade-

sinin nitelendiricisi, ‹brani kullan›m›na göre "ilk do¤an" ya da sev-

gili olarak tercüme edilebilir. Buralarda Allah'›n arac›s› olarak ayr›-

cal›kl›l›k de¤il, güvenilirli¤in kastedildi¤i anlafl›labilir.69
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Üçleme inanc›n› savunmadaki bu ›srar›n arkas›nda, Hz. ‹sa'ya atfe-

dilen sözde üstün konuma gölge düflürme endiflesi olmas› muhtemeldir.

Oysa üçleme inanc› olmadan da Hz. ‹sa'n›n ne kadar üstün ve hay›rl› bir

insan oldu¤u vurgulanabilir. Nitekim Kuran ayetlerinde Hz. ‹sa'n›n mu-

cizevi yönleri, Allah Kat›na al›n›fl› detayl› olarak tarif edilir, onun ve ai-

lesinin alemlere üstün k›l›nd›¤› bildirilir. Hz. ‹sa Kuran'da "seçkin, onur-

lu ve sayg›n" olarak zikredilir. 

Hani melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Kendinden bir keli -

meyi sana müjdelemektedir. OOnun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O,

dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) yyak›n k›l› -

nanlardand›r." (Al-i ‹mran Suresi, 45) 

H›ristiyanl›¤›n daha çabuk yay›lmas›n› sa¤lamak  

amac›yla kullan›lm›fl olabilir

Hz. ‹sa din ahlak›n› yaymaya bafllad›¤› ortamda çok büyük zorluk-

larla karfl› karfl›yayd›. Yahudi toplumunun içinde dini farkl› flekillerde

yorumlayan Saddukiler, Ferisiler, Zealotlar, Esseniler gibi birçok mezhep

bulunmaktayd› ve bunlar, özellikle ilk üçü, farkl› yan›lg›lar içindeydiler.

Hz. Musa'n›n getirdi¤i hak dinden uzaklafl›lm›fl, bat›l gelenekler ve çe-

flitli çarp›k inan›fllar türetilmiflti. Bunlara ek olarak putperest Helen kül-

türü de insanlar aras›nda yayg›nlaflm›flt›. Bu kültürün etkisi alt›ndaki

baz› Yahudiler ise sahip olduklar› tevhid inanc›ndan taviz vererek baz›

putperest inançlar› benimsemeye bafllam›fllard›. 

Hz. ‹sa tüm bu hurafeleri arkas›nda b›rakarak, ‹srailo¤ullar›n› saf

ve samimi bir imana davet etti. Yerleflik düzenlerini korumaktan yana

olan tüm din adamlar› Hz. ‹sa'n›n tebli¤ etti¤i hak dinden fliddetle rahat-

s›z oldular. Çünkü Hz. ‹sa insanlara Allah korkusunu, Allah'› sevmeyi

ö¤ütlüyor, dine sonradan eklenen bat›l kurallar› ve ba¤naz uygulamala-

r› terk etmelerini söylüyordu. 
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Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›fl›n›n ard›ndan da bu mübarek insan›n

talebeleri, onun mesaj›n›n yay›lmas› için tüm imkanlar›n› kulland›lar.

Köy köy, kasaba kasaba gezen H›ristiyanlar her türlü zorlu¤a, yoklu¤a

karfl› çok üstün bir sab›r gösteriyor ve insanlara Allah'›n varl›¤›n› ve Hz.

‹sa'n›n Allah'›n elçisi oldu¤unu anlat›yorlard›. Nitekim H›ristiyanl›k k›-

sa zamanda çok büyük bir co¤rafyaya yay›ld›. Putperest Roma ‹mpara-

torlu¤u'nun tüm bask› ve iflkencelerine karfl›n insanlar ak›n ak›n Hz.

‹sa'n›n getirdi¤i hak dine giriyorlard›. Ancak bu yeni dine girenlerin bir

k›sm›, yerleflik pagan inançlar›ndan tam kurtulam›yorlard›. ‹flte bat›l

"Allah'›n o¤lu" kavram› bu ortamda ortaya ç›kt› ya da ilk anlam›ndan

farkl› bir anlam kazand›. 

E. P. Sanders, The Historical Figure of Jesus (Hz. ‹sa'n›n Tarihi Portre-

si) isimli eserinde ilk H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa'n›n tebli¤ini yayma yöntem-

lerini flu flekilde yorumlar:

Baflkalar›n› ikna etmeye çal›fl›rken, havariler bazen Hz. ‹sa'n›n söy-

ledi¤i ve yapt›¤› fleyler ile ilgili hikayeler anlatm›fl olabilirler. ‹lk y›l-

larda bu materyaller büyük olas›l›kla yaz›lmam›flt›, ancak sözlü ola-

rak iletilmiflti. Havariler, Hz. ‹sa'n›n hayat›ndaki olaylar› kullan›r-

ken, o zaman önemli olan noktalar› örneklerle aç›klamak istemifller-

di... Yeni taraftarlar kazanman›n yan› s›ra havariler hem birbirleri-

ne hem de gittikçe artan say›daki din de¤ifltiren yeni taraftarlar›na
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Hz. ‹sa'n›n hayat›nda geçen olaylar› hat›rlayarak ö¤retmifllerdir. Ba-

zen Hz. ‹sa'y› kabul etmeyen Yahudi ö¤retmenler ile tart›flm›fllard›r.

Bu tart›flmalar da Hz. ‹sa ile ilgili materyalin kullan›ld›¤› üçüncü bir

içeri¤i sa¤lam›flt›r.70

Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤› dönemde oldu¤u gibi Hz. ‹sa'n›n ard›ndan da

H›ristiyanl›¤a karfl› tepki gösteren birçok kifli ve grup olmufltur. Hz.

‹sa'n›n Allah Kat›na al›nmas›n›n ard›ndan havarilerin çabalar›yla H›ris-

tiyanl›¤›n büyük bir h›zla yay›lmas› onlarda büyük bir tepki oluflturmufl,

bu nedenle de çeflitli as›ls›z iddialarda ve H›ristiyanl›¤›n yükseliflinin

önünü kesmek için türlü giriflimlerde bulunulmufl olabilir. Paul Knitter,

kitab›nda ilk H›ristiyanlar›n hangi koflullar alt›nda yaflad›klar› üzerinde

durur. Knitter, onlar›n "hayatta kalmak" ve "topluluklar›n› devam ettire-

bilmek" için farkl› bir üslup gelifltirdiklerini vurgular:

Geleneksel Kilise anlay›fl›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihsel ba¤lamla ilgili

dikkate al›nmas› gereken bir di¤er nokta da H›ristiyanlar›n hem ge-

nifl Yahudi toplumu hem de tehditkar Roma ‹mparatorlu¤u bünye-

sinde az›nl›k durumunda olmalar›yd›. Kültürel ve dini ço¤ulculuk

günümüzdekinden çok daha farkl› bir flekilde anlafl›l›yordu. O dö-

nemde H›ristiyanlar iki büyük tehlikeyle karfl› karfl›yayd›lar; ya ço-

¤unlu¤u oluflturan toplumlar taraf›ndan yok edilecekler ya da din-

sel gelenekleri onlar›nkiyle kar›fl›p farkl› bir yap›ya bürünecekti.

H›ristiyanlar›n kendilerini bu tehlikelere karfl› korumak için çok

aç›k bir kimlik belirlemeleri ve tamamen inançlar›na ba¤lanmalar›

gerekiyordu. Bunu da inançlar›yla, özellikle de Hz. ‹sa üzerinde yo-

¤unlaflan inançlar›yla yapt›lar. Bu doktrinel ifadeler, "Hayatta kal-

ma ifadeleri" olarak tan›mlanabilir ve toplulu¤un devaml›l›¤›n›

sa¤layabilmek için gelifltirilmifltir. ‹lk H›ristiyanlar Hz. ‹sa'y› mut-

lak terimlerle tan›mlayarak, onu tek ve yegane kurtar›c› olarak ilan

ederek tüm rakiplerinden ve muhaliflerinden farkl› bir kimlik ka-

zand›lar.  Bu dilin ortaya ç›kard›¤› güçlü ba¤l›l›k, zulümlere ve alay

edenlere karfl› onlara büyük bir güç vermiflti... Bu dil metafizik bir
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anlamdan ziyade ahlaki bir dildi.

Hz. ‹sa'n›n tüm ça¤lar için geçerli

olan kimli¤ini tan›mlamaktan ziya-

de, toplum içindeki kimli¤i tan›mla-

ma amac›n› tafl›yordu.71

Mevcut siyasi ve kültürel ortam›n

etkisi 

Üçleme inanc›n›n oluflumuyla ilgili

çal›flmalarda, üzerinde durulan bir di¤er

konu o dönemin siyasi ve kültürel ortam-

d›r. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi

Hz. ‹sa döneminde toplum hem Yahudi

hem de Yunan kültürünün etkisi alt›n-

dayd›. Akdeniz tümüyle Roma ‹mpara-

torlu¤u'nun egemenli¤i alt›ndayd›. Roma

büyük askeri fetihlerle topraklar›n› genifl-

letmifl, Akdeniz'i bir iç göl haline getir-

miflti. ‹mparatorluk askeri alanda oldu¤u

kadar kültürel alanda da en güçlü dö-

nemlerinden birini yafl›yordu. Eski Yunan

medeniyetinin kültürel miras›n› devral-

m›fl ve onu yeni eklemelerle ilerletmiflti.

Helenizm ad› verilen bu ak›m, din dahil

olmak üzere hayat›n bütün alanlar›na ha-

kimdi. Romal›lar kendilerini di¤er top-

lumlar›n çok üzerinde görüyor ve kendi

hayat flekillerini iflgal ettikleri topraklar
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üzerinde de yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yorlard›.

Roma'n›n dini, Akdeniz çevresinde yaflayan tüm toplumlarda oldu-

¤u gibi, çok tanr›l›yd›. Yunan mitolojisinin hayali tanr›lar›, farkl› isimler

alt›nda, Roma mitolojisinde de kullan›lmaktayd›. En büyükleri Jüpiter

olarak adland›r›lan ve heykellerle sembolize edilen birçok puta tap›n›l›-

yordu. Baz› Roma ‹mparatorlar› ise kendilerini de bu sahte ilahlar aras›-

na dahil eden kanunlar ç›karm›fllard›. Öte yandan Yunan dini ve bu ina-

n›fla ait sahte ilahlar da yayg›nd›: Zeus, Hermes, Venüs gibi Yunan put-

lar›n›n heykelleri büyük kentlerin meydanlar›nda yer al›yordu. Tap›lan

putlar bunlarla s›n›rl› de¤ildi. Her flehirde, her mahallede hatta her evde

büyüklü küçüklü farkl› putlar, onlara ait heykeller, resimler, özel tap›n-

ma ve adak bölümleri yer al›yordu. Romal› yöneticiler bu çok tanr›l› din-

leri, kendi hakimiyetlerini yayg›nlaflt›rma konusunda bir araç olarak

kullan›yorlard›. Roma, hakimiyetini tehdit etmedi¤i sürece kimsenin di-

nine kar›flm›yor, bilakis bu sapk›n inançlar› teflvik ediyor, her tarafa ta-

p›naklar, sunaklar, heykeller infla ederek putperest inan›fllar› körüklü-

yordu. Onlar için din, sözde kitlelere sadakati telkin etmenin ve onlar›

denetlemenin bir yoluydu, soyut ve bu dünyayla do¤rudan ilgisi olma-

yan bir alana aitti. 

Romal›lar baflka bir kültürle karfl›laflt›klar›nda, o toplumda kendi

sahte ilahlar›n›n benzerlerini arar ve böylece üstünlük sa¤layacak bir

ba¤lant› kurmaya çal›fl›rlard›. Bu yüzden özellikle IV. Antiyokus Epifa-

nes zaman›nda, bir ve tek olarak Allah'a iman eden Yahudilere, Zeus ad-

l› bafl tanr›lar›n› sapk›nca benimsetmeye çal›flm›fllar, ancak bu durum

aralar›nda büyük mücadelelere yol açm›flt›r. Dindar Yahudiler, kutsal

topraklar› manevi olarak kirleten bu Roma putlar›na karfl› sert tepkiler

göstermifller ve Romal›lar›n putperest inançlar›n› yayg›nlaflt›rma çal›fl-

malar›na fliddetle direnmifllerdir. Ancak yine de Yunan kültürünün etki-

si Yahudi toplumu üzerinde çok derin olmufltur. 
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Hz. ‹sa da Helen kültürünün etkisi alt›ndaki bu Yahudi toplumuna

tebli¤ yapm›flt›. Havariler ve ilk H›ristiyanlar ayn› toplum içinde büyü-

müfl ve Helen kültürü ile hayatlar›n›n her an›nda içiçe olmufllard›. E. P.

Sanders, "Jesus in Historical Context" (Tarihi Ba¤lamda Hz. ‹sa) bafll›kl›

makalesinde, Helen kültürünün Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤› Celile bölgesi üze-

rindeki etkilerini inceler. Makalesinde birçok farkl› akademisyenin gö-

rüfllerine de yer veren Sanders flu yorumda bulunur:

Mevcut yorumlara göre, Celile kentleflmifl, kozmopolit ve refah

içinde bir yerdi. Burton Mack'in görüflüne göre Celile asl›nda Hele-

nistik kültürün bir simgesiydi... Celile halk› komflu bir kasabaya

gittiklerinde Yunan oyunlar›n› ve felsefecilerini izleyip dinleyebili-

yorlard›. Tatillerde Suriye'deki büyük flehirlere gidiyor ve Yunan

kültürü ile içiçe olabiliyorlard›. Roma da bu etkileflimde çok büyük

bir rol oynuyordu. Celile'de çok say›da Romal› asker bulunuyordu.

Yöneticiler, resmi görevliler vard›... Sadece tiyatrolar de¤il, Seppho-

ris'te Augustus ve Roma'ya adanm›fl bir pagan tap›nak bulunuyor-
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Herodes taraf›ndan yeni bafltan yapt›r›l›p geniflletilen Tap›nak, ‹ncil

metinlerinde Hz. ‹sa'n›n tebli¤¤ yapt›¤› yerlerden biri olarak zikredilir. Hz.

‹sa'n›n yerine ona benzeyen bir baflka kiflinin çarm›haa gerildi¤i yerin de

yine bu tap›nak oldu¤u kabul edilmektedir. 
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du. Çiftçiler pagan törenlerinde kurban edilmek üzere hayvanlar

yetifltiriyorlard›.72

Yunan kültürü mitolojik bir kültürdü. Konuflmalarda, kullan›lan ta-

birlerde mecazi ifadelere, mitolojik anlat›mlara s›kça rastlanmaktayd›.

Mitoloji ile gerçek hayat adeta birbirine kar›flm›fl gibiydi. ‹flte Hz. ‹sa için

kullan›lan "Allah'›n o¤lu" terimini inceleyen Kitab-› Mukaddes uzman-

lar› da Yunan kültürünün bu terimin yerleflmesindeki etkisine dikkat çe-

kerler. Yunan mitolojisi, sözde tanr›lar› insanlarla arkadafll›k eden, so-

nunda da birlikte yeni nesiller üreten varl›klar olarak tasvir ediyordu.

Örne¤in Büyük ‹skender, Zeus'un o¤lu olarak kabul edilirdi. Sanders,

Yunan gelene¤inin o dönemde ‹mparatorluk topraklar›nda oldukça yay-

g›n oldu¤unu belirtir ve bu nedenle Hz. ‹sa için "Allah'›n o¤lu" ifadesi-
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Putperest Yunan kültürünün, özellikle de Platon'un, üçleme inanc›n›n oluflmas›nda

çok büyük bir etkissi oldu¤u kabul edilmektedir. Raphael'in, Atina Okulu isimli tablo-

sunda Platon ve Aristotle görülmektedir. (1509-1510), Vatikan.



nin (Allah'› tenzih ederiz) kullan›m›n›n bu etki ile daha da yayg›nlaflt›¤›-

n› ifade eder.73 Nitekim araflt›rmac›lar taraf›ndan, eski Yunan'daki Zeus-

Hera-Apollo üçlüsü ile üçleme inanc› aras›nda birçok paralellikler orta-

ya konmaktad›r. "Üçleme" inanc› putperest (pagan) toplumlarda olduk-

ça yayg›nd›. Özellikle de Yunan kültürü, çok say›da sözde "baba tanr›"

ve "o¤ul tanr›" içeriyordu. Platon, bu üçlemeyi formüle etmifl ve sözde

tanr›lar›n›n "logos" (söz) diye bir o¤lu ve "sophos" (bilgelik) diye bir k›-

z› oldu¤unu savunmufltu. Platon'a göre sözde tanr›, logos ve sophos, bir

"üçleme" oluflturuyorlard›. H›ristiyanl›k, üçleme inanc›n› ve bugün sa-

hip oldu¤u daha pek çok inanç ve uygulamay›, söz konusu Yunan kül-

türünden ya da di¤er putperest kültürlerden ald›. Bu nedenle de giderek

Hz. ‹sa'n›n getirdi¤i saf dinden ayr›ld›, Hz. Musa fieriat›'n›n temeli olan

"Tek Tanr›" inanc›ndan uzaklaflt›. 
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Colosseum, önünde Traianus Sütunu, arkada Konstantin Tak›. 

Giovanni Paolo Pannini, Roma Kapriçyosu..
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From Jesus to Christ, The Origins of the New Testament, Images of Jesus

(‹sa'dan Mesih'e, Yeni Ahit'in Kökenleri, ‹sa'n›n Suretleri) kitab›n›n yaza-

r› Paula Fredriksen, ‹ncillerin ve ‹ncillerin yaz›ld›¤› toplumlar›n Yunan

olduklar›n› vurgulad›ktan sonra flu yorumu yapar:

H›ristiyanl›k Helen dünyas› içinde var olmufltu... ‹ncillerde kullan›-

lan dil de yazan kiflilerin kendi al›flk›n olduklar› dil üzerine kurul-

mufltu. Bu dil pagan geleneklerini, Helen inan›fllar›n› yans›t›yordu.

Bu nedenle de Hz. ‹sa için "Tanr›", "Kurtar›c›", "Tanr›'n›n O¤lu" ve

"logos" gibi tan›mlar kullan›yorlard›. Kullan›lan "Davud'un O¤lu",

"‹nsano¤lu", "Tanr›'n›n Krall›¤›", ve "Mesih" gibi tan›mlar ise ‹ncil

yazarlar› için çok tan›d›k de¤ildi. Bu ifadeler ‹ncilleri kaleme alan

kifliler taraf›ndan, Hz. ‹sa'n›n yaflad›¤› Filistin topraklar›ndaki mev-

cut kültürden al›nm›flt›.74

Dr. Paul R. Eddy de "Was Early Christianity Corrupted by Helle-

nism?" (Erken H›ristiyanl›k Helenizm taraf›ndan bozuldu mu?) bafll›kl›

makalesinde flu yorumlarda bulunmufltur: 

Babil'e kadar uzanan eski dünya boyunca, üçlü gruplamalarla put-

perest tanr›lara tapmak yayg›n idi. Bu etki, Hz. ‹sa'dan önceki ve

sonraki yüzy›llarda M›s›r'da, Yunanistan'da ve Roma'da da fazla-

s›yla görülüyordu. Havarilerin ölümünden sonra, bu tip putperest

inançlar H›ristiyanl›¤› istila etmeye bafllad›... Plato, üçlemeyi flu an-

ki fleklinde ö¤retmemifl olsa da, onun felsefeleri bu doktrin için bi-

rer ön haz›rl›k niteli¤indeydi.75

Oscar Cullmann da The Christology of the New Testament (Yeni Ahit'in

Hz. ‹sa teolojisi) adl› önemli çal›flmas›nda, "Allah'›n o¤lu" ifadesinin ‹n-

cil döneminde Do¤u'da ve Helen kültüründe ne flekilde kullan›ld›¤›n›

detayl› olarak inceler. Özellikle de M›s›r'da, Babil'de ve Asurlular'da

krallar›n kutsal kimseler olarak görüldüklerini ve "Allah'›n o¤lu" olarak

isimlendirildiklerini belirtir. Yunan dinlerinde ise kutsal güçleri oldu¤u-

na inan›lan her insan için "Allah'›n o¤lu" ifadesinin kullan›ld›¤›na dikkat

çeker.76 Hz. ‹sa'n›n gösterdi¤i mucizeler ise onun halk taraf›ndan bu fle-
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kilde tan›mlanmas› için yeterli gözükmektedir. Varner, Hz. ‹sa'n›n tebli-

¤iyle muhatap olan Gentilelerin (Kitab-› Mukaddes'te Yahudi olmayanlar

için kullan›lan bir tabirdir. Hz. ‹sa dönemindeki Romal›lar için kullan›l›r) ba-

k›fl aç›lar›n›n bu fikirler çerçevesinde flekillendi¤ini söyler ve flöyle de-

vam eder: (Al›nt›daki ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)

Onlar›n Allah'›n o¤lu fikirleri çok tanr›l› düflünce üzerinde kurul-

mufltu. Bu nedenle de bu görüfllerini Hz. ‹sa ve havarilerinin Tek

Tanr›'l› inan›fllar›na dönüfltürmeleri oldukça zordu. Do¤u ve Helen

düflüncelerinin hakim oldu¤u, dolay›s›yla krallar›n ve di¤er kutsal

kiflilerin Allah'›n o¤lu olarak isimlendirildi¤i bu bölgede Hz. ‹sa da

Allah'›n o¤lu olarak ilan edildi.77
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Roma ‹mparatorlu¤u'nun s›n›rlar› içinde yaflayan putperest top-

lumlar›n dinlerindeki temel özelliklerden bir tanesi, sözde insan-tan-

r› kavram›yd›. Zeus, Hermes, Venüs, Jüpiter gibi hayali Roma ve Yuu-

nan tanr›lar›, insanlar fleklinde tasvir edilirler, bu tanr›lar›n heykelle-

ri tap›naklar›n merkeziinde ya da büyük flehirlerin meydanlar›nda yer

al›rd›. Putperestler hayali tanr›lar›n› "elle tutulur,  gözle görülür" var-

l›klar olarak düflünüyor, söz konusu tanr›lar›n birer insan flekline gi-

rerek kenndilerine görünmesini de do¤al bir olay olarak kabul ediyor-

lard›. 

Paganlardaki bu insan-tanr› kavrram› o kadar yoruma aç›kt› ki,

kendisini "keramet" sahibi gibi gösteren ve dini konularda vaaz eden

insanlar kolayl›kla bu konuma sahip olabiliyordu. Yeni Ahit'in Elçile-

rin ‹flleri kitab›nda bu konuda  ilginç birkaç örnek aktar›l›r. Buna göre

Pavlus ve Barnaba bugünkü Konya yak›nlar›ndaki Listra kentiinde

hasta bir adam› tedavi etmifller, buna flaflan halk da onlar› sözde tanr›

sanm›flt›r:

Pavlus'un ne yyapt›¤›n› gören halk Likavonya dilinde, "tanr›lar in-

san k›l›¤›na girip yan›m›za inmifl!" diye hayk›rrd›. Barnaba'ya Ze-

us, konuflmada öncülük eden Pavlus'a da Hermes ad›n› takt›lar.

Kentin hemen d›fl›ndda bulunan Zeus tap›na¤›n›n kahini kent ka-

p›lar›na bo¤alar ve çelenkler getirdi, halkla birlikte ellçilere kur-

ban sunmak istedi. (Elçilerin ‹flleri, 14/11-13)

Benzer bir olay Malta'da da yaflanm›fl, Paavlus'la konuflan pagan-

lar, onun zehirli sand›klar› bir y›lan taraf›ndan sokulup da ölmedi¤i-

ni görrünce, yine insan-tanr› fikrine varm›fllard›r:

Halk, Pavlus'un bedeninin fliflmesini ya da birdenbire öllü olarak

yere y›k›lmas›n› bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir

fley olmad›¤›n› görünce fikirrlerini de¤ifltirdiler. "Bu bir ilaht›r!"

dediler. (Elçilerin ‹flleri, 28/6)



‹flte Hz. ‹sa'n›n takipçileri bu anlay›fltak› insanlara hitap ediyor-

lard›. Bu insanlara, mucizeler ggösteren, hastalar› iyilefltiren, ölüleri di-

rilten bir Mesih'ten bahsediyorlard›. Bu insanlar da, Alllah'›n üstün

mucizelerle lütufta bulundu¤u bu kutlu elçisini, Zeus ya da Hermes

gibi bir ilah olarakk görüyorlard›. (Allah'› tenzih ederiz.) 

Nitekim Allah Kuran'da, üçlemeyi savunanlar›n "Mesih Allah''›n

o¤ludur" fleklindeki ifadelerini bildirirken, "bundan önceki inkar

edenlerin sözlerini taklit ettikklerini" haber verir. (Tevbe Suresi, 30)

Yani H›ristiyanlar bu kavram›, kendilerinden önce bu kavrama  sahip

olan birtak›m inkarc› toplumlardan devralm›fllard›r.





çleme inanc› as›rlar boyunca H›ristiyan dünyas›n-

da pek çok kifli, topluluk ya da mezhep taraf›ndan

reddedildi. Kimi topluluklar üçleme inanc›n›n tama-

men karfl›s›nda yer ald›lar, kimileri ise bu yanl›fl inanc›n baz› bölümleri-

ni reddettiler. Üçleme inanc›n› reddeden topluluklar tarihin her döne-

minde büyük bask›larla karfl›laflt›. Topraklar›ndan sürüldüler, afaroz

edildiler, diri diri yak›ld›lar, iflkencelerle öldürüldüler. Ancak bask›lar

onlar› tarih sahnesinden silmeye yetmedi. Üçleme karfl›tlar›n›n çok bü-

yük bir bölümü inançlar›na sad›k kald›lar ve "Allah birdir, tektir" de-

mekten vazgeçmediler. Kitab›n önceki bölümlerinde üzerinde durdu¤u-

muz Ariusçular, söz konusu "anti-Triniteryen" (Üçleme karfl›t›) H›risti-

yanlar›n öncüleriydiler. Daha sonra da Ariusçular›n izinden giden bir-

çok grup ortaya ç›kt›. 

Anti-Triniteryenler

Arius'un ard›ndan ortaya ç›kan anti-Triniteryen ak›mlardan biri ‹r-

landa'da kurulan Kelt Kilisesi idi. (Celtic Church of Ireland) Bu kilise, K›-

ta Avrupas›'ndan tamamen izole edilmifl bir halde, "Ariusçu" çizgide ku-

ruldu ve geliflti. Katolik Kilisesi'nin ‹rlanda Kelt Kilisesi'ni resmi olarak

egemenli¤i alt›na ald›¤› 664 y›l›na kadar, Üçleme inanc› ‹rlanda'ya ya-

banc›yd›. 

‹rlanda Kilisesi'nin Nasrani ö¤retisine paralelli¤ini gösteren önemli

bir özelli¤i vard›: Yahudi kaynaklar›na olan sadakat. Kelt Kilisesi, "Hz.

‹sa'n›n Yahudi hükümlerine titizlikle uydu¤una" inan›yor, bu nedenle de

Eski Ahit'e büyük önem veriyordu.78 Bu e¤ilim o kadar güçlüydü ki, Ki-

lise'nin Roma'n›n egemenli¤i alt›na girdikten sonra bile devam etti. 754
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y›l›nda baz› Katolik rahipler "‹rlandal› rahiplerin Kilise'nin kutsal metin-

lerini önemsemediklerini, Kilise önderlerinin yaz›lar›n› reddettiklerini

ve konsillerin kararlar›n› dikkate almad›klar›n›" belirterek bundan flika-

yet ediyorlard›.79 Ancak Kelt Kilisesi'nin bu direnifli de k›sa bir süre son-

ra k›r›ld›. Böylece Katolik Kilisesi dördüncü yüzy›lda bafllayan bir süreç

ile tüm sözde "yanl›fl yola sapan"lar› bir flekilde tasviye etmifl oluyordu.

Oysa bu tasviye edilen ak›mlar, Hz. ‹sa'y› ilahlaflt›ran bat›l ö¤retiyi red-

dediyor, bir ve tek olarak Allah'a iman etmeyi tebli¤ ediyorlard›. Katolik

Kilisesi bu flekilde Bat› dünyas›n›n en büyük otoritesi haline geldi. 
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Konsiller H›ristiyan tarihinde önemli dönüm noktalar› olmufltur. ‹znik, Kad›köy,

Whitby gibi, 1870 y››l›ndaki yaklafl›k bir y›l süren Vatikan Konsili de Katolik

düflüncenin günümüzdeki fleklini almas›nda büüyük rol oynam›flt›r. 



Ortodokslar ve Protestanlar

Katolik Kilisesi'nin söz konusu egemenli¤i, dokuzuncu yüzy›lda

kendi içinde gerçekleflen bir ayr›lma ile sars›ld›. Uzunca bir süredir Ro-

ma Kilisesi ile ihtilaf halinde olan Do¤u Kiliseleri -ki bunlar ‹stanbul,

Kudüs, Antakya ve ‹skenderiye Patrikleri'ne ba¤l›yd›lar- Roma Katolik

Kilisesi'nden kesin olarak ayr›ld›. Roma Kilisesi ile Do¤u Kiliseleri ara-

s›ndaki bu çat›flma asl›nda siyasi kökenliydi; Roma ‹mparatorlu¤u'nun

Bat› ve Do¤u olarak ikiye ayr›lmas›ndan sonra ortaya ç›km›flt›. As›rlar

boyunca da iki taraf›n aras›nda çeflitli anlaflmazl›klar geliflmiflti. Sonun-

da Roma Kilisesi'nin Kutsal Roma Cermen ‹mparatorlu¤u'nu kutsamas›

sonucunda iki taraf aras›ndaki ba¤lar tamamen koptu. ‹ki taraf aras›nda-

ki pek çok farktan en belirgini, Roma Kilisesi'nin kutsal dil olarak Latin-

ce'yi Do¤u Kiliseleri'nin ise Yunanca'y› kullanmalar›yd›.

Do¤u Kiliseleri ya da di¤er isimleriyle Ortodoks Kiliseler, Ro-

ma'dan koptuktan sonra kendi aralar›nda bir hiyerarfli oluflturamad›lar.

‹stanbul'daki Patrikhane her zaman daha üstün gibi göründü, ama di-

¤erleri kendi içlerinde ba¤›ms›zd›lar. Dahas›, zamanla yeni kopmalar ol-

du ve ulusal kiliseler olufltu. Ermeni, Rum, Bulgar, S›rp, Rus gibi uluslar,

farkl› dönemlerde kendi milli kiliselerini kurdular.  

Katolik Kilisesi ise baflka hiçbir kal›c› parçalanmayla karfl›laflmadan

16. yüzy›la kadar Avrupa'daki egemenli¤ini korudu. 1520'lerde Alman-

ya'da ortaya ç›kan Martin Luther adl› bir rahip bu egemenli¤i sarsan ki-

fli oldu. Önce Luther'in sonra da Calvin ve Zwingli gibi rahiplerin önder-

li¤inde geliflen "Protestan" ak›m, Roma Kilisesi'nin ve Papa'n›n otoritesi-

ne karfl› büyük bir isyand›. ‹syan büyük oldu¤u kadar kanl›yd› da; Av-

rupa bir yüzy›l› aflk›n bir süre Katoliklerle Protestanlar›n bitmek tüken-

mek bilmeyen savafllar›na sahne oldu. "Dini" gibi gözüken bu savafllar›n

ard›nda ise yine siyasi hesaplar, Papa'n›n boyunduru¤u alt›nda yaflama-

y› ve ona vergi vermeyi istemeyen prenslerle, bu egemenli¤i yitirmek is-

temeyen çevrelerin ç›kar çat›flmalar› yat›yordu. ‹ki taraf aras›ndaki en
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kanl› hesaplaflma, 1618'den 1648'e kadar aral›ks›z süren ve

bu yüzden de Otuz Y›l Savafllar› olarak bilinen mücadeley-

di. Avrupa nüfusunun üçte birinden fazlas›n›n ölümüyle

sonuçlanan bu kanl› dönemden sonra iki taraf aras›nda ka-

l›c› bir uzlaflma sa¤land›. Otuz Y›l Savafllar›'n›n sonunda

imzalanan ünlü Westphalia Bar›fl› ile sa¤lanan denge, o za-

mandan bu yana da fazla de¤iflmedi. 

Protestanlar Papa'n›n otoritesini reddederken onun

yerine bir baflka otorite koymam›fllard›. Bu nedenle Protes-

tanl›k, Katolik H›ristiyanl›ktaki hiyerarflinin aksine son de-

rece da¤›n›k ve "liberal" bir din olarak geliflti. Hemen her

ülke kendisine ulusal bir kilise kurdu. Bunlar›n yan›nda

daha pek çok farkl› mezhep ve ak›m geliflti. Bu nedenle bu-

gün Protestanl›¤›n yüzlerce türü, yüzlerce farkl› Protestan

kilisesi vard›r. Bunlar›n büyük k›sm› da Kuzey Avrupa'da

ve ABD'de faaliyet gösterir. 

Protestanl›¤›n ortaya ç›k›fl› üçleme karfl›t› ak›mlar aç›-

s›ndan da önemliydi. Protestanlar, belirtti¤imiz gibi, ken-

dilerini Katolik Kilisesi'nin egemenli¤inden kurtard›lar. Bu

hem hiyerarflik hem de temel H›ristiyanl›k inan›fllar› aç›-

s›ndan büyük bir özgürlüktü. Art›k Kutsal Kitab'› kendile-

ri okuyorlar ve kendileri yeni bafltan yorumluyorlard›. Bu-

nun sonucunda baz› Protestanlar, çok az bir bölümü de ol-

sa, çok önemli bir gerçe¤i fark ettiler: Katolik inanc›n›n te-

melini oluflturan üçlemenin Yeni Ahit'te bir dayana¤› yok-

tu. Hatta baz› pasajlar›n bu inanc› yalanlad›¤› ortadayd›.

Bu pasajlarda Allah'›n "Bir ve Tek" oldu¤u anlat›l›yor, "Üç-

lü birlik" inanc›na ise Yeni Ahit'in temel mant›¤› içinde bir

yer verilmiyordu. 

‹flte baz› Protestanlar, asl›nda çok az›, bu sonucu ç›-
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kard›lar ve üçlemeyi reddettiler. Böy-

lece Üniteryen (Birlemeci) Kiliseler

do¤du. 

"Tevhidi Savunan" H›ristiyanlar

Protestan Reformu'nun ard›ndan

H›ristiyanlar Yeni Ahit'i, Katolik

inançlar›ndan ba¤›ms›z olarak oku-

maya bafllad›lar. Bunun sonucunda da

‹talya'da, üçlemenin yanl›fll›¤› sonucu-

na inanan ilk H›ristiyan ak›m geliflti.

Lelio Socianus (1525-1562) ve kuzeni

Fausto Socianus (1539-1604) taraf›n-

dan bafllat›lan ak›m, kurucular›n›n isminden dolay› Sosyanizm (Soci-

anism) olarak bilindi. Sosyanistler gizli toplant›lar yoluyla yay›ld›lar. The

Catholic Encyclopedia bu ak›m›n inanc›n› flöyle özetliyor:

(Sosyanistlere göre) Üçleme diye bir fley yoktu. Hz. ‹sa Rab ile ya da

Kutsal Ruh'la ayn› özden (dolay›s›yla Tanr›) de¤ildi... Ölümü ve ac›

çekmesi insanlara kurtulufl vermek için de¤ildi.80

Sosyanistler çeflitli bask›lara maruz kald›lar. Kilise onlar› çok geçme-

den aforoz etti. Fausto Socianus, "Allah'tan vahiy alan Hz. ‹sa, yaflam›n›n

kutsall›¤› ile elbette di¤er insanlardan farkl› olacakt›r. ‹lahi vizyona ve ‹la-

hi ilhama sahipti, ama bir yarat›c› kesinlikle de¤ildi. Eflsiz bir yetkiyle do-

nat›larak insanl›¤a bir görev dolay›s›yla gönderilmiflti" diyordu.81 Üçleme-

yi reddeden Socianus, Allah'›n Zat›'n›n bir oldu¤unu, üç tane varl›ktan söz

etmenin ak›l d›fl› olaca¤›n› savunuyordu. Sosyanizm ö¤retisi ‹ngiltere'ye

kadar ulaflt›. Ancak bu durum Kilise'yi çok rahats›z ediyordu. Norveç Pis-

koposlar Birli¤i taraf›ndan bu rahats›zl›k flöyle ifade edilmiflti:

H›ristiyanl›¤› tahrip etmesinden korkulan Anti-Teslisçiler ve Yeni Ari-
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Calvin ve Zwingli gibi Luther de Pro-

testanl›¤›n ortaya ç›k›fl›nda önemli rol

oynam›flt›r.



Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

usçular taraf›ndan sapt›r›lm›fl Socian, H›ristiyanlar›n düflüncelerini

yoldan ç›kar›yor.82

Ayn› dönemde Sosyanistlere benzer fikirler yayan, özellikle üçleme

inanc›na radikal bir biçimde karfl› ç›kan ‹spanyol Michael Servetus, fikir-

leri nedeniyle Calvin taraf›ndan kaz›¤a ba¤lan›p yak›larak idam edildi.

Yak›l›rken, yazd›¤› üçleme karfl›t› kitap da gö¤süne as›lm›flt›. Servetus,

H›ristiyanl›¤›n ‹znik Konsili'nde dejenere edildi¤ini savunmufl ve bu bo-

zulmadan kurtulmak için ‹znik Konsili öncesindeki kaynaklara dönül-

mesi gerekti¤ini yazm›flt›. 1638'de Sosyanistlere yönelik sald›r›lar baflla-

t›ld›. Rokow'daki kolejleri kapat›ld› ve tevhidi kabul etmifl pek çok insan

diri diri yak›ld›.

Sosyanistlerin miras›n› devralan Üniteryen (Tevhidçi) ak›m› ise 16.

yüzy›l›n sonlar›nda Transilvanya'da do¤du ve sonra da baflta Polonya

olmak üzere Avrupa'n›n dört bir yan›na yay›ld›. Bir Üniteryen Kilisesi'-

ne ait internet sitesinde, Üniteryen ak›m›n›n ortaya ç›k›fl› flu flekilde an-

lat›lmaktad›r:

‹lk dönem H›ristiyanlar›, Hz. ‹sa hakk›nda farkl› inançlara sahipti-

ler. Bunlar›n aras›nda Hz. ‹sa'n›n Tanr› olmad›¤› inanc› da vard›.

Ancak Baba-O¤ul ve Kutsal Ruh ile an›lan üçleme doktrini, zorla

kabul ettirilirken, bunun d›fl›nda baflka inanca sahip olanlar sapk›n

olarak ilan edildiler. 16. yüzy›l H›ristiyan hümanistleri ‹ncil'i dik-

katle incelediler ve kutsal metinlerde üçlemeyi bulamad›lar. ‹ncille-

re göre Hz. ‹sa'n›n da onaylad›¤› gibi, onlar da Tanr›'n›n bir ve tek

oldu¤unu kabul edip onaylad›lar. Bundan sonra da Üniteryen ismi-

ni ald›lar. Üniteryenler, karfl›laflt›klar› ezici Ortodoks karfl›tl›¤›na ve

zulmüne karfl›n, kendi rasyonel fikirlerine uygun olarak kiliseler

kurdular ve din konular›nda vaazlar verdiler. Herkesin din özgür-

lü¤ünü destekleyecek flekilde davrand›lar. ‹man, Tanr›'n›n bir hedi-

yesi (nimeti) oldu¤u için, hiç kimse seçmedi¤i bir dine kat›lmas›

için zorlanmamal›yd›.83

Polonyal› Üniteryen rahiplerin yay›nlad›¤› ve Tek Tanr› fikrinin

214





Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

önemle vurguland›¤› Racovian Catechism adl› belge, ak›m›n en önemli

kaynaklar›ndan biri haline geldi. Bu belgede kefaret inanc› reddediliyor-

du. Racovian Catechism adl› belgede flunlar belirtiliyordu: 

‹sa Mesih'e Tanr›'l›k isnat edenlerin fikri yaln›zca düz mant›¤a ters

düflmekle kalmaz, ayn› zamanda Kutsal Kitaplara da muhaliftir.

Ayn› zamanda, sadece Baba'n›n de¤il, o¤lun ve Kutsah Ruh'un, Tek

bir Tanr› olan üç farkl› varl›k oldu¤una inananlar da büyük bir ha-

taya düflmektedirler. Tanr›... kesinlikle tektir bu yüzden de, üç ba-

¤›ms›z varl›k olarak yeni bir Tanr› aç›klamas›yla gelenler tamamen

bu özle çeliflirler... ‹znik Konsili'ne kadar geçen süre içerisinde ve o

dönemde yaflayanlar›n yaz›lar›na göre, Konsil'den bir süre sonraya

216

Kararlar›, siyasi ve dini yetkileri nedeniyle ad›ndan en çok söz ettiren en-

gizisyonlardan biri, IIII. Paulus taraf›ndan 1542 y›l›nda kurulan Roma en-

gizisyonudur. Bu engizisyon, Katolik görüflünün d››fl›nda her türlü görüflü

savunanlarla, özellikle de Calvin ve Luthercilerle, uzun y›llar savaflt›. 



kadar, Baba gerçek Tanr› olarak biliniyor ve kabul ediliyordu. Bu

fikre karfl›t olanlar ise, sapk›n olarak de¤erlendiriliyordu...84

Üniteryenler 18. ve 19. yüzy›lda özellikle de Anglo-Sakson dünya-

s›nda etkili oldular. Önce ‹ngiltere'de sonra da ABD'de Üniteryen Kilise-

ler kuruldu. Sadece H›ristiyanlar›n de¤il, tüm insanlar›n Allah'a iman

ederlerse kurtulufla ulaflabileceklerine inanan bu kifliler kendilerini Üni-

versalist olarak tan›mlad›lar. Birbirlerinden ba¤›ms›z olarak geliflen Üni-

teryen ve Üniversalist Kiliseleri 1961 y›l›nda birleflti. The New Catholic

Encyclopedia, Üniteryen Kiliselerin ortak inan›fllar›n› flöyle özetlemekte-

dir:

Hz. ‹sa (Üniteryenlere göre) Tanr›'n›n biricik O¤lu ve Kurtar›c› de-

¤il, ama Yahudi peygamberleri gelene¤i içinde yer alan dini bir ön-

derdir. Dolay›s›yla "Hz. ‹sa ile ilgili din" (yani geleneksel H›ristiyan-

l›k) "Hz. ‹sa'n›n dini" ile de¤ifltirilmelidir. Kutsal Kitap ak›l ve bilim

›fl›¤›nda incelenmeli ve kesin de¤iflmez bir kaynak olarak de¤il, in-

san yaz›m› bir eser olarak görülmelidir.85

K›sacas›, Üniteryenizm'de Hz. ‹sa, gerçekte oldu¤u gibi, yani bir

Yahudi peygamberi olarak kabul edilmekte, Yeni Ahit'te onun için kulla-

n›lan "o¤ul" kavram› mecazi anlamda anlafl›lmaktad›r. Allah'›n bir ve tek

oldu¤u gerçe¤i do¤rulanmaktad›r. Bir sitede Üniteryenlerin inanç esas-

lar› flu flekilde tarif edilir:

Üniteryenlerin inanç esaslar›; Tanr›'n›n birli¤i, Tanr›'y› ve insanlar›

sevmekten, ebedi bir hayata inanmaktan ibarettir... Hz. ‹sa'n›n hat›-

ras›na sayg› gösterirler, ancak "Tanr›'l›¤›"n› reddeder ve "yan›lmaz"

oldu¤unu kabul etmezler. H›ristiyan Kutsal Kitap'lar›n› insan tecrü-

besinin bir belgesi olarak görür, fakat yazarlar›n›n, insan olduklar›

için, hata yapabileceklerini ileri sürerler... Tanr›'n›n her dönemde

insanlara do¤ru yolu göstermek için peygamberler gönderdi¤ini

kabul ederler. ‹sa Mesihi de bunlar›n en üstünü olarak görürler...86

Üniteryenlerin Hz. ‹sa hakk›ndaki düflünceleri kendi sitelerinde flu

flekilde ifade edilir:
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Hz. ‹sa Allah'›n O¤lu De¤ildir, Allah'›n Peygamberidir

O (Hz. ‹sa) pek çok Üniteryen için bir yol göstericiydi ve halen de

öyledir... Bizler, Hz. ‹sa'n›n insani yaflant›s›n› ve ö¤retilerini büyük

Yahudi peygamberler ve alimler gelene¤inin bir devam› olarak an-

l›yoruz. O bu gelene¤i ne y›kt› ne de terk etti.87

Üniteryenler geleneksel H›ristiyan inan›fllar›n›n bir bölümünü red-

detmekte, inançlar›n› güzel ahlak, ak›l, sa¤duyu ve Allah'›n birli¤i üze-

rine kurmaktad›rlar. Sitelerinde inan›fllar›n› flöyle ifade ederler: 

Biz öncelikle Allah'›n birli¤ine, tek ve ancak bir tek Allah oldu¤una

inan›yoruz. Herhangi bir insan faydas›z felsefeyle bizim kafam›z›

kar›flt›rmas›n diye bu gerçe¤e sonsuz önem veriyoruz ve kendimi-

zi dikkatli olmak zorunda hissediyoruz. Tek bir Allah'›n oldu¤u ko-

nusu bize oldukça aç›k görünmektedir. Bizim anlad›¤›m›z fley tek

bir varl›k, tek bir ak›l, tek bir fiziksel varl›k, tek bir ak›ll› vekil oldu-

¤udur, ki O hiçbir fleyden ortaya ç›kmam›flt›r, s›n›rs›z mükemmelli-

¤e sahiptir ve hakimiyet O'na aittir. Biz üçleme doktrinine karfl› ç›-

k›yoruz...88

Ancak flunu da belirtmek gerekir ki, bugün Üniteryenizm ad› alt›n-

da savunulan görüfllerin bir k›sm› da, Allah'a ve O'nun vahyine imanla

ba¤daflmayacak baz› unsurlar içermektedir. Kimi Üniteryenler, dini hü-

kümlerin ve ibadetlerin ortadan kalkt›¤› bir tür "hümanist din" anlay›fl›-

na sahiptirler. Baz›lar› hiçbir mucizeyi kabul etmemekte; örne¤in Hz.

‹sa'n›n babas›z do¤umunu ve gösterdi¤i mucizeleri dahi reddetmekte-

dirler. Bu da Hak'tan bir baflka sapmad›r. Bu kitapta da Üniteryenler Hz.

‹sa dönemindeki gerçek H›ristiyanl›¤› temsil eden bir topluluk olarak

anlat›lmamakta, Üniteryenlerin sadece üçleme ve kefaret gibi inan›fllar-

la ilgili görüfllerine yer verilmektedir. Üçlemeyi savunan topluluklar›n

aras›nda böyle bir ak›m›n bulunmas› tabi ki son derece önemlidir, ancak

bu gibi gruplar›n Kuran ayetleriyle çeliflen çeflitli bat›l inan›fllara sahip

oldu¤u da asla unutulmamal›d›r. 
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Arius gibi üçleme karfl›t› oldu¤u için baz› çevrelerin büyük tep-

kileriyle karfl›laflan H›ristiyan ilaahiyatç›lardan biri Michael Serve-

tus'tur. (1511-1553) Servetus, as›rlard›r Kilise taraf›ndan ö¤retiilen pek

çok fleyin ‹ncil'de yer almad›¤›n› anlat›yordu. Bu düflüncelerini tüm

dünyaya ilan etmeye karaar verdi¤inde yirmi yafllar›ndayd›. De Trinita-

tis erroribus libri vii (Teslisin Hatalar›) ve Dialogorum de Trinitate lib-

ri ii (Teslis Üzerine ‹ki Diyalog) adl› kitaplar› Avrupa'da çok büyük

bir yank› oluflturdu. O zamana kadar hhiç kimse böyle cesur bir kitap

yazamam›flt›. Servetus, Antakya okuluna ba¤l› ilk havarilerin yolunu

izledi¤ini söylüyordu. Kilise bu kitaplar›n ard›ndan Servetus'u uzun

süre ülkeden ülkeye sürdü. Servettus ismini de¤ifltirdi, ama fikirleri

hiçbir zaman de¤iflmedi. ‹flte bu nedenle de 26 Ocak 1553 y›l›nda  Ce-

nova'da yak›larak öldürüldü. 

Servetus'un bir di¤er özelli¤i de ‹slam dinine duydu¤u sevgi ve

illgi idi. Yaz›lar›nda ‹slam dinindeki güçlü tevhid inanc›na, Hz. Mu-

hammed (sav)'in sözlerine genifl yyer veren Servetus, iflkencelere neden

olan Teslisin Hatalar› kitab›nda, üçlemeye inanman›n akla uygun ol-

mad›¤›n› flöyle vurguluyordu:

"... Çok saçma olan bu üçleeme gelene¤i yaln›zca Allah'› tan›yan

Müslümanlara çok gülünç geliyor. Yahudiler de bizim bu hayale

ba¤l›l›¤›m›zdan ürküyorlar. Üçleme hakk›ndaki düflüncelerimi-

ze gülüyorlar... Yaln›z Müslümanlar ve ‹bbraniler de¤il, tarla hay-

vanlar› bile halimize gülüyor, hayvanlar bizim aptalca hayalimi-

zi anlam››fl olmal›, zira Rabbin bütün varl›klar› bir tek Allah'›

kutsam›flt›."89

Yazd›klar› ve anlatt›klar› Servetus'un insanl›k d›fl› bir flekilde

katledilmesine neden oldu. Ancak günnümüzde o hala birçok kifli tara-

f›ndan H›ristiyan dünyas›nda "Ça¤dafl Tevhidçili¤in kurucusu" olarak

kkabul edilmektedir.



Yehova fiahitleri

H›ristiyan dünyas›nda üçleme inanc›n› reddeden birçok ak›mdan

biri Yehova fiahitleri'dir. Yehova fiahitleri geleneksel H›ristiyanl›kla bir-

çok konuda uyum içinde olmakla birlikte, üçleme inanc›n› reddetmeleri

nedeniyle H›ristiyan kabul edilmemektedirler. Oysa Yehova fiahitleri'nin

Yahudi ve H›ristiyanl›¤›n dini ve kültürel ö¤retilerinden ortaya ç›kt›¤›

aç›kt›r.

Yehova fiahitleri'ne göre H›ristiyanl›ktaki teslis inanc›, Kitab-› Mu-

kaddes'te var olan bir inanç de¤ildir. Onlar, e¤er insanlar›n bir teslis dü-

flüncesi ön fikrine sahip olmaks›z›n Kitab-› Mukaddes'i (Tevrat ve ‹ncil'i)

bafltan sona okusalar, hiçbir flekilde böyle bir düflünceye ulaflmayacakla-

r›n› söylerler. Kitap boyunca üzerinde durdu¤umuz gibi, teslis inanc›n›n

H›ristiyanl›¤a Hz. ‹sa'dan sonra dahil edildi¤i fikrini savunurlar. Yehova

fiahitleri'nin tek Tanr› anlay›fl› bak›m›ndan Yahudilerle benzerli¤i olsa

da, Hz. ‹sa hakk›ndaki inan›fllar› onlar› Yahudilikten kopar›r. Yehova fia-

hitleri kendilerinin gerçek H›ristiyan olduklar›n›, di¤erlerinin hata içeri-

sinde oldu¤unu vurgularlar ve flöyle derler: 

Tanr› hakk›nda Kitab-› Mukaddes'in ö¤retisi ve onun hedefleri aç›k,

anlafl›lmas› kolay ve makuldür; fakat H›ristiyanl›kta kiliselerin ö¤-

retileri böyle de¤ildir; daha kötüsü Kitab-› Mukaddes'e ayk›r›d›r.

H›ristiyanl›k aleminin üçleme inanc›, Tanr›'y› bir Tanr›'da üç esra-

rengiz fley olarak tasvir eder; fakat bu ö¤reti Kitab-› Mukaddes'te

bulunmamaktad›r.90

Yehova fiahitleri'nin 2001 y›l› istatistiklerine göre yaklafl›k 6 milyon

Yehova fiahidi yaflamaktad›r. 

Üniteryen ak›m›n›n güçlenmesinde ‹slam dininin etkisi

Üniteryen Kilise'nin güç kazanma sürecini inceledi¤imizde karfl›-

m›za çok ilginç bir ba¤lant› ç›kar: Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun bu ak›-
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m›n güçlenmesindeki etkisi.

Önceki bölümde de üzerinde durdu¤umuz gibi 16. ve 17. yüzy›llar-

da Osmanl› topra¤› olan Transilvanya, tevhid inan›fllar›n›n çok güçlen-

di¤i bir bölge olmufltu. Florida Üniteryen Kilisesi'nden rahip Jack Dono-

van'›n "Islam, US, and Yeats' Dilemma" (‹slam, Amerika ve Yeats'in ‹ki-

lemi) bafll›kl› vaaz›nda bu geliflim flöyle vurgulan›r:

Polonya, Macaristan ve Transilvanya'daki baz› reformcu Protestan

H›ristiyanlar bir inanç esas› olarak "Allah birdir" demeye bafllad›lar:

"Sözde tanr›lar yoktur, Allah vard›r". H›ristiyanl›ktaki genel inan›fl-

lara ayk›r› bu düflünce iflte o günlerde ortaya ç›km›flt›. Ölüme mey-

dan okuyan ifade nereden kaynaklanm›flt›? Protestanl›k 1520 ve

1530'larda çok yeni ve üçleme taraftar›yken, Müslüman Osmanl›

‹mparatorlu¤u H›rvatistan, Macaristan ve  Transilvanya'y› fethet-

miflti.91

Osmanl› topraklar›nda H›ristiyanl›¤›n içinden do¤an bu tevhid

inanc›n› temel alan ak›m›n güç kazanmas›n›n nedeni, birçok tarihçi ve

Üniteryen din adam› taraf›ndan da dile getirildi¤i gibi ‹slam dininin ge-

tirdi¤i hoflgörü ortam›yd›. North Unitarian Universalist Kilisesi'nden

(Kuzey Evrensel Üniteryen Kilisesi) Susan Ritchie, "The Promise of Post-

modernism for Unitarian Universalist Theology" (Postmodernizmin Ev-

rensel Üniteryen Teolojisine Vaatleri) bafll›kl› vaaz›nda bu ortam› flöyle

vurgular:

Çok say›da ›l›ml› uluslararas› tarihçi, Osmanl›lar›n politik himaye-

sinin, Protestanl›¤›n geliflmesine olanak sa¤lad›¤›n› kabul etmekle

kalmaz, ayn› zamanda Osmanl› yönetiminin yerel gelenekler ve

dinler hakk›ndaki hoflgörüsüne ba¤l› olarak birtak›m etkilere sahip

oldu¤unu da kabul eder.92

‹slam dinindeki güçlü tevhid inanc›, üçleme inanc›n› reddeden H›-

ristiyanlar için çok büyük bir güvenceydi. Hoflgörünün hakim oldu¤u

Osmanl› topraklar›nda düflüncelerini rahatça ifade edebildiler, kendi ki-
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liselerini oluflturdular ve H›ristiyan tevhid gelene¤ini çok güçlendirdiler. 

‹slam dini ile Üniteryen Kilisesi aras›ndaki ba¤lant› as›rlard›r arafl-

t›rmac›lar›n çok ilgisini çekmifltir. Örne¤in Alexander Sándor Ungh-

váry'nin, The Hungarian Protestant Reformation in the Sixteenth Century un-

der the Ottoman Impact, (16. Yüzy›lda Osmanl› Etkisi alt›ndaki Macar Pro-

testan Reformasyonu) adl› kitab›nda bu konu incelenir. Unghváry, kita-

b›n önceki bölümlerinde üzerinde durdu¤umuz tevhid savunucusu Ser-

vetus'un ‹slam dinine verdi¤i önemin üzerinde durur.93 Mathurin Veys-

siére de la Croze de Sosyanizm ve ‹slam iliflkisini temel ald›¤› eserinde,

Transilvanya Üniteryenlerinin, Üniteryenizm ve Kuran'da ö¤retilen

Allah'›n birli¤i aras›nda bir benzerlik oldu¤unu kabul ettiklerini iddia

etmektedir.94

Üniteryen din adam› Jack Donovan ise bir vaaz›nda flu konulara

dikkat çekmektedir:

‹ki ‹slami ö¤reti yayg›n hale gelmiflti ve çok fazla dikkat çekmiflti.

Birincisi her gün cami minarelerinden halka okunan ezandaki

"Allah birdir, sözde tanr›lar yoktur, Allah vard›r. Allah'tan baflka

ilah yoktur" ifadeleriydi. Ve ikincisi Kuran'›n apaç›k gere¤i olan ve

Hz. Muhammed'in özellikle vurgulad›¤› nokta, "tüm dinlere göste-

rilen hoflgörü"dür, çünkü her din Allah'a bir yan›tt›r... Bu ö¤retiler

Hz. ‹sa'n›n ‹ncili'ne uyarland›¤›nda 16. yüzy›l Üniteryenizmini elde

edersiniz. Benim hipotezim, gelene¤imizin ‹slam'a 450 y›ll›k bir

borcu oldu¤udur... (ek dipnot:Donovan, "Islam, US, and Yeats' Dilemma."

17. ve 18. yüzy›lda yaflam›fl Avrupal› Sosyanistler, ‹slam'› H›ristiyan

kilisesindeki dinsel yozlaflmalar›n ço¤unu düzelten "saf monote-

izm" (Tek Tanr›'l›) olarak yüceltmekten çekinmemifllerdi. Andrew

Ramsey 1727'de Sosyanizm'den "‹deal ‹slam"dan kaynaklanan

muhteflem bir din olarak bahsetmiflti. Henry Stubbe, John Toland,

Arthur Bury, William Feke ve Stephen Nye de ayn› flekilde ‹slam'a

karfl› olumlu bir bak›fl aç›s›na sahip olan Sosyanist yazarlard›. Bu

yazarlar teolojik ‹slam'› -özellikle de Anglikan Ortodokslu¤unda
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rahats›z edici bulduklar› en eski H›ristiyanl›ktan sapmalar›- ayd›n-

latma yolu olarak görmüfllerdi.95

Toronto Üniteryen Kilisesi'nden Mark D. Morrison-Reed ise "The

Islamic Connection" (‹slami Ba¤lant›) bafll›kl› vaaz›nda ‹slam dinini flu

flekilde anlatmaktad›r:

Houston Smith "‹slam'›n getirdi¤i yenili¤in, putlar› dini ortamdan

kald›rmak ve herkes için görünmeyen tek bir ‹lahi Varl›k olan

Allah'a odaklanmak oldu¤unu" yazm›flt›. ‹slam H›ristiyanl›ktan

farkl› olarak flüphe götürmez flekilde Tek Tanr›'l›d›r ve Yahudilikten

farkl› olarak tek bir halkla s›n›rlanmam›flt›r. ‹slam dinini bizimkiy-

le ba¤lamaya flöyle bafllayabiliriz: Allah'›n birli¤ini anlama konu-

sunda ortak bir tarihsel temeli paylaflt›¤›m›z› kabul etmek. 

H›ristiyanl›k ve ‹slam aras›nda kültürel aç›dan bir köprü oluflmas›-

n› sa¤layan fley Orta Ça¤'daki ‹slam hoflgörüsüdür. Bu ‹spanyol Rö-

nesans› bizim entelektüel atam›z olarak iddia etti¤imiz bir kifliyi-

Michael Servetus- etkilemiflti. Servetus 1511'de Kuzey ‹spanya'da

do¤mufltu. Servetus'un hayat›n› etkileyen detaylar›n bir k›sm›n› bil-

memize ra¤men fikirlerinin nas›l geliflti¤ini ya da Teslisin Yan›lg›lar›

adl› kitab›n› 1531'de bast›rmas›nda h›zland›r›c› faktörün ne oldu¤u-

nu tam olarak bilmiyoruz... ‹slam, Bat›'da Servetus'un fikirlerinin

yükselmesine katk›da bulunan politik ve entelektüel koflullar› olufl-

tururken, ayn› zamanda Üniteryenizmin Avrupa'n›n do¤usunda

geliflmesini ve yay›lmas›n› sa¤layan politik koflullar› oluflturmufl-

tu... Bir anlamda biz ‹slam'a çok fley borçluyuz. ‹slam'› yabanc› ve

kavranamaz bir fley gibi görmeyi b›rakmam›z gerekiyor. Aksine sa-

dece tarihsel olarak ba¤lant›l› oldu¤umuzu de¤il, ayn› zamanda ba-

z› ortak de¤erleri de paylaflt›¤›m›z› fark etmenin zaman›d›r.96

Farkl› Üniteryen Kiliselerinden din adamlar›n›n yapt›klar› bu aç›k-

lamalar ‹slam topraklar›nda yaflanan hoflgörülü ortam› ve bu iki hak di-

nin sahip oldu¤u ortak de¤erleri gözler önüne sermektedir. 
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itap boyunca ortaya koydu¤umuz gerçek, Hz. ‹sa'n›n getirdi¤i dinin,

"Allah'a bir ve tek olarak iman eden, hak din" oldu¤udur. Ancak bu

mübarek insan›n tebli¤i, onun Allah Kat›na al›n›fl›n›n ard›ndan, özün-

den uzaklaflt›r›lm›fl, gerçek ‹sevili¤in yerine "üçleme ve kefaret gibi" ba-

t›l felsefeleri temel alan yeni bir inanç oluflturulmufltur. Ve bu inanç in-

sanlara "hiç düflünmeden, sorgulamadan, araflt›rmadan" kabul edilmesi

gereken "mutlak bir kanun" olarak sunulmufltur. 

Ancak insanlar, konsillerde "oy ço¤unlu¤uyla" kabul edilen bu yan-

l›fl inan›fllar› art›k sorgulamaya bafllam›fllard›r. Geçmiflte üçleme inanc›

hakk›nda flüphelerini dile getirenler, Engizisyon mahkemelerine ç›kar›-

l›r, ölüm cezalar›na çarpt›r›l›rken, art›k bu tart›flmalar suç olmaktan ç›k-

m›flt›r. As›rlar boyunca üzerinde konuflulmayan, tart›fl›lmayan üçleme

inanc›n›n H›ristiyan kutsal metinlerinde yer almad›¤›, bu inanc›n Hz.

‹sa'dan 3 as›r sonra H›ristiyanl›¤a girdi¤i her ortamda dile getirilmeye

bafllanm›flt›r. Kitap boyunca da örneklerini gördü¤ümüz çeflitli ilahiyat-

ç›lar, yazarlar, araflt›rmac›lar insanlara gerçek H›ristiyanl›¤› anlatmakta-

d›rlar. Üçleme inanc›n› reddeden çeflitli ba¤›ms›z kiliseler de dünyan›n

dört bir yan›nda insanlara üçleme inanc› hakk›ndaki gerçekleri vaaz et-

mektedir. Bu geliflmelerin son y›llarda daha da h›z kazanmas›n›n ise çok

önemli bir sebebi bulunmaktad›r: H›ristiyanl›¤›n tüm yanl›fl inan›fllar›n-

dan ar›n›p kendi özüne dönece¤i vakit yaklaflm›flt›r.

‹çinde yaflad›¤›m›z ahir zaman, tüm iman sa-

hipleri için çok kutlu ve müjdeli bir za-

mand›r. Çünkü, Rabbimiz iki bin y›l

aradan sonra, ahir zamannda el-

çisini yeniden dünyaya

gönderece¤ini müjde-

lemifltir. Bu elçi,

Hz. ‹sa'd›r. Bu

özellikle de

228







arwinizm, yani evrim teorisi, yarat›l›fl gerçe¤ini

reddetmek amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak baflar›l›

olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan baflka bir fley de¤il-

dir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia

eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulun-

du¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece

Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim tara-

f›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün evrim teorisini ayakta tutmak için

dünya çap›nda yürütülen propaganda, sadece bilimsel gerçeklerin

çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlanmas›na, bilim görüntüsü alt›nda

söylenen yalanlara ve yap›lan sahtekarl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teori-

sinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bi-

lim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.

Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddiala-

r›n tamamen yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok

bilim adam› taraf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji,

biyokimya, paleontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim

adam›, Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini

art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilimsel

geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n yaratm›fl oldu¤u

gerçe¤ini gözler önüne sermektedir.

Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek

çok çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya

devam ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle,

burada da özetlemekte yarar vard›r.
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DDarwin'i Y›kan Zorluklar
Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmas›na

karfl›n, kapsaml› olarak 19. yüzy›lda ortaya at›ld›. Teoriyi bilim dünyas›-

n›n gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 y›l›n-

da yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine kar-

fl› ç›k›yordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlard› ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle farkl›laflm›fllard›. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanm›yordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mant›k yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitab›ndaki "Teorinin Zorluklar›" bafll›kl› uzun bölümde itiraf

etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karfl›s›nda aç›k veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorluklar›n geliflen bilim taraf›ndan

afl›laca¤›n›, yeni bilimsel bulgular›n teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. Bunu kitab›nda s›k s›k belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlar›n›n tam aksine, teorinin temel iddialar›n› birer birer dayanaks›z

b›rakm›flt›r. 

Darwinizm'in bilim karfl›s›ndaki yenilgisi, üç temel bafll›kta incele-

nebilir:

1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk

kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klaya-

mamaktad›r.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim

mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleflti-

rici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren

hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin

öngörülerinin tam aksine bir tablo orta-

ya koymaktad›r. 

Bu bölümde, bu üç temel bafll›¤›

ana hatlar› ile inceleyece¤iz.
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Darwin'in hayal ürünü iddialar›n›n peflinde sürükle-
nen evrimciler bir teslis inanc› tafl›maktad›rlar. Çünkü
tesadüf+çamur+zaman üçlüsünün, biraraya geldi¤in-
de, bütün varl›klar›, insan akl›n› ve tecrübesini olufl-
turabilecek bir güce sahip oldu¤una inanmaktad›rlar.
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AAfl›lamayan ‹lk Basamak: Hayat›n Kökeni 
Evrim teorisi, tüm canl› türlerinin, bundan yaklafl›k 3.8 milyar y›l

önce ilkel dünyada ortaya ç›kan tek bir canl› hücreden geldiklerini iddia

etmektedir. Tek bir hücrenin nas›l olup da milyonlarca kompleks canl› tü-

rünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse ne-

den bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klaya-

mad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sü-

recinin ilk basama¤› üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hücre"

nas›l ortaya ç›km›flt›r?

Evrim teorisi, yarat›l›fl› reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme ol-

madan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cans›z madde tesadüfler sonucunda ortaya

canl› bir hücre ç›karm›fl olmal›d›r. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlar›na ayk›r› bir iddiad›r.

"Hayat Hayattan Gelir"
Darwin, kitab›nda hayat›n kökeni konusundan hiç söz etmemiflti.

Çünkü onun dönemindeki ilkel bilim anlay›fl›, canl›lar›n çok basit bir ya-

p›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "sponta-

ne jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya

gelip, canl› bir varl›k oluflturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde bö-

ceklerin yemek art›klar›ndan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yayg›n

bir düflünceydi. Bunu ispatlamak için de ilginç deneyler yap›lm›flt›. Kirli

bir paçavran›n üzerine biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu

kar›fl›mdan farelerin oluflaca¤› san›lm›flt›.

Etlerin kurtlanmas› da hayat›n cans›z maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil say›l›yordu. Oysa daha sonra anlafl›lacakt› ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip b›rakt›klar› göz-

le görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
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Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakte-

rilerin cans›z maddeden oluflabildikleri inanc›, bilim dünyas›nda yayg›n

bir kabul görüyordu. 

Oysa Darwin'in kitab›n›n yay›nlanmas›ndan befl y›l sonra, ünlü

Frans›z biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu inanc› kesin

olarak çürüttü. Pasteur yapt›¤› uzun çal›flma ve deneyler sonucunda

vard›¤› sonucu flöyle özetlemiflti: "Cans›z maddelerin hayat olufltura-

bilece¤ii iddias› art›k kesin olarak tarihe gömülmüfltür." 97

Evrim teorisinin savunucular›, Pasteur'ün bulgular›na karfl› uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canl› hücresinin karmafl›k yap›s›n›

ortaya ç›kard›kça, hayat›n kendili¤inden oluflabilece¤i iddias›n›n geçer-

sizli¤i daha da aç›k hale geldi. 
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Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤› olan
"cans›z madde canl›l›k oluflturabilir" iddias›n›

yapt›¤¤› deneylerle geçersiz k›ld›.



Hz. ‹sa Allah’›n O¤lu De¤ildir, Allah’›n Peygamberidir

220. Yüzy›ldaki Sonuçsuz Çabalar
20. yüzy›lda hayat›n kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu y›llarda ortaya att›-

¤› birtak›m tezlerle, canl› hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini

ispat etmeye çal›flt›. Ancak bu çal›flmalar baflar›s›zl›kla sonuçlanacak ve

Oparin flu itiraf› yapmak zorunda kalacakt›: "Maalesef hücrenin köke-

ni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› olufltur-

maktaad›r." 98

Oparin'in yolunu izleyen evrimci-

ler, hayat›n kökeni konusunu çözüme

kavuflturacak deneyler yapmaya çal›fl-

t›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Ameri-

kal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan

1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel

dünya atmosferinde oldu¤unu iddia et-

ti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde bir-

lefltirerek ve bu kar›fl›ma enerji ekleye-

rek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan

birkaç organik molekül (aminoasit)

sentezledi.

O y›llarda evrim ad›na önemli bir aflama gibi tan›t›lan bu deneyin

geçerli olmad›¤› ve deneyde kullan›lan atmosferin gerçek dünya koflul-

lar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.99

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› at-

mosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.100

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütü-

len tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego Scripps

Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth dergisinde

1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul eder:
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Rus biyolog Alexander Oparin



Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›?101

Hayat›n Kompleks Yap›s› 
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda

bu denli büyük bir açmaza girmesinin bafll›ca ne-

deni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›l-

maz derecede karmafl›k yap›lara sahip olmas›d›r.

Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün tek-

nolojik ürünlerden daha karmafl›kt›r. Öyle ki bu-

gün dünyan›n en geliflmifl laboratuvarlar›nda bi-

le cans›z maddeler biraraya getirilerek canl› bir

hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken

flartlar, asla rastlant›larla aç›klanamayacak kadar

fazlad›r. Hücrenin en temel yap› tafl› olan prote-
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En son evrimci kay-
naklar›n da kabul etti¤i
gibi, hayat›n kökeni,
hala evrim teorisi için
büyük birr açmazd›r. 

Evrimcilerin hayat›n kökeni-
ne aç›klama getirme çabala-
r›n›n› bir örne¤i de Miller de-
neyidir. ‹llk zamanlarda ev-
rim ad›na önemli bir geliflme
olarak lanse edilen bu dene-
yin geçersizli¤i zaman iççin-
de anlafl›lm›fl hatta Miller'›n
kendisi de bunu itiraf etmek
zorunda kalm›flt›r. 



Hz. ‹sa Allah’›n O¤lu De¤ildir, Allah’›n Peygamberidir

inlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ih-

timali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein

için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte

1050'de 1'den küçük olas›l›klar pratik olarak

"imkans›z" say›l›r. Hücrenin çekirde¤inde yer alan ve genetik bilgiyi sak-

layan DNA molekülü ise, inan›lmaz bir bilgi bankas›d›r. ‹nsan DNA's›-

n›n içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤›da dökülmeye kalk›lsa, 500'er sayfadan

oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤› hesaplanmaktad›r.
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Evrim teorisini geçersiz k›lan
gerçeklerden bir tanesi, canl›l›-

¤›n inan›lmaz derecedeki komp-
lekss yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çe-

kirde¤inde yer alan DNA molekülü, bu-
nun bir örne¤idir. DNA, dörtt ayr› molekülün

farkl› diziliminden oluflan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi banka-
s›nda canl›yla  ilgili bütün fiziksel özelliklerin flifreleri yer al›r. ‹n-

san DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya yaaklafl›k 900 ciltlik
bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbet-
te böylesine ola¤anüstü bir billgi, tesadüf kavra-

m›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.



Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤›ml› olduklar›ndan, efllemenin meydana gelebilmesi için

ikisinin de ayn› anda var olmalar› gerekir. Bu ise, hayat›n kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu ç›kmaza sokmaktad›r. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli say›s›nda bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yap›lara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) ayn› yerde ve ayn› zamanda rastlant›sal olarak oluflmalar›

afl›r› derecede ihtimal d›fl›d›r. Ama bunlar›n birisi olmadan di¤erini elde et-

mek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaflam›n kimyasal yollarla or-

taya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kal-

maktad›r.102

Kuflkusuz e¤er hayat›n do¤al etkenlerle ortaya ç›kmas› imkans›z ise,

bu durumda hayat›n do¤aüstü bir biçimde "yarat›ld›¤›n›" kabul etmek ge-

rekir. Bu gerçek, en temel amac› yarat›l›fl› reddetmek olan evrim teorisini

aç›kça geçersiz k›lmaktad›r.

Evrimin Hayali Mekanizmalar›
Darwin'in teorisini geçersiz k›lan ikinci

büyük nokta, teorinin "evrim mekanizmala-

r›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da ger-

çekte hiçbir evrimlefltirici güce sahip olma-

d›¤›n›n anlafl›lm›fl olmas›d›r. 

Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› ta-

mamen "do¤al seleksiyon" mekanizmas›na

ba¤lam›flt›. Bu mekanizmaya verdi¤i önem,

kitab›n›n isminden de aç›kça anlafl›l›yordu:

Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluyla...
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Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› dü-

flüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha h›zl› koflabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böyle-

ce geyik sürüsü, h›zl› ve güçlü bireylerden oluflacakt›r. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onlar› baflka bir canl› türüne, örne-

¤in atlara dönüfltürmez.

Dolay›s›yla do¤al seleksiyon mekanizmas› hiçbir evrimlefltirici gü-

ce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Köke-

ni adl› kitab›nda ""Faydal› de¤ifliklikler oluflmad›¤› sürece do¤al selek-

siyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalm›flt›.103

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤ifliklikler" nas›l oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlay›fl› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çal›flm›flt›. Darwin'den önce yaflam›fl olan Frans›z biyolog La-

marck'a göre, canl›lar yaflamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunlar› uzam›flt›. 
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Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlar-
dan türediklerine inan›yordu. Ona göre otlara
uzanmayaa çal›flan bu canl›lar›n zaman içinde
boyunlar› uzam›fl ve zürafalara dönüflüvermifl-
lerdi. Mendel'in 18865 y›l›nda keflfetti¤i kal›t›m
kanunlar›, yaflam s›ras›nda kazan›lan özellikle-
rin sonraki nesillere  aktar›lmas›n›n mümkün ol-
mad›¤›n› ispatlam›flt›r. Böylece Lamarck'›n zü-
rafa masal› da tarihe kar›flflm›flt›r.



Darwin de benzeri örnekler ver-

mifl, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kita-

b›nda, yiyecek bulmak için suya giren

baz› ay›lar›n zamanla balinalara dö-

nüfltü¤ünü iddia etmiflti.104

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve

20.yüzy›lda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kal›t›m kanunlar›, kazan›l-

m›fl özelliklerin sonraki nesillere akta-

r›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›.

Böylece do¤al seleksiyon "tek bafl›na"

ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir me-

kanizma olarak kalm›fl oluyordu.

Neo-Darwinizm ve Mutasyonlar
Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'lar›n

sonlar›nda, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yayg›n ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na

"faydal› de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerin-

de radyasyon gibi d›fl etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda olu-

flan bozulmalar› ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türü-

nün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organ-

lar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonu-

cunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz b›rakan aç›k bir

bilimsel gerçek vard›r: Mutasyonlar canl›lar› gelifltirmezler, aksine her

zaman için canl›lara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rasgele bir etki ancak zarar verir.
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Amerikal› genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle aç›klar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararl›d›rlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonlar›n ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek dere-

cede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlant›sal bir de-

¤iflim, ya etkisiz olacakt›r ya da zararl›. Bir kol saatinde meydana gelecek

rasgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir flehri ge-

lifltirmez, ona y›k›m getirir.105

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararl›, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonlar›n zararl› oldu¤u

görüldü. Anlafl›ld› ki, evrim teorisinin "evrim mekanizmas›" olarak gös-

terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan

genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizmas›" olamaz.

Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek bafl›na hiçbir

fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizmas›" ol-

mad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, ev-

rim denen hayali süreç yaflanm›fl olamaz.
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anten

gözler

a¤›z

bacak

Evrimciler yüzy›l›n bafl›ndan beri sinekleri mutasyona u¤ratarak, faydal› mutasyon
örne¤i oluflturmaya  çal›flt›lar. Ancak ony›llarca süren bu çabalar›n sonucunda elde
edilen tek sonuç, sakat, hastal›kl› vve kusurlu sinekler oldu. Üstte, normal bir mey-
ve sine¤inin kafas› ve solda mutasyona u¤ram›fl di¤err bir meyve sine¤i.



Fosil Kay›tlar›: Ara Formlardan Eser Yok
Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmam›fl oldu¤unun

en aç›k göstergesi ise fosil kay›tlar›d›r.

Evrim teorisine göre bütün canl›lar birbirlerinden türemifllerdir.

Önceden var olan bir canl› türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya ç›km›fllard›r. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca y›l süren uzun bir zaman dilimini kapsam›fl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. 

Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci içinde say›s›z "ara

türler"in oluflmufl ve yaflam›fl olmalar› gerekir. 

Örne¤in geçmiflte, bal›k özelliklerini tafl›malar›na ra¤men, bir yan-

dan da baz› sürüngen özellikleri kazanm›fl olan yar› bal›k-yar› sürüngen

canl›lar yaflam›fl olmal›d›r. Ya da sürüngen özelliklerini tafl›rken, bir yan-

dan da baz› kufl özellikleri kazanm›fl sürüngen-kufllar ortaya ç›km›fl ol-

mal›d›r. Bunlar, bir geçifl sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusur-

lu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiflte yaflam›fl olduklar›na inand›kla-

r› bu teorik yarat›klara "ara-geçifl formu" ad›n› verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canl›lar geçmiflte yaflam›fllarsa bunlar›n say›-

lar›n›n ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olmas› gerekir. Ve bu

ucube canl›lar›n kal›nt›lar›na mutlaka fosil kay›tlar›nda rastlanmas› ge-

rekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu

flöyle aç›klam›flt›r:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤-

layan say›s›z ara-geçifl çeflitleri mutlaka ya-

flam›fl olmal›d›r... Bunlar›n yaflam›fl olduk-

lar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar›

aras›nda bulunabilir.106

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR) 243

Amber içinde bulunmufl 25 milyon y›ll›k
termit fosilleri. Günümüzde yaflayan
termitlerden tümüyle farkks›z.



YAfiAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹ ÇÜRÜTÜYOR

295 milyon

y›ll›k deniz

kestanesi fosili

50 milyon y›ll›k

sekoya yapra¤› fosili

Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaflanmad›¤›n›n ispat›d›r. Fosil kay›tlar›n›n ortaya

koydu¤u gibi, canll›lar sahip olduklar› tüm özelliklerle bir anda var olmufllar ve soy-

lar› devam etti¤i müddetçe en küüçük bir de¤ifliklik geçirmemifllerdir. Bal›klar hep ba-

l›k, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürünngen olarak var olmufltur. Türlerin afla-

ma aflama olufltu¤u iddias›n›n bilimsel hiçbir geçerlili¤i yokttur. Tüm canl›lar› Yüce

Allah yaratm›flt›r.

54 - 37 milyon y›ll›k günefl bal›¤› fosili

125 milyon y›l›k

köpüklü A¤us-

tos böce¤i fosili



Darwin'in Y›k›lan Umutlar›
Ancak 19. yüzy›l›n ortas›ndan bu yana dünyan›n dört bir yan›nda

hummal› fosil araflt›rmalar› yap›ld›¤› halde bu ara geçifl formlar›na rast-

lanamam›flt›r. Yap›lan kaz›larda ve araflt›rmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birden-

bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci

olmas›na karfl›n bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kay›tlar›n› detayl› olarak inceledi¤imizde, türler

ya da s›n›flar seviyesinde olsun, sürekli olarak ayn› gerçekle karfl›lafl›r›z;

kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.107
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Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirlerinden evrimlefltiklerini
iddia  eder. Oyssa fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 mil-
yon y›l önce bafllayan Kambriyeen devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca
canl› türü bir anda ortaya ç›km›flt›r. Bu çizimde tassvir edilen bu canl›lar çok komp-
leks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" olaarak tan›mlanan
bu gerçek, yarat›l›fl›n aç›k bir delilidir.
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Yani fosil kay›tlar›nda, tüm canl› türleri, aralar›nda hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›l-

d›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendi-

sinden evrimleflti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak or-

taya ç›kmas›n›n tek aç›klamas›, o türün yarat›lm›fl olmas›d›r. Bu gerçek,

ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma taraf›ndan da kabul edilir:

Yarat›l›fl ve evrim, yaflayan canl›lar›n kökeni hakk›nda yap›labilecek yega-

ne iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve ek-

siksiz bir biçimde ortaya ç›km›fllard›r ya da böyle olmam›flt›r. E¤er böyle

olmad›ysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan baz›

canl› türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl olmal›d›rlar. Ama e¤er ek-

siksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›fllarsa, o halde sonsuz güç sa-

hibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›fl olmalar› gerekir.108

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir bbi-

çimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Dar-

win'in sand›¤›n›n aksinee, evrim de¤il yarat›l›flt›r.
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Fosil kay›tlar› evrim teorisinin önünde çok büyük bir engeldir. Çünkü bu
kay›tlar, canl› türlerinin  aralar›nda hiçbir evrimsel geçifl formu bulunmadan,
bir anda ve eksiksiz yap›lar›yla ortaya ç›kt›klarr›n› göstermektedir. Bu ger-
çek türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n ispatlar›ndan biridir.

410 milyyon y›ll›k Coelacanth
fosili (üstte) ve bu bal›¤›n
günümüzdeki hali (solda)



‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, in-

san›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon y›l önce bafllad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile ata-

lar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaflad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüy-

le hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" say›l›r:

1- Australopithecus

2- Homo habilis

3- Homo erectus

4- Homo sapiens

Evrimciler, insanlar›n sözde ilk maymunsu atalar›na "güney may-

munu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard

gibi ‹ngiltere ve ABD'den dünyaca ünlü

iki anatomistin Australopithecus ör-

nekleri üzerinde yapt›klar› çok genifl

kapsaml› çal›flmalar, bu canl›lar›n sa-

dece soyu tükenmifl bir maymun tü-

rüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiç-

bir benzerlik tafl›mad›klar›n› göster-

mifltir.109
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Evrimciler, fosiller üzerin-
de yapt›klar› yorumlar› ge-
nelde ideolojik beklentileri
do¤rultusunda  yaparlar.
Bu nedenle vard›klar› so-
nuçlar ço¤unlukla güveni-
lir de¤ildir. 
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Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani in-

san olarak s›n›fland›r›rlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canl›lar, Aust-

ralopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farkl› canl›lara ait

fosilleri ard› ard›na dizerek hayali bir evrim flemas› olufltururlar. Bu fle-

ma hayalidir, çünkü gerçekte bu farkl› s›n›flar›n aras›nda evrimsel bir

iliflki oldu¤u asla ispatlanamam›flt›r. Evrim teorisinin 20. yüzy›ldaki en

önemli savunucular›ndan biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kay›pt›r" diyerek bunu kabul eder.110

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" s›ralamas›n› yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin ata-

s› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve

Homo erectus'un dünya'n›n

farkl› bölgelerinde ayn› dö-

nemlerde yaflad›klar›n› göster-

mektedir.111

Dahas› Homo erectus s›n›f-

lamas›na ait insanlar›n bir bölü-

mü çok modern zamanlara kadar

yaflam›fllar, Homo sapiens neandertalensis

ve Homo sapiens sapiens (modern insan)

ile ayn› ortamda yan yana bulunmufllar-

d›r.112

248

Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde
ç›kan haberlerde yukar›dakine ben-
zer hayali "ilkel" insan resimmleri s›k-
l›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere
dayanarak oluflturulan haberlerdeki
tek kaynak, yazann kiflinin hayal gü-
cüdür. Ancak evrim bilim karfl›s›nda
o kadar çok yenilgi alm›flt›r ki art›k
bilimseel dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az rastlanmaktad›r.
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Bu ise elbette bu s›n›flar›n

birbirlerinin atalar› olduklar› iddi-

as›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya

koymaktad›r. Harvard Üniversite-

si paleontologlar›ndan Stephen

Jay Gould, kendisi de bir evrimci

olmas›na karfl›n, Darwinist teori-

nin içine girdi¤i bu ç›kmaz› flöyle

aç›klar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde ya-

flayan üç farkl› hominid (insan›ms›)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤ac›-

m›za ne oldu? Aç›kt›r ki, bunlar›n biri

di¤erinden gelmifl olamaz. Dahas›, bi-

ri di¤eriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda evrim-

sel bir geliflme trendi göstermemektedirler.113

K›sacas›, medyada ya da ders kitaplar›nda yer alan hayali birtak›m

"yar› maymun, yar› insan" canl›lar›n çizimleriyle, yani s›rf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çal›fl›lan insan›n evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun y›llar in-

celeyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araflt›rma ya-

pan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuc-

kerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan in-

sana uzanan gerçek bir soy a¤ac› olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalas›" yapm›flt›r. Bilimsel olarak

kabul etti¤i bilgi dallar›ndan, bilim d›fl› olarak kabul etti¤i bilgi dallar›na

kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'›n bu tablosuna göre en "bi-

limsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpa-

zede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yel-

pazenin en ucunda, yani en "bilim d›fl›" say›lan k›s›mda ise, Zuckerman'a

göre, telepati, alt›nc› his gibi "duyum ötesi alg›lama" kavramlar› ve bir de

"insan›n evrimi" vard›r! Zuckerman, yelpazenin bu ucunu flöyle aç›klar:
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Objektif gerçekli¤in alan›ndan ç›k›p da, biyolojik bilim olarak varsay›lan

bu alanlara -yani duyum ötesi alg›lamaya ve insan›n fosil tarihinin yorum-

lanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin

mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çeliflkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.114

‹flte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birta-

k›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumla-

malar›ndan ibarettir.

DDarwin Formülü!
fiimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterse-

niz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›fla sahip olduklar›n› bir de çocukla-

r›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Dola-

y›s›yla bu iddiaya göre cans›z ve fluursuz atomlar biraraya gelerek önce

hücreyi oluflturmufllard›r ve sonras›nda ayn› atomlar bir flekilde di¤er

canl›lar› ve insan› meydana getirmifllerdir. fiimdi düflünelim; canl›l›¤›n ya-

p›tafl› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getir-

di¤imizde bir y›¤›n oluflur. Bu atom y›¤›n›, hangi ifllemden geçirilirse ge-

çirilsin, tek bir canl› oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasar-

layal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile geti-

remedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:

Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu kar›fl›m›n içinde bulunmas›n› gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Kar›fl›mlar›n içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluflma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu kar›fl›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem ver-

sinler. Bunlar› istedikleri geliflmifl cihazlarla kar›flt›rs›nlar. Varillerin ba-

fl›na da dünyan›n önde gelen bilim adamlar›n› koysunlar. Bu uzmanlar
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babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin bafl›nda beklesinler. 

Bir canl›n›n oluflmas› için hangi flartlar›n var olmas› gerekti¤ine ina-

n›l›yorsa hepsini kullanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar

o varillerden kesinlikle bir canl› ç›kartamazlar. 

Zürafalar›, aslanlar›, ar›lar›, kanaryalar›, bülbülleri, papa¤anlar›, atla-

r›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, porta-

kallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri,

zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufllar›n›, sülünleri, renk renk kele-

bekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluflturamazlar.

De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hüc-

resini bile elde edemezler. 

K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamaz-

lar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda

baflka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre ya-

p›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde,

ancak Allah'›n üstün yaratmas›ylaa hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir

safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i aç›kça gösterir.

Göz ve Kulaktaki Teknoloji
Evrim teorisinin kesinlikle aç›klama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün alg›lama kalitesidir. Gözle ilgili konuya geç-

meden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisim-

den gelen ›fl›nlar, gözde retinaya ters olarak düfler. Bu ›fl›nlar, buradaki

hücreler taraf›ndan elektrik sinyallerine dönüfltürülür ve beynin arka

k›sm›ndaki görme merkezi denilen küçücük bir noktaya ulafl›r. Bu elekt-

rik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyindeki bu merkezde görüntü

olarak alg›lan›r. Bu bilgiden sonra flimdi düflünelim:

Beyin ›fl›¤a kapal›d›r. Yani beynin içi kapkaranl›kt›r, ›fl›k beynin bu-
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lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranl›k,

›fl›¤›n asla ulaflmad›¤›, belki de hiç karfl›laflmad›¤›n›z kadar karanl›k bir

yerdir. Ancak siz bu zifiri karanl›kta ›fl›kl›, p›r›l p›r›l bir dünyay› seyret-

mektesiniz.

Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l tekno-

lojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamam›flt›r. Örne¤in

flu anda okudu¤unuz kitaba, kitab› tutan ellerinize bak›n, sonra bafl›n›z›

kald›r›n ve çevrenize bak›n. fiu anda gördü¤ünüz netlik ve kalitedeki bu

görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir görüntüyü si-

ze dünyan›n bir numaral› televizyon flirketinin üretti¤i en geliflmifl tele-

vizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulafl-

maya çal›flmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, arafl-

t›rmalar yap›lmakta, planlar ve tasar›mlar gelifltirilmektedir. Yine bir TV

ekran›na bak›n, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz bu kitaba. Arada bü-

yük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› si-

ze iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir pers-

pektifi izlemektesiniz. 

Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çal›flmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir te-

levizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf da-

ha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün

gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, tele-

vizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

n›n tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. fiimdi biri size, odan›zda

duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve

bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Bin-

lerce kiflinin biraraya gelip yapamad›¤›n› fluursuz atomlar nas›l yaps›n? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet te-

sadüfen oluflam›yorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesadü-
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fen oluflamayaca¤› çok aç›kt›r. Ayn› durum kulak için de geçerlidir. D›fl

kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vas›tas›yla toplay›p orta kula¤a ile-

tir; orta kulak ald›¤› ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a aktar›r; iç

kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne gönderir.

Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duyma merke-

zinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ›fl›k gibi sese de

kapal›d›r, ses geçirmez. Dolay›s›yla d›flar›s› ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde alg›lan›r.

Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestran›n senfonilerini dinlersiniz, kala-

bal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir ci-

hazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir sessizli¤in

hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nas›l kullan›l›-

yorsa, ses için de ayn› çabalar onlarca y›ld›r sürdürülmektedir. Ses kay›t

cihazlar›, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi alg›layan müzik sis-
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Gözün çal›flabilmesi için tüm bu parçalar›n›n
birarada ve eksiksiz çal›fl›yor olmas› gerekir.
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temleri bu çal›flmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-

lojide çal›flan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤›n oluflturdu-

¤u netlik ve kalitede bir sese ulafl›lamam›flt›r. En büyük müzik sistemi

flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde

mutlaka sesin bir k›sm› kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur

veya müzik setini açt›¤›n›zda daha müzik bafllamadan bir c›z›rt› mutla-

ka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler

son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik se-

tinde oldu¤u gibi c›z›rt›l› veya parazitli alg›lamaz; ses ne ise tam ve net

bir biçimde onu alg›lar. Bu durum, insan yarat›ld›¤› günden bu yana

böyledir. 

fiimdiye kadar insano¤lunun yapt›¤› hiçbir görüntü ve ses cihaz›,

göz ve kulak kadar hassas ve baflar›l› birer alg›lay›c› olamam›flt›r. Ancak

görme ve iflitme olay›nda, tüm bunlar›n ötesinde, çok büyük bir gerçek

daha vard›r.

BBeynin ‹çinde Gören ve  Duyan fiuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›fl›l ›fl›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kufl-

lar›n c›v›lt›lar›n› dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsan›n gözlerinden, kulaklar›ndan, burnundan gelen uyar›lar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplar›nda bu görüntünün beyinde nas›l olufltu¤una dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakk›ndaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde
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rastlayamazs›n›z: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve

his olarak alg›layan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duyma-

dan tüm bunlar› alg›layan bir fluur bulunmak-

tad›r. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan si-

nirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine

ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin

maddeden ibaret oldu¤unu zanneden

Darwinist-materyalistler bu sorula-

ra hiçbir cevap verememektedirler.

Çünkü bu fluur, Allah'›n yaratm›fl ol-

du¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyret-

mek için göze, sesi duymak için kula¤a

ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde dü-

flünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu aç›k

ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin

içindeki birkaç santimetreküplük, kapka-

ranl›k mekana tüm kainat› üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ›fl›kl› olarak s›¤-

d›ran Yüce Allah'› düflünüp, O'ndan korkup, O'na s›¤›nmas› gerekir. 

Materyalist Bir ‹nanç
Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

aç›kça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayat›n köke-

ni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

r›n›n hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i ara

formlar›n yaflamad›klar›n› göstermektedir. Bu durumda, elbette, evrim

teorisinin bilime ayk›r› bir düflünce olarak bir kenara at›lmas› gerekir. Ni-

tekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düflünce,

bilimin gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gün-

deminde tutulmaktad›r. Hatta baz› insanlar teorinin elefltirilmesini "bili-
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Hareket

Düflünme Dokunma

Konuflma
Görme

Tat alma

Koku alma
iflitme

Bütün hayat›m›z› beynimizin içinde yaflar›z. Gördü¤ümüz insanlar, koklad›¤›m›z
çiçekler, dinledi¤imizz müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slak-
l›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluflur.  Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne
sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek flfley elektrik sinyalle-
ridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluflturdu¤u bir dünyaada
yaflar›z. Bu bir görüfl veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bi-
limsel bir açç›klamad›r. 



me sald›r›" olarak göstermeye bile çal›flmaktad›rlar. Peki neden?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin baz› çevreler için, kendisinden

asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inan›fl olufludur. Bu çevreler, mater-

yalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getiri-

lebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler. 

Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-

lü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu flöyle itiraf et-

mektedir:

Bizim materyalizme bir inanc›m›z var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsay›lm›fl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir aç›klama ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir

aç›klama getiren araflt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Ma-

teryalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir aç›klaman›n sahneye

girmesine izin veremeyiz.115

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤l›l›k u¤runa yafla-

t›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden bafl-

ka hiçbir varl›k olmad›¤›n› varsayar. Bu nedenle de cans›z, bilinçsiz

maddenin, hayat› yaratt›¤›na inan›r. Milyonlarca farkl› canl› türünün;

örne¤in kufllar›n, bal›klar›n, zürafalar›n, kaplanlar›n, böceklerin, a¤açla-

r›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkile-

flimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cans›z maddenin içinden

olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime ayk›r› bir

kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir aç›klaman›n

sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canl›lar›n kökenine materyalist bir ön yarg› ile bakmayan insanlar

ise, flu aç›k gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canl›lar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yarat›c›'n›n eseridirler. Yarat›c›, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canl›lar› yarat›p flekillen-

diren Allah't›r.
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EEvrim Teorisi Dünya Tarihinin 
En Etkili Büyüsüdür

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yarg›s›z, hiçbir ideolojinin

etkisi alt›nda kalmadan, sadece akl›n› ve mant›¤›n› kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumlar›n hurafelerini and›ran evrim te-

orisinin inan›lmas› imkans›z bir iddia oldu¤unu kolayl›kla anlayacakt›r. 

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cans›z maddeyi dolduran ve bun-

lar›n kar›fl›m›ndan zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan pro-

fesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

r›n›n, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatç›lar›n, bunun yan› s›ra

ceylanlar›n, limon a¤açlar›n›n, karanfillerin ç›kaca¤›na inanmaktad›rlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamlar›, profesörler, kültürlü,

e¤itimli insanlard›r. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en bü-

yük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü,

dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› bafl›ndan alan, ak›l ve man-

t›kla düflünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç ve-

ya iddia daha yoktur. Bu, eski M›s›rl›lar›n Günefl Tanr›s› Ra'ya, Afrikal›

baz› kabilelerin totemlere, Sebe halk›n›n Günefl'e tapmas›ndan, Hz. ‹bra-

him'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin al-

t›ndan yapt›klar› buza¤›ya tapmalar›ndan çok daha vahim ve ak›l almaz

bir körlüktür. Gerçekte bu durum, Allah'›n Kuran'da haber verdi¤i bir

ak›ls›zl›kt›r. Allah, baz› insanlar›n anlay›fllar›n›n kapanaca¤›n› ve gerçek-

leri görmekten aciz duruma düfleceklerini birçok ayetinde bildirmekte-

dir. Bu ayetlerden baz›lar› flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;

inanmazlar. Allah, onlar›nn kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemifltir; gözleri-

nin üzerinde perdeler vard›r. Ve büyük azap onlarrad›r. (Bakara Suresi, 6-7)

… Kalpleri vard›r bununla kavray›p-anlamazlar, gözleri vard›r bununla
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ggörmezler, kulaklar› vard›r bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir,

hatta daha afla¤›l›kt›rlar.. ‹flte bunlar gafil olanlard›r. (Araf Suresi, 179)

Allah baflka ayetlerde ise, bu insanlar›n mucizeler görseler bile

inanmayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onlar›n üzerlerine gökyüzünden bir kap› açsak, ordan yukar› yükselse-

ler de, mutlaka: "Gözlerimiz ddöndürüldü, belki biz büyülenmifl bir top-

lulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, in-

sanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyü-

nün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici

bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saç-

mal›k ve mant›ks›zl›klarla dolu iddialara inanmalar› anlafl›labilir. Ancak

dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar›n, fluursuz ve cans›z atomlar›n ani

bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, ak›l ve

fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canl›l›k için uygun

olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve say›s›z kompleks

sistemle donat›lm›fl canl›lar› meydana getirdi¤ine inanmas›n›n, "bü-

yü"den baflka bir aç›klamas› yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›

kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karfl›laflmas›n› söyler. Hz. Musa,

büyücülerle karfl›laflt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergi-

lemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler flöyledir:

(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyü-

leyiverdiler, onlar› dehhflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-

mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yapt›klar› "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar d›fl›nda- insanlar›n hepsini büyüleyebilmifl-

lerdir. Ancak, onlar›n att›klar›na karfl›l›k Hz. Musa'n›n ortaya koydu¤u
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delil, onlar›n bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklar›n› yutmufl"

yani etkisiz k›lm›flt›r: 

Biz de Musa'ya: "Asan› f›rlat›ver" diye vahyettik. (O da f›rlat›verince) bir

de bakt›lar ki, o bütünn uydurduklar›n› derleyip-toparlay›p yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onlar›n bütün yapmakta oldukllar› geçersiz

kald›. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevril-

diler. (Araf Suuresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlafl›lmas›

ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyü-

nün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan

ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vaz-

geçmezlerse gerçekler tam anlam›yla aç›¤a ç›kt›¤›nda ve "büyü bozuldu-

¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar

evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri

gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i

durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uyguland›¤› alanlarda, gelece-

¤in tarih kitaplar›ndaki en bbüyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na

ikna oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin ina-

n›lmaz bir safl›kla kabul edilmesini hayretle karfl›layacakt›r.116

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yak›n bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklar›n› anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacas› ve en fliddetli büyüsü olarak tan›mlana-

cakt›r. Bu fliddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda in-

sanlar›n üzerinden kalkmaya bafllam›flt›r. Art›k evrim aldatmacas›n›n

s›rr›n› ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nas›l kand›¤›n› hayret ve

flaflk›nl›kla düflünmektedir.
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