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 Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n
yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤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›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
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 kitaplar›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 iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "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, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk
etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini
ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

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 Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arapça, Arnavutça,
Rusça, Boﬂnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen 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 edilemezlik, 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 hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun Yahya'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 eziyetlerin 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 çekilmek 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, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.

Okuyucuya
•

Bu kitapta ve di¤er çal›ﬂmalar›m›zda evrim teorisinin çöküﬂüne özel bir yer ayr›lmas›n›n nedeni,
bu
u 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 düﬂmesine neden olmuﬂtur. Dolay›s›yla bu teorinin bir aldatmaca oldu¤unu gözler önünemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlar›m›za ulaﬂt›r›labilmene sermek çok ön
si ise zorunludur. Kiimi okuyucular›m›z belki tek bir kitab›m›z› okuma imkan› bulabilir. Bu nedenle her kitab›m›zda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayr›lmas› uygun görülmüﬂtür.

•

Belirtilmesi gereken bir di¤er husus, bu
u kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Yazar›n tüm kitaplar›nda
imani konular, Kuran ayetleri do¤rultusu
unda anlat›lmakta, insanlar Allah'›n ayetlerini ö¤renmeye ve yaﬂamaya davet edilmektedir. Allah'›n ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyan›n akl›nda hiçbir 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 yediden yetmiﬂe herkes
taraf›ndan rahatça anlaﬂ›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu etkili ve yal›n anlat›m say
yesinde, kitaplar "bir
solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktad›r. Dini reddetme konusun
nda kesin bir tav›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 aktarmalar› 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 güçlü
üdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitaplar›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¤im
miz özellikleri taﬂ›yan ve okumaktan
hoﬂland›¤›n› umdu¤umuz bu kitapla ayn› vas›flara sahip daha birççok eser oldu¤unu görecektir.
nin bulundu¤una ﬂahit
‹mani ve siyasi konularda yararlanabilece¤i zengin bir kaynak birikimin
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 veren ümitsiz, ﬂüpheci ve ye'se sürükleyen anlat›mlara rastlayamazs›n›z.

Bu kitapta kullan›lan ayetler Ali Bulaç'›n haz›rlad›¤›
"Kur'an-› Kerim ve Türkçe Anlam›" isimli mealden al›nm›ﬂt›r.
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ünyan›n en büyük iki ‹lahi dini olan ‹slam ve H›ristiyanl›¤›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 kudretiyle hakim oldu¤una inanmaktad›rlar. Müslümanlar›n ve H›ristiyanlar›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 benzerlik göstermektedir. Ortak hedefleri, tüm insanlar›n Allah'› tan›yacaklar›,
bar›ﬂ, hoﬂgörü ve huzur içinde yaﬂayacaklar› adalet dolu bir dünya oluﬂturmakt›r. Her iki dinin inananlar› da Allah korkusu ve Allah sevgisiyle
hareket etmekte, Allah'›n elçilerinin yolundan gitmekte ve O'nun vahyine uymaktad›rlar.
H›ristiyanlarla Müslümanlar ahlaki de¤erler aç›s›ndan da çok büyük bir uyum içindedirler. Sadece kendi ç›karlar›n› düﬂünen, sevgisiz,
ac›mas›z, bencil, ç›karc› ve dürüstlükten uzak bir insan modeli, Müslümanlar gibi H›ristiyanlar›n da savunduklar› din ahlak›na ters düﬂmektedir. 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 Rabbimiz'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-
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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›ristiyanl›k ifadesiyle, H›ristiyanl›¤›n Hz. ‹sa'ya ilk vahyedildi¤i hali kastedilmektedir) bulunmayan, ancak Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›na al›n›ﬂ›ndan çok sonralar› 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) üçleme inanc›n›n hangi nedenlerle oluﬂturulmuﬂ olabilece¤ini inceleyece¤iz.
Kitapta, söz konusu inan›ﬂ incelenirken, üçlemeyi savunan çeﬂitli görüﬂlere ve temel iddialara da yer verilecektir. Ancak bu inanc›n detaylar› üzerinde durmadan önce, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'i -üçleme inanc›n› anlatmak amac›yla kullanaca¤›m›z- tüm ifadelerden tenzih
eder ve O'nun kutlu peygamberi olan Hz. ‹sa'n›n bu gibi nitelendirmelerden 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¤iﬂtirilmiﬂtir. Yerli ve yabanc› eserlerde Allah'›n mübarek elçisi Hz. ‹sa'n›n isminin geçti¤i her yere, bu kutlu insana hürmeten "Hazreti" ifadesi eklenmiﬂtir.)
Vurgulanmas› gereken bir di¤er önemli husus ise, Allah'›n gönderdi¤i tüm elçilere ve kitaplara iman eden Müslümanlar›n, hem H›ristiyanlar›n hem de Yahudilerin inançlar›na ve de¤erlerine sayg› duyduklar›d›r. ‹slam 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. Rabbimiz Bakara Suresi'nde Müslümanlar› ﬂu ﬂekilde tarif etmektedir:
Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler... (Bakara Suresi, 4)
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Ayetlerde bildirilen bu kitaplar Hz. ‹brahim'in sayfalar›, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, Hz. Davud'a indirilen Zebur ve Hz. ‹sa'ya indirilen ‹ncil'dir. Allah'›n Hz. ‹brahim'e vahyi bugüne kadar ulaﬂmam›ﬂt›r.
Di¤er kitaplar ise zaman içerisinde ilk vahyedildikleri hallerinden uzaklaﬂm›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 olduklar›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, Bii z Tevrat'›, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuﬂ peygamberler, Yahudilere onunll a hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler ve yüksek bilginler de, Allah'›n kitab›n› korumakla görevli k›› l›nd›klar›ndan ve onun üzerine ﬂahidler olduklar›ndan (onunla hükmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)
Bir k›s›m Yahudi din adamlar› için Kuran'da "kelimeleri yerlerine
konulduktan sonra sapt›r›rlar" (Maide Suresi, 41) ﬂeklinde buyurulmaktad›r. Allah bir di¤er ayette ise baz› Yahudilerin "Kitab› kendi elleriyle yaz›p, sonra az bir de¤er karﬂ›l›¤›nda satmak için 'Bu Allah Kat›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 vermektedir. 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:
O nlar›n hepsi bir de¤ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vard›r ki, gece
vaktinde ayakta durup Alll ah'›n ayetlerini okuyarak secdeye kapan›rlar.
Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olann › emreder, münker olandan sak›nd›r›r ve hay›rlarda yar›ﬂ›rlar. ‹ﬂte bunlar salih olanlardand›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 indd irilene -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 bunlar›n Rableri Kat›nda ecirleri vard›r. ﬁüphesiz A llah, 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. Müslümanlar›n Kitap Ehli'ne yaklaﬂ›mlar› için de ayn› ﬂey geçerlidir. Onlara
her zaman hoﬂgörüyle, adaletle, sevgiyle yaklaﬂmalar› esast›r. Bu nedenle 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›lm›ﬂ ve Allah'›n birçok Kuran ayetinde bildirdi¤i "iyili¤i emredip, kötülükten menetme" emrinin gere¤ini yerine getirmek hedeflenmiﬂtir.
Amac›m›z, üçleme inanc›n›n yanl›ﬂl›¤›n› göstermek ve sa¤duyulu ‹sevilerin gerçekleri görmelerine yard›mc› olmakt›r. Temennimiz tüm ‹sevilerin bu yan›lg›n›n fark›na varmalar› ve tevhid inanc›na uymayan tüm
yanl›ﬂ inan›ﬂlardan tamamen vazgeçmeleridir.

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›ndaki iki büyük hak din olan Yahudilik ve H›ristiyanl›k, bozulmam›ﬂ halleri 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 uymaktad›rlar. Kuran'da Hz. ‹brahim'in dininin "hanif" bir din oldu¤u bildirilmiﬂ 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, sadece Allah'a bir ve tek olarak iman etmesi ve teslim olmas›d›r. O putperest olan kavminin bat›l inan›ﬂlar›ndan uzaklaﬂm›ﬂ, sadece Allah'a yönelmiﬂ, muvahhid bir kuldur. Kavmini de putperest inan›ﬂlar›n› terk etmeleri, 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:
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Kendi nefsini aﬂa¤›l›k k›landan baﬂka, ‹brahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, Biz onu dünyy ada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Rabbi ona: "Teslim ol" dedi¤inde (O:) "Alemlerr in Rabbine teslim oldum" demiﬂti. Bunu ‹brahim, o¤ullar›na vasiyet etti, Yakup da:
"O¤ullar›m, ﬂüpp hesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak Müslüman
olarak can verin" (diye benzer bir vasiyettt e bulundu.) Yoksa siz, Yakub'un ölüm an›nda, orada ﬂahidler miydiniz? O, o¤ullar›na: "Benden
sonraa kime ibadet edeceksiniz?" dedi¤inde, onlar: "Senin ‹lah›na ve atalar›n ‹brahim, ‹smail ve ‹shak'›› n ‹lah› olan tek bir ‹laha ibadet edece¤iz;
bizler O'na teslim olduk" demiﬂlerdi. (Bakara Suresi, 133 0-133)
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 izlediklerini 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 Suresi'nde ﬂu ﬂekilde bildirir:
‹yilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan ‹brahim'in dinine uyann dan daha güzel dinli kimdir? Allah, ‹brahim'i dost
edinmiﬂtir. (Nisa Suresi, 125)
Müslümanlar, Rabbimiz'in Kuran'da emretti¤i gibi, tüm peygamberlere indirilenlere, "aralar›nda hiçbir ay›r›m yapmadan" iman ederler:
Deyin ki: "Biz A llah'a; bize indirilene, ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub ve
torunlar›na indirilene, Musa ve ‹sa'ya verr ilen ile peygamberlere Rabbinden 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 izleyenlerdir. Rabbimiz Kuran'da ﬂöyle buyurmaktad›r:
Do¤rusu, insanlar›n ‹brahim'e en yak›n olan›, ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. A llah, mü'minlerin velisidir. (Al-i ‹mran Suresi, 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 yönelip dönmeleri, Hz. ‹brahim'in gösterdi¤i güzel ahlak›, samimiyeti ve
imani derinli¤i örnek almalar› gerekir. Onlar da Hz. ‹brahim'in hanif dinine uyan muvahhidler gibi, Allah'›n birli¤ine iman eden ve O'na hiçbirﬂeyi ortak koﬂmayan samimi kullar olmal›d›rlar. Ancak günümüzde üçleme 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 oluﬂturulmuﬂtur.

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 dünyas›ndan ç›k›p putperest dünyaya do¤ru yay›l›ﬂ›n›n ard›ndan farkl›laﬂmaya 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 görülmeye baﬂland›. (Bu bölüm boyunca üçleme inanc›n› tarif etmek amac›yla kullanaca¤›m›z tüm bat›l ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)

Luigi Mayer, Hz. Süleyman Tap›na¤›, Victoria ve Albert
Müzesi, Londra
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"Üçleme" inanc› bu sürecin sonunda ortaya ç›kt›. Bu kavram, "Baba, O¤ul ve Kutsal Ruh"tan meydana gelmiﬂ üçlü bir Allah inanc› anlam›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 Kendisi'dir", "Tanr›; Baba, O¤ul ve Kutsal Ruh olarak vard›r"... Ak›l ve mant›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 inanca 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 özetlerler.
◆ 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 çeliﬂkiler bar›nd›rmas›na ve tevhid inanc›n›n tamamen karﬂ›s›nda yer almas›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 çeﬂitli 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 zaman göz ard› edilmiﬂ, insanlar bu konularda konuﬂmaktan menedilmiﬂlerdir. ‹lerleyen bölümlerde daha detayl› olarak inceleyece¤imiz söz konusu tevhid inanc› sahipleri, Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤unu söyleyenlere ﬂiddetle karﬂ› ç›km›ﬂ, bunun aç›kça "Allah'a ﬂirk koﬂmak" oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Bu nedenle de as›rlar boyunca "kafir", "sapk›n" (heretik) 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 baﬂlayan ba¤›ms›z Kitab-› Mukaddes araﬂt›rmalar›n›n büyük bir bölümünde, 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 yan›nda kiliseleri bulunan Üniteryen Kilisesi, üçleme inanc›n› kabul etmeyen çok büyük bir H›ristiyan toplulu¤udur. Bu gibi cemaatler -aralar›nda çeﬂitli görüﬂ farkl›l›klar› bulunsa da- Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤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 üçleme karﬂ›t› H›ristiyanlarla, farkl› isimler alt›nda ve farkl› kilise oluﬂumlar› ﬂeklinde karﬂ›laﬂmak mümkündür. Özellikle de Amerika'da "üçleme
üçlenmekte ve H›ristiyan dünyakarﬂ›tlar›" her geçen gün daha da gü
s›nda gerçekleri aç›kça dile getirenlerin say›s› büyük bir art›ﬂ göster-
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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 oldu¤unu savunmaktad›r.
Öte yandan baz› H›ristiyan kiliseleri içinde üçleme karﬂ›t› görüﬂlerin ortaya ç›kt›¤›, ancak bunlar›n bast›r›ld›¤› da bilinen bir gerçektir. Örne¤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 kurucular›, 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›ristiyanlar›n kutsal metni olan ‹ncil'd
de bu inanç yer almamaktad›r. Üçleme inanc› ‹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 üçleme karﬂ›tlar› özellikle; "E¤er bu inanç gerçekten do¤ru olsayd›, 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 ifadelerle yer almas› gerekmez miydi?" sorular› üzerinde
yo¤unlaﬂmaktad›rlar. Bu sorulara kendilerinin
verdikleri cevap ise aç›kt›r: ‹ncil'de tüm aç›kl›¤›yla yer almayan, dola
ay›s›yla ilk H›ristiyanlar taraf›ndan bilinmeyen bir inanç, H›ristiyanl›¤›n temeli olamaz. Bu, Hz
z. ‹sa'n›n ard›ndan ve yerleﬂik Yunan kültürünün etkisiyle oluﬂturulan bir yan›lg›d›r.

Giovanni Paolo Panini,
Roma Forumu, 1735,
Detroit Güzel Sanatlar
Enstitüsü

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 görülür. 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› ortaya 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 Kuran'da nas›l anlat›ld›¤›n›n üzerinde durmak gerekir.
Kuran'da, ‹ncil'in Tevrat'› do¤rulay›c› olarak gönderildi¤i haber verilmektedir:
Onlar›n (peygamberleri) ard›ndan yanlar›ndaki Tevrat'› do¤rulay›c›
olarak Meryem o¤lu ‹sa'y› gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'› do¤rulayan ve muttakiler için yoo l gösterici ve
ö¤üt olan ‹ncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)
Hz. ‹sa kendisine vahyedilen ‹ncil hükümleriyle, tahrif edilmiﬂ Tevrat'›n inançlar›n› düzeltmiﬂtir. Allah'›n Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sav)'e vahyetti¤i Kuran'da ise, hem ‹ncil hem de Tevrat tasdik edilmekte, ancak bu iki ‹lahi kitab›n sonradan bozulmaya u¤rayan yönleri de insanlara 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 yolyöntem k›ld›k. E¤er Allah dileseydi, sizi bir tek ü mmet k›lard›; ancak
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(bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Art›k hay›rlarda yar›ﬂ›n›z. Tümünüzün dönüﬂü Allah'ad›rr . Hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂtü¤ünüz ﬂeyleri 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 Rabbimiz Kuran'da, Müslümanlara en yak›n olanlar›n "Biz H›ristiyanlar›z" diyenler oldu¤unu bildirir:
... Onlarr dan, iman edenlere sevgi bak›m›ndan en yak›n olarak da: "H›ristiyanlar›z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtak›m) papaz ve rahiplerin olmas› ve onlar›n gerçekte büyüklük taslamamalar› nedeniyll edir.
(Maide Suresi, 82)
‹slam tarihi boyunca bu ayetin tecellileri görülmüﬂtür. H›ristiyanlarla Müslümanlar aras›ndaki yak›n iliﬂki, ‹slam'›n ilk dönemlerinde
baﬂlam›ﬂ, Habeﬂistan'daki H›ristiyan Krall›¤›n, putperestlerin bask›s›ndan kaçan Müslümanlara koruma sa¤lamas› bu iliﬂkiyi daha da güçlendirmiﬂtir. ‹slam topraklar›nda yaﬂayan H›ristiyanlar her zaman hoﬂgörülü, 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 indirr dikleriyle 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, Tevrr at'›, ‹ncil'i ve size Rabbinizden indirileni
ayakta tutmad›kça hiçbir ﬂey üzerinde de¤ilsiniz..." (M
M aide 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 Nisa Suresi'nde Rabbimiz ﬂu ﬂekilde buyurmaktad›r:
Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taﬂk›nl›k etmeyin, Allah'a karﬂ› gerçek olandaa n baﬂkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, ancak
Allah'›n elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelim
m esini) Meryem'e yöneltmiﬂtir 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 olm
m aktan yücedir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yak›nlaa ﬂt›r›lm›ﬂ (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. K im O'na ibadet etmeye 'karﬂ› çekimser' davran›rsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onlar›n t ümünü 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›kça 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 Mess ih'tir" diyenler küfre düﬂmüﬂtür. Oysa Mesih'in dedi¤i (ﬂudur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, benim de
Rabbii m, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendisi'ne ortak koﬂana ﬂüphesiz cenneti h aram k›lm›ﬂt›r, onun bar›nma yeri

ateﬂtir. Zulmedenlere yard›mc› yoktur." (Maide Suresi, 72)
Ayette de bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa onlar›n bu yak›ﬂt›rmalar›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, kendisinin 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." diyenler küfre düﬂmüﬂtür. De ki: "O, e¤er Meryem o¤lu Mesih'i,
onun annesini ve yeryüzz ündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir ﬂeye malik
olabilii r? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakilerin tümünün
mülkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah hee rﬂeye güç yetirendir. (Maide Suresi, 17)
Ayette haber verildi¤i gibi tüm insanlar Rabbimiz'in huzurunda 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 sürülen 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 söylemek bana yak›ﬂmaz. E¤er bunu söyledimse mutlaka Sen onu
bilmiﬂsindir. Sen bee nde olan› bilirsin, ama ben Sen'de olan›
bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin
Sen." (Maide Suresi, 116)
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Di¤er ayetlerde ise Hz. ‹sa'n›n, insanlara verdi¤i gerçek mesaj 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 peygamberli¤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 Suresi'nde Allah'›n s›fatlar› ﬂu ﬂekilde bildirilir:
De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (herﬂey O'na muhtaçt›r, daimdir, hiçbir ﬂeye ihtiyac› olmayand›r). O, do¤urmam›ﬂt›r ve do¤urulmam›ﬂt›r. Ve hiçbir ﬂey O'nuu n dengi de¤ildir. (‹hlas Suresi, 1-4)
Gerçek budur. Allah tektir ve Hz. ‹sa O'nun kulu ve peygamberidir. 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.

›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 içeren Kitab-› Mukaddes'tir. Bu kitaplar tahrif edilmiﬂ olmakla birlikte, H›ristiyanl›k dininin gereklerini, bir H›ristiyan›n hayat› boyunca uymas› gereken emir ve yasaklar›, göstermesi gereken güzel ahlak özelliklerini Kitab-› Mukaddes'te bulmak mümkündür. Ancak "üçleme" inanc›n›, bu ve buna benzer bir kelimeyi ‹ncil'de bulmak mümkün de¤ildir. Yeni Katolik Ansiklopedisi (The New Catholic Encyclopedia) 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 "üçleeme" s›rr›n›n aç›k, objektif ve dosdo¤ru, ayn› zamanda teolojik bir
aç›klamas›n› yapmak gerçekten çok 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›km›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 bahsetmemeleri gerekti¤ini kabul etti; di¤er yanda, tarihçi ve H›ristiyan teologlar›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 zirve 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 tart›ﬂmalara bir son vermekti. Bu Konsil'de, H›ristiyanl›¤›n temelini oluﬂturan inanç, "‹mparatorlu¤un güvenli¤i için", "insaa nlar›n
verecekleri bir karara göre" tan›mlanacakt›.
Nyssa'l› Saint Gregory

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: sokaklar, pazar yeri, sarraflar›n dükkanlar›... Bir esnafa, dükkan›ndaki baz› eﬂyalar için kaç gümüﬂ sikke istedi¤ini sorun. Size do¤urulmuﬂ 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 hizmetkara banyonun haz›r olup olmad›¤›n› sorun. Cevab›: "O¤ul
yokluktan olmuﬂtur" olacakt›r... Katolikler "tek evlat edinilen Yücedir" dediler, Ariusçular ise "Yaratan, herﬂeyden ulu olan" dedi.3
Konstantin, imparatorluk topraklar›nda yaﬂayan H›ristiyanlara geniﬂ 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 ediyordu. O, ç›karlar›n› koruyan bir devlet yöneticisiydi ve istedi¤i, s›n›rlar› içinde yaﬂayan tüm dinlerle, özellikle de Güneﬂ'e tap›nmaya dayal› bat›l Sol Invictus dini ile H›ristiyanl›k aras›nda bir uzlaﬂma, hatta kaynaﬂma sa¤lamakt›. Konstantin, tam bu kaynaﬂmay› sa¤lamaya çal›ﬂt›¤› s›rada H›ristiyanlar›n kendi aralar›nda teolojik bir tart›ﬂmaya girmelerinden
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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 bedenleﬂmiﬂ ﬂekli oldu¤u yönündeki bat›l enkarnasyon inanc›yd›. (Allah'› tenzih ederiz) Bu grubun lideri ‹skenderiye Piskoposu Athanasius'tu. Athanasius'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 Kilisesi 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›mad›¤›n› söylüyordu. Bunu ispatlamak için Matta ‹ncili'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 gelebiliriz" 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 anlatt›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 etmeye çal›ﬂt›. Bunu baﬂaramay›nca da Ariusçulu¤a karﬂ› ﬂiddetli bir sald›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 takipçileri Kilise'den aforoz edildiler. Arius ve onun en yak›n yard›mc›lar› olan
Piskopos Theonas ve Secundus ile on iki rahip sürgüne gönderildi. Arius sürgüne gitmeden önce düﬂüncelerini Thalia adl› lirik bir kitapta toplad›. 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 haberleri, Roma Kilisesi'ni himayesi alt›na alm›ﬂ olan ‹mparator Konstantin'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 giriﬂimlerin fayda etmedi¤ini görünce, Piskopos Hosius'un tavsiyesi üzerine, büyük bir "Dünya Kilise Konsili" ya da di¤er ad›yla bir "Sinod" toplamaya karar verdi. ‹znik'te toplanan bu konsilde, bugüne dek ulaﬂacak
olan üçleme inanc› tan›mland›. Bu inanc› kabul etmeyenler ise "sapk›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 Kilisesi'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›lmalar›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›nda kentte bulunmas›yd›. Bu nedenle ‹mpara-

Üçleme inanc›n›n karﬂ›s›nda yer
alan M›s›rl› rahip Arius.
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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-

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

rat›lmam›ﬂt›r. Onun (Hz. ‹sa'n›n)

mas›n›n ard›ndan, ‹znik Konsili üçle-

arac›l›¤›yla göklerde ve yerde var

meyi savunanlar›n lehii nde sonuçland›.

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 gelecektir. 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›" diyecek 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 yarat›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 (Evrensel) 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-
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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 temeli haline geldi ve bu yemine ba¤l› olmayan herkes sapk›n say›ld›. Roma 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 hatas›z bir metin say›ld›. Oysa tecelli eden irade asl›nda Roma ‹mparatorlu¤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 devam ettiler. Ancak Kilise'nin ›srarl› bask›lar› karﬂ›s›nda 4. yüzy›l sonlar›na do¤ru yavaﬂ yavaﬂ tarih sahnesinden çekildiler. Ancak üçlemenin Kilise taraf›ndan resmen kabulü dahi ihtilaflar› sona erdirmedi. Yeni konsiller topland›, yeni görüﬂler ortaya at›ld›, tart›ﬂmalar yaﬂand›. Ama tüm
tart›ﬂmalara ra¤men "Üçte Bir, Birde Üç" ﬂeklinde ifade edilen bat›l inan›ﬂ her zaman korundu. (Bu bat›l inanç, Allah'›n üç farkl› kiﬂilikte bulunmas› ve bu üç kiﬂili¤in de eﬂit, sonsuz ve müﬂterek de¤erde olmalar› anlamlar›n› taﬂ›yordu.) Konstantin döneminde hem ‹znik Yemini gibi inan›ﬂlar geliﬂtirildi, hem de bugün elimizde bulunan Yeni Ahit'e son ﬂekli
verildi. Bugün elimizdeki hiçbir Yeni Ahit nüshas› Konstantin
devrinden daha eski de¤ildir.8
‹znik Konsili'nden sonraki yar›m yüzy›l boyunca
Athanasius, ‹znik formülünü savundu ve giderek daha da geliﬂtirdi. Çünkü
‹znik Konsili'nde henüz üçleme 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 topland› ve "Kutsal Ruh'un üçleme inanc›n›n üçüncü parças› oldu¤u, üçünün 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›ndan 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 kelime 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 üçleme inanc›n›n insanlara sunuluﬂ ﬂeklidir. H›ristiyanlar aras›nda üçleme
inanc› genelde "anlaﬂ›lmas› zor, kavranmas› mümkün olmayan, ancak
mutlaka kabul edilmesi gereken" bir inanç olarak görülür. Bunun nedeni üçlemeyi savunanlar›n bir yandan da tevhid inanc›n› kabul ettiklerini 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¤unu, üzeerinde düﬂünmek ya da anlamak gerekmedi¤ini, sadece oldu¤u
gibi inan›lmas› gereken bir inan›ﬂ oldu¤un
nu 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›lmas›" süreci olarak tan›mlan›r. Bu süreç belli aﬂamalardan geçmiﬂ, en sonunda 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 konu detayl› olarak incelenecektir.

evhid inanc›n› insanlara tebli¤ etmiﬂ olan tüm peygamberler, üstün ahlaklar› ve samimi imanlar›yla çok
mübarek kimselerdir. Allah Nahl Suresi'nde elçilerini yaﬂad›klar› toplumda tevhid inanc›n› tebli¤ etmeleri için görevlendirdi¤ini ﬂöyle bildirmektedir:
Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kulluk edin ve ta¤uttan kaç›n›n"
(diye tebli¤ etmesi için) b ir elçi gönderdik… (Nahl Suresi, 36)
Ancak peygamberlerin ard›ndan tevhid inanc› zaman içerisinde insanlar taraf›ndan tahrif edilerek de¤iﬂtirilmiﬂtir. Her bozulma ve dejenerasyonun 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 vahyin 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 hakk›nda ihtilafa düﬂtüklerinizin bir k›sm›n› size aç›klamak için de. Öyleyse Allah'tt an 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 sii ze 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)

48

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

Hz. ‹sa tebli¤ görevini yerine getirmeye baﬂlad›¤›nda Hz. Musa'n›n
hükümlerinden uzaklaﬂan Yahudi din önderleri kendi yorumlar›yla, yeni haram ve helaller oluﬂturmuﬂ, ﬂekilci ve ba¤naz bir din meydana getirmiﬂlerdi. Öyle ki, Allah'›n Resulü Hz. ‹sa insanlar› iman etmeye ve bat›l geleneklerini terk etmeye ça¤›rd›¤›nda ona alayc› sözlerle ve düﬂmanca bir tutumla karﬂ›l›k verdiler:
Meryem o¤lu (‹sa) bir örnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle söz edip) kahkahh alarla gülüyorlar. Dediler ki: "Bizim ilahlar›m›z m› daha hay›rl›, yoksa o mu?" Onu yaln›zca bir tart›ﬂma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hay›r, onlar 'tart›ﬂmac› ve düﬂman' bir
kavimdir. (Zuhh ruf 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 engellemek için Roma ‹mparatorlu¤u'nun zalim yöneticileriyle baz› Yahudi
din adamlar› tuzak kurmuﬂlar ve en sonunda da Hz. ‹sa'y› çarm›ha gererek öldürmeye karar vermiﬂlerdir. Rabbimiz'in onlar›n bu giriﬂimlerine verdi¤i karﬂ›l›k Kuran'da ﬂöyle haber verilir:
Onlar (inanmayanlar) bir düzen kurdular. Allah da (buna karﬂ›l›k) bir
düzen kurr du. Allah, düzen kurucular›n en hay›rl›s›d›r. (Al-i ‹mran Suresi, 54)
Rabbimiz Hz. ‹brahim'i ateﬂten kurtard›¤› gibi Hz. ‹sa'y› da düﬂmanlar›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.) O ysa onu öldürmediler ve onu asmad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten
onun hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂenler, kesin bir ﬂüphe içindedirler. Onlar›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 Kat›nda diridir. Allah'›n Kuran'da Hz. ‹sa'ya kurulan tuzaklar›n bozuldu¤unu bildirmiﬂ olmas› da, Hz. ‹sa'n›n Allah Kat›nda diri oldu¤unun önemli delillerinden biridir. Kurulan tuzak Hz. ‹sa'y› öldürmektir, bu tuza¤›
ise Rabbimiz bozmuﬂtur. Hz. ‹sa'y› öldürdüklerini öne sürenlerin bu konudaki iddialar› sadece bir zandan ibarettir. Onlar Hz. ‹sa'y› çarm›ha
gerdiklerini zannederken, gerçekten bir baﬂka kiﬂiyi çarm›ha germiﬂdir. (Hz. ‹sa'n›n hayat› ve Allah Kat›na al›n›ﬂ› ile ilgili detayl› bilgi için
lerd
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 zaman içinde üçleme inanc›yla dejenerasyona u¤ram›ﬂt›r. Hz. ‹sa'n›n getirdi¤i muvahhid dinin özelliklerini, onun dünyada bulundu¤u sürece yaﬂad›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 kadar 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

50

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

geçersiz k›lmaktad›r. Alemlerin Rabbi olan Allah insanlar›n bilgisizce ortaya 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 Suresi, 35)
"Allah çocuk edindi" dediler. O, (bundan) yücedii r; O, hiçbir ﬂeye ihtiyac› olmayand›r. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna
iliﬂkii n bir delil de yoktur. Allah'a karﬂ› bilmeyece¤iniz bir ﬂeyi mi söylüyorsunuz? (Yunus Suresi, 68)
Rabbimiz'in birﬂeyi var etmesi için ona "Ol" demesi yeterlidir. Göklerde 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 sonsuz güç ve kudretine teslim olmuﬂtur:
…Oysa göklerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim 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. Dünya üzerindeki herﬂey belli sebeplere ba¤l› olarak geliﬂir. Do¤um, büyüme, ö¤renme ya da yaﬂlanma; zaman, mekan gibi belli sebeplere ba¤l›
olarak gerçekleﬂir. ‹nsanlar zamana ve mekana ba¤›ml› olarak yaﬂamaktad›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 benzersiz s›fatlar›n› unutmakta ve kendi s›n›rl› anlay›ﬂlar› do¤rultusunda
düﬂünmektedirler. Oysa bu söyledikleri Allah Kat›nda çok büyük bir yaland›r. Kehf Suresi'nde ﬂöyle bildirilir:
(Bu Kur'an) "Allah çocuk edindi" diyenleri uyar›p-korkutur. Bu konuda
ne kee ndilerinin, ne atalar›n›n hiçbir bilgisi yoktur. A¤›zlar›ndan ç›kan
söz ne (kadar da) büyük. Onlar y alandan baﬂkas›n› söylemiyorlar.
(Kehf Suresi, 4-5)
Rabbimiz bir di¤er ayette ise "E¤er Allah, çocuk edinmek isteseydi, 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 ﬂekilde var edebilece¤i haber verilmektedir. Allah'›n üçleme inanc›n› savunan 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 yee ri (bir örnek edinmeksizin) yaratand›r. O, bir
iﬂin olmas›na karar verirse, ona yaln›zca "OL" der, o da hemen oluverir.
(Bakara Suresi, 116-117)
"Rahman çocuk edinmiﬂtir" dediler. Andolsun, siz oldukçç a çirkin bir cesarette 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 çocuk öne sürdüklerinden (ötüü rü 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›yam
m et günü O'na, 'yapayaln›z, tek baﬂlar›na' geleceklerdir. (Meryem Suresi, 88-95)
Ayetlerde de belirtildi¤i gibi bu yak›ﬂt›rma "çok çirkin bir cesarettir". Göklerde ve yerde olan herﬂeyin sahibi olan Rabbimiz bu yak›ﬂt›rmalardan uzakt›r.
Üçleme inanc›n› savunanlar Hz. ‹sa'n›n Allah ile ayn› yetkilere sahip oldu¤u yönünde çok çarp›k bir aç›klama daha yaparlar. Oysa Rabbikünde ortak yoktur, herﬂeyi yaratmiz Kuran'da yer alan; "... O'na mülk
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:
V e 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 tapaa nlar›n ilki ben olurdum." (Zuhruf Suresi, 81)
Ayette haber verilen bu cevap üçleme savunucular›na büyük bir yan›lg› içinde olduklar›n› göstermektedir. Yukar›daki ayetin devam›nda
Allah ﬂöyle bildirir:
Göklerin ve yerin Rabbi, Arﬂ'›n Rabbi (olan Allah), onlar›n nitelendirdiklerinden 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›lmam›ﬂ ve Allah ile eﬂit yetkilere sahip bir güç olarak tarif edilir. (Allah'› tenzih ederiz) Oysa bu yanl›ﬂ düﬂünce ﬂekli, Rabbimiz'in peygamberlere
vahyetti¤i tevhid inanc›n›n tümüyle karﬂ›s›nda yer alan çirkin bir iftirad›r. Bakara Suresi'nde ﬂu ﬂekilde bildirilir:
Allah... O'ndan baﬂka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve
uyku tutmaz. Göklerde ve yerr de ne varsa hepsi O'nundur. ‹zni olmaks›z›n O'nun Kat›nda ﬂefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekk ini ve arkalar›ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi¤i kadar›n›n d›ﬂ›nda, O'nun ilminden 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 yerde bulunan canl› - cans›z herﬂey; tüm insanlar, hayvanlar, bitkiler, eﬂyalar 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 insanlar› 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 insanlard›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 çekimsee r kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karﬂ›
çekimser' davran›rsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli kii ,) onlar›n tümünü huzurunda toplayacakt›r. (Nisa Suresi, 172)
Ayette de bildirildi¤i gibi Hz. ‹sa Allah'a kulluk görevini yerine ge-
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tirmekten derin haz duyan, Rabbimiz'e teslim olmuﬂ çok samimi bir insand›r. Onun sözde ilahl›k iddias›nda bulundu¤u yönündeki tüm aç›klamalar sonradan üretilmiﬂ birer hezeyand›r. Yüce Rabbimiz tüm varl›klar üzerinde mutlak hakimiyete sahiptir. O'nun d›ﬂ›ndaki herﬂey, var olmak 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 olmayacak hiçbir eﬂya ya da ölümsüz kalacak hiçbir canl› mevcut de¤ildir. Oysa Kuran'da bildirildi¤i gibi Allah evveldir, ahirdir. (Hadid Suresi, 3) Yani 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, sonra 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 birer ölürler. Canl› olan herﬂey hayat›n› tüketip topra¤›n alt›na girecektir.
Ancak Rabbimiz baki olan, her zaman mutlak varl›¤›n› sürdürecek oland›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 tutmakla, 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 tutmaz, her türlü acizlikten de münezzehtir. O, yaratt›klar›na çeﬂitli acizlikler vermiﬂ ve bu eksiklikleri fark edip yaln›zca Kendisi'ne yönelerek kulluk etmelerini, herﬂeyi Kendisi'nden istemelerini emretmiﬂtir. ‹nsana düﬂen de, Allah dilemedikçe hiçbir ﬂeye güç yetiremeyece¤ini, tek bir saniye bile hayat›n› devam ettiremeyece¤ini bilerek Rabbimize yönelip dönmektir. Allah Kendisi'nden baﬂka hiçbir ilah olmad›¤›n› Kuran ayetlerindeki 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 bozulup gitmiﬂti. Arﬂ›n Rabbi olan Allah onlarr ›n nitelendiregeldikleri ﬂeylerden yücedir. O, yapt›klar›ndan sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirr ler.
Yoksa O'ndan baﬂka ilahlar m› edindiler? De ki: "Kesin-kan›t (burhan)›n›z› getirin. ‹ﬂte benii mle birlikte olanlar›n zikri (Kitab'›) ve benden
öncekilerin de zikri." Hay›r, onlar›n ço¤u hakk› bii lmiyorlar, bundan dolay› yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 19-24)

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

57

Hay›r, Biz onlara hakk› getirdik, ancak onlar gerçekten yalanc›d›rlar.
Allah, hiçbir çocuk edinmemiﬂﬂ tir ve O'nunla birlikte hiçbir ‹lah yoktur;
e¤er olsayd›, her bir ilah elbette kendi yaratt›¤›n› gött ürüverirdi ve (ilahlar›n) bir k›sm›na karﬂ› üstünlük sa¤lard›. Allah, onlar›n nitelendiregeldikll erinden yücedir. Gayb› ve müﬂahede edilebileni bilendir; onlar›n ortak 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 oldu¤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 öldükten sonra ahirette yeniden diriltilece¤i bildirilmiﬂtir:
"Selam üzerimedir; do¤du¤um
m gün, ölece¤im gün ve diri olarak yenidenkald›r›laca¤›m gün de." (Meryem Suresi, 33)
Onu Allah yaratm›ﬂ, kendisine dünya üzerinde tevhid inanc›n› anlatmas› 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¤inde 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› gerçekleﬂtiren Allah't›r. Gösterdi¤i tüm mucizeleri yaratan Allah't›r. Hz.
‹sa bunlar› kendisinden de¤il,
Allah'›n kendisine olan rahmeti 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 hayat›ndaki mucizelerdir. Gerçekten de Rabbimiz Hz. ‹sa'ya ola¤anüstü mucizeler vererek lütufta bulunmuﬂtur. Bu kutlu insan›n do¤umundan
Allah Kat›na al›n›ﬂ›na kadar geçen zaman hep mucizelerle doludur. Bunlardan 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 dokunmam›ﬂken ve ben azg›n utanmaz (bir kad›n) de¤ilken" dedi. "‹ﬂte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için kolayd›r. Onu insaa nlara bir ayet ve
Bizden bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)." Ve iﬂ de olup bitmiﬂti. Böyy lelikle 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¤madan önce, birçok özelli¤ini ve onu insanlar için bir rahmet olarak gönderdi¤ini melekleri arac›l›¤›yla annesi Hz. Meryem'e bildirmiﬂtir.
Demiﬂti ki: "B
B en, yaln›zca Rabbinden (gelen) bir elçiyim; sana tertemiz
bir erkek çocuk arma¤an etmek için (buradaa y›m)... Onu insanlara bir
ayet ve Bizden bir rahmet k›lmak için (bu çocuk olacakt›r)."… (Meryem
Suree si, 18-21)
‹ﬂte bu mucizevi yarat›l›ﬂ üçleme inanc›n›n sözde delillerinden birini teﬂkil eder. Hz. ‹sa'n›n do¤umundaki ola¤anüstülük apaç›k bir gerçektir. Ancak Kuran'da Hz. Yahya'n›n da yine mucizevi bir ﬂekilde dünyaya 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; Demii ﬂti ki: "Rabbim, ﬂüphesiz benim kemiklerim gevﬂedi ve baﬂ, yaﬂl›l›k aleviyle tutuﬂtu; ben Sana duaa etmekle mutsuz olmad›m. Do¤rusu ben, arkamdan gelecek yak›nlar›m ad›na korkuya kap›ld›m, benim kar›m da bir k›s›r (kad›n)d›r. Art›k bana Kendi Kat›ndan bir yard›mc› arma¤an et. Bana mirasç› olss un. Yakup o¤ullar›na
da mirasç› olsun. Rabbim, onu (kendisinden) raz› olunan(lardan) k›l."
(Meryem S uresi, 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. Zekeriya'n›n çocuk sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Ama o kendisine bir yard›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 Yahya'y› müjdelerr . O, Allah'tan olan bir kelimeyi (‹sa'y›) do¤rulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberr dir." (Al-i ‹mran Suresi, 39)
Rabbimiz Hz. Zekeriya'y› ismi Yahya olan bir çocukla müjdelemiﬂtir. 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 çocuk 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 kolayd›r, daha önce sen hiçç bir 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 yaa par."
(Al-i ‹mran Suresi, 40)
‹ncil'de de Hz. Yahya'n›n do¤umuyla ilgili benzer bir anlat›m yer almaktad›r:
Bu s›rada, Rab'bin bir mele¤i buhur suna¤›n›n sa¤›nda dikilip Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce ﬂaﬂ›rd›, korkuya kap›ld›.
Melek ona, "Korkma, Zekeriya" dedi, "Duan kabul edildi. Kar›n Eliks›n. Sezabet sana bir o¤ul do¤uracak, onun ad›n› Yahya koyacak
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. ‹srailo¤ullar›ndan birço¤unu, Tanr›lar'› Rab'be döndürecek. Babalar›n yüreklerini çocuklar›na döndürmek,
söz dinlemeyenleri, do¤ru kiﬂilerin anlay›ﬂ›na yöneltmek ve Rab için haz›rlanm›ﬂ bir halk yetiﬂtirmek üzere, ‹lyas'›n ruhu ve gücüyle Rab'bin önünden gidecektir." Zekeriya mele¤e, "Bundan nas›l emin olabilirim?"
dedi. "Çünkü ben yaﬂland›m, kar›m›n da yaﬂ› ilerledi." (Luka, 1/11-18)
Rabbimiz Hz. Zekeriya'ya Kendi Kat›ndan bir mucizeyle Hz. Yahya'y› arma¤an etmiﬂ, bu mübarek insana çocuk yaﬂ›nda itaati sevdirmiﬂ, hikmet, sevgi duyarl›l›¤› ve
temizlik vermiﬂtir. Ayetlerde Hz. Yahya için ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
... O, çok takva sahibi biriydi. Ana ve babas›na itaatkard› ve isyan eden bir zorba de¤ildi. O na selam olsun; do¤du¤u gün, ölece¤i gün ve diri olarak yeniden-kald›r›laca¤›
gün de. (Meryem Suree si, 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› kabul 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 hamile kalmas›n› gerektiren ﬂartlar mevcut de¤ildir. Dolay›s›yla
Hz. Meryem'in Hz. ‹sa'y› dünyaya getiriﬂiyle Hz. Yahya'n›n durumu aras›nda büyük bir benzerlik vard›r. Bu durum, üçleme inanc›n›n sözde dayanaklar›ndan birinin daha geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r.

Hz. Adem'in topraktan yarat›l›ﬂ›
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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 ﬂekilde var edildi¤i haber verilir. Hicr Suresi'nde ﬂöyle bildirilir:
Hani Rabbin meleklere demiﬂti: "Ben, kuru bir çamurdan, ﬂekillenmiﬂ bir
balç›ktan bir beﬂer yarataa ca¤›m. Ona bir biçim verdi¤imde ve ona ruhumdan üfürdü¤ümde hemen ona secde ederek (yere) kapan›n.. " (Hicr
Suresi, 28-29)
Ayette bildirilen gerçek, çok ola¤anüstü bir yarat›l›ﬂa iﬂaret etmektedir. Hz. Adem annesi ve babas› olmadan, "kuru bir çamurdan, ﬂekillenmiﬂ 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 (embriyo), sonra yarat›l›ﬂ biçç imi belli belirsiz bir çi¤nem et parças›ndan; size
(kudretimizi) aç›kça göstermek için... (Hac Suress i, 5)
Sizi topraktan yaratm›ﬂ bulunmas›, O'nun ayetlerindendir; sonra siz,
(yeryüzünün her yan›na) y ay›lmakta olan bir beﬂer (türü) oldunuz.
(Rum Suresi, 20)
Allah sizi topraktan yaratt›, sonra bir daa mla sudan. Sonra da sizi çift
çift k›ld›. O'nun bilgisi olmaks›z›n, hiçbir diﬂi gebe kalmaz ve do¤urr maz
da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen k›salt›lmas› da mutlaka 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. Gerçee k,
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Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuﬂkuya kap›lanlardan olma. (Al-i ‹mran Suresi, 59-60)
Yukar›daki ayette Allah Hz. Adem ile Hz. ‹sa'n›n benzer ﬂekilde yarat›ld›klar›n› bildirmektedir. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi Hz.
Adem, herhangi bir atas› olmaks›z›n sadece Allah'›n "Ol" demesiyle topraktan 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›lmamak gerekti¤i hat›rlat›lmaktad›r. Dolay›s›yla bu büyük gerçek görülmeli 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 kendisinden 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
görendd ir. Bize kavuﬂmay› ummayanlar, dediler ki: "Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimiz'i görmemiz gerekmez miydi?" Andolsun, onlar
kendi nefislerinde büyüklü¤e kap›ld›lar ve büyük bir azg›nl›kla baﬂﬂ kald›rd›lar. (Furkan Suresi, 20-21)
Di¤er ayetlerde de Rabbimiz ﬂöyle buyurur:
Biz senden önce de kendilerine vahyetti¤imiz erkekler d›ﬂ›ndd a elçi göndermedik. E¤er bilmiyorsan›z, o halde zikir ehline sorun. Biz onlar›, yemek
yemez cesetll er k›lmad›k ve onlar ölümsüz de¤illerdi. Sonra onlara verdi¤imiz söze sad›k kald›k, böylece onlar›› ve dilediklerimizi kurtard›k da ölçüsüz 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 ﬂekilde hamile kalm›ﬂt›r. Ancak Hz. ‹sa'n›n do¤um aﬂamalar›, do¤um s›ras›nda annesi Hz. Meryem'in yaﬂad›klar› Hz. ‹sa'n›n her insan gibi ayn› zorlu evrelerden geçerek dünyaya geldi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu
süreç boyunca yaﬂananlar›n farkl› ﬂekilde yorumlanmas› ya da bu durumdan 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."
A lt›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 ayy d›n olsun. E¤er herhangi bir beﬂer görecek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oruç adad›m,, bugün hiç kimseyle konuﬂmayaca¤›m."
Böylece onu taﬂ›yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen gerçekten ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂey yapt›n."
"Ey Harun'un k›z kardeﬂi, senin baban kötü bir kiﬂi de¤ill di 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 bulunmuﬂtur. Ölüleri diriltmek, çamurdan bir kuﬂ ﬂekli yap›p ona can vermek,
do¤uﬂtan kör ve alacal›y› iyileﬂtirmek gibi gerçekleﬂtirdi¤i birtak›m mucizeler, ayn› ﬂekilde babas›z dünyaya gelmesi gibi kendi var oluﬂuyla ilgili ola¤anüstülükler ise, dünya hayat›nda ba¤›ml› oldu¤umuz bilinen
kurallar›n d›ﬂ›ndaki olaylard›r. Rabbimiz Kuran'›n birçok ayetinde, peygamberlerin gönderildikleri kavimlere gösterdikleri mucizelerden bahsetmiﬂtir. 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 insanlara birçok mucizeler gösterildi¤ini haber vermiﬂtir. Hz. Musa büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, Rabbimiz onun asas›n› bir y›lana dönüﬂtürerek
ona çok büyük bir mucizeyle yard›m etmiﬂtir. (Taha Suresi, 69) Ayn› ﬂekilde Firavun ve ordusunun takibi sonucu deniz kenar›na gelen Hz. Musa ve ‹srailo¤ullar› denizde yol aç›lmas›yla karﬂ› tarafa geçebilmiﬂler, Firavun ve ordusu ise sular alt›nda kalm›ﬂlard›r. (Taha Suresi, 77-78) Kuran ayetlerinde de Peygamber Efendimiz (sav)'in birçok mucizeleri,
gaybdan verdikleri haberler bildirilmektedir. Allah ‹sra Suresi'nde Peygamberimiz (sav)'i bir gece Mescid-i Aksa'ya götürdü¤ünü ve oray› gösterdi¤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 insanlar göstermekte olduklar› mucizelerin ancak Allah'›n dilemesiyle gerçekleﬂti¤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-Kudd üs ile destekledim, beﬂikte iken de, yetiﬂkin
iken de insanlarla konuﬂuyordun. Sana Kitab'›, hikmetii , Tevrat'› ve ‹ncil'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 iyileﬂtiriyorduu n, (yine) Benim iznimle ölüleri
(hayata) ç›kar›yordun. ‹srailo¤ullar›'na apaç›k belgelerle geldi¤indd e onlardan inkara sapanlar, "ﬁüphesiz bu apaç›k bir sihirdir" demiﬂlerdi
(de) ‹srailo¤ullar›'n› see nden geri püskürtmüﬂtüm." (Maide Suresi, 110)
Kuran ayetleriyle Hz. Meryem ve Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfeden tüm iddialar 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 çevriliyorlar? (Maidd e Suresi, 75)
Ayette özellikle yemek yemelerinden söz edilmesi çok hikmetlidir.
Çünkü yemek yemek, ac›kmak, susamak, uyuma ihtiyac› hissetmek canl›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

Rabbimiz Hz. ‹sa'ya birçok mucize ile lütufta bulunmuﬂtur. Bu mucizelerden biri de
Hz. ‹sa'n›n ölüleri diriltmesidir. ‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n, Lazarus'u ölümünün ard›ndan
diriltti¤ini anlatan birçok pasaj bulunmaktad›r. 1308-1311, Kimbell Güzel Sanatlar
Müzesi, Fort Worth, Teksas
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ﬂeye ve hiç kimseye muhtaç olmayand›r. Ancak tüm canl›lar var olabilmek 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" demii ﬂlerdi. O da: "Selam" demiﬂti. "(Haklar›nda
bilgim olmayan) Yabanc› bir topluluk." Hemen (onlara) see zdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buza¤› ile (geri) geldi. Derken onlara 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" dediler. O da: "Selam" dedi (ve) hemenn gecikmeden k›zart›lm›ﬂ bir buza¤› getirdi. Ellerinin ona uzanmad›¤›n› görünce (‹brahim durumdan) hoﬂlanmad› ve içine bir tür korku düﬂtü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine 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 düﬂmüﬂtür. De ki: "O, e¤er Meryem o¤lu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek istee rse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir ﬂeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakilee rin tümünün mülkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah herﬂeye güç yetirendir. (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 sonuçta bir kuldur. Kuran'da Hz. ‹sa'y› ilahlaﬂt›ranlar için ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
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Andolsun, "ﬁüphesiz Allah, Meryem o¤lu Mesih'tir" diyenler küfre düﬂmüﬂtür. Oysa Mesih'in dedi¤i ( ﬂudur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, benim de
Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendisi'ne ortak koﬂana ﬂüphesiz cenneti haram k›lm›ﬂt›r, onun bar›nma yeri
ateﬂtir. Zulmedenlere yaa rd›mc› yoktur." Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler küfre düﬂmüﬂtür. Oysa tek bir ilahtan baﬂka ilah yoktur. E¤er söylemekte olduklar›ndan vazgeçmezlerse, onlardan inkâr edenlere 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 hüküm sahibidir. O, bir ﬂey diledi¤i zaman bunu erteleyebilecek ya da geri çevirebilecek baﬂka bir güç yoktur. Allah'›n d›ﬂ›nda ilahlar var oldu¤unu söyleyen, "Allah çocuk edindi" diyenler için Kuran'da ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki, ona ﬂunn u vahyetmiﬂ olmayal›m:
"Ben'den baﬂka ‹lah yoktur, öyleyse Bana ibadet edin." "Rahman (olan
Allah) ç ocuk 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, önlerindekini ve arkalar›ndakini bilir; onlar ﬂefaat etmezler (kendisinden) hoﬂnut
olunandan baa ﬂka. Ve onlar, O'nun haﬂmetinden içleri titremekte olanlard›r. Onlardan her kim: "Gerçekten ben, O 'nun d›ﬂ›nda bir ilah›m" diyecek
olsa, bu durumda Biz onu cehennemle cezaland›r›r›z. Zalimleri Biz b öyle
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 bann a itaat edin. Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de
Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdd o¤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 indirdi¤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 ayetlerinden, Hz. ‹sa'n›n, dinleri konusunda ihtilafa düﬂenlere yol gösterdi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. ‹ncil'de yer alan baz› tariflerden, Hz. ‹sa'n›n öncelikle ikiyüzlü, samimiyetsiz din adamlar›n›, dindar görünerek halk› kand›ranlar› yapt›klar›ndan vazgeçmeye, Allah'a iman etmeye davet etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Kuran'da Allah ﬂu ﬂekilde bildirmektedir:
‹ sa aç›k belgelerle gelince, dedi ki "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk›nda ihtilafa düﬂtüklerinn izin bir k›sm›n› size aç›klamak için de. Öyleyse Allah'tan sak›n›n ve bana itaat edin. (Zuhruf Surr esi, 63)
Hz. ‹sa, tüm peygamberler gibi ahlaki dejenerasyonu ve dinsizli¤i
hedef ald›. ‹nsanlardan yapt›klar› tüm adaletsizlikleri, haks›zl›klar›, ahlaks›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 uzaklaﬂmalar›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, ilim 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¤ine devam etti. Bu s›rada ise yan›nda az say›da yard›mc›s› oldu. Dini asl›na döndürmek, hurafelerden ve bat›l uygulamalardan temizlemek için
çaba gösterdi. Rabbimiz'in kendisine bahﬂetti¤i üstün kavray›ﬂ ve hikmet 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› g önderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'› do¤rulayan ve muttakiler için yoll gösterici ve
ö¤üt olan ‹ncil'i verdik. ‹ncil sahipleri Allah'›n onda indirdikleriyle hükmetsinlerr . Kim Allah'›n indirdi¤iyle hükmetmezse, iﬂte onlar, fas›k olanlard›r. (Maide Suresi, 46-47)
Hz. ‹sa'n›n ça¤r›s›na cevap verenlerin say›s› baﬂlang›çta çok az oldu. Çünkü bu ça¤r›, hem geçimini hurafe ve geleneklerden sa¤layan rahip 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¤ yayg›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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l›k d›ﬂ› tutum ﬂöyle belirtilmiﬂtir:
...Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoﬂlanmayaca¤› bir ﬂeyle gelse 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›lmaya baﬂlam›ﬂ, iki grup aras›ndaki fark belirgin bir ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂt›r. Bir tarafta gerçek dini anlatan ve insanlar› tek bir Allah'a iman etmeye ça¤›ran Allah'›n elçisi, di¤er yanda ise hangi mucizeyi, hangi delili görürse görsün, inanmamaya karar vermiﬂ bir grup vard›r. Hz. ‹sa'n›n
karﬂ›s›ndaki düﬂmanlar kendilerini aç›kça belli etmiﬂlerdir. Onu dinleyen, yan›nda olan kiﬂilerden de sonradan onu inkar edenler ç›km›ﬂ olnra, içlerinden birtak›m f›rkalar
mas› muhtemeldir. Nitekim Allah "Son
ihtilafa düﬂtü..." (Zuhruf Suresi, 65) ayetiyle bu durumu bizlere haber
vermektedir. Bu nedenle de Hz. ‹sa, kavmin içinden iman eden ve güvenebilece¤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 göre öldürme cezas›n› uygulama hakk› olmayan rahipler, Roma yönetimini 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› yönticilere 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 düzen 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 geçilmiﬂ, tuzak kurulmuﬂtur. Ancak bu kiﬂiler Hz. ‹sa'y› öldürmeyi baﬂaramam›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›ristiyanl›¤›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 öldürmedilee r ve onu asmad›lar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten
onun hakk›nda anlaﬂmazl›¤a düﬂenn ler, kesin bir ﬂüphe içindedirler. Onlar›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 bildirilmektedir:
Hay›r; Allah onu Kendine yükseltti (refee a). 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 durumu aç›kça haber vermektedir. Allah insanlara Hz. ‹sa'n›n bir benzerini göstermiﬂ ve Hz. ‹sa'y› da Kendi Kat›na yükseltmiﬂtir. Ayr›ca Rabbimiz, 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 çeﬂitli 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›klar› 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›lmaktad›r. Hz. ‹sa Allah'›n insanlara uyar›c› olarak gönderdi¤i bir hidayet önderidir. Nitekim Meryem Suresi'nde bildirilen "(‹sa) Dedi ki:
'ﬁüphesiz ben Allah'›n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'› verdi ve beni 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 gönderr ilmiﬂ bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'› do¤rulay›c›
ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demiﬂti. Fakat o, onlara apaç›k belgelerle gelince: "Bu, aç›kça bir büyüdürr " dediler. (Saff Suresi, 6)
Bir di¤er Kuran ayetinde ise ﬂu ﬂekilde bildirilir:
Beﬂerden hiç kimsenin, Allah kendisine Kitab'›, hükmü ve peygamberli¤i
verdikten, sonra insanlara: "Allah'› b›rak›p bana kulluk edin" deme (hakk› ve yetki)si yoktur. Fakaat o, "Ö¤retti¤iniz ve ders verdi¤iniz Kitab'a göre 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 yeryüzüne ikinci kez gelece¤i çok aç›k olarak bildirilmiﬂtir. Peygamberimiz (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› bilgi için Bkz.: Hz. ‹sa'n›n Geliﬂ Alametleri, Harun Yahya)

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 bulunmaktad›r. Nitekim tarih boyunca üçlemeye karﬂ› ç›kan gruplar da buna dikkat çekmiﬂ, üçlemeyi savunanlar›n delilsiz 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 konuﬂmalar›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 dilemesiyle gerçekleﬂtirdi¤ini sürekli olarak
k dile getirmektedir. Kendisini
yücelten kiﬂileri Allah'› yüceltmeye, Allah'›n sonsuz gücünü anmaya ve
O'na teslim olmaya davet etmektedir. Bu konuyu ilerleyen sayfalarda inceleyece¤iz.
Hz. ‹sa'n›n nas›l tebli¤de bulundu¤unu gösteren birçok Kuran ayeti vard›r. Maide Suresi'nde bu konuda ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
Allah: "Ey Meryem o¤lu ‹sa, insanlara, beni ve annemi Allah'› b›rakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dedi¤inde: "Seni tenzih ederim,
hakk›m olmayan bir sözü söyll emek bana yak›ﬂmaz. E¤er bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmiﬂsindir. Sen bende olan› bilirsin, a ma 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 oll an Allah'a kulluk
edin.' Onlar›n içinde kald›¤›m sürece, ben onlar›n üzerinde bir ﬂahidim.
Benim (düü nya) hayat›ma son verdi¤inde, üzerlerindeki gözetleyici
Sen'din. Sen herﬂeyin üzerine ﬂahid olans›n.. E¤er onlar› azapland›r›r-
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s an, ﬂüphesiz onlar Senin kullar›nd›r, e¤er onlar› ba¤›ﬂlarsan, 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. Tevhid inanc› ayn› ‹slam dininde oldu¤u gibi "gerçek H›ristiyanl›¤›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 ortaya 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 sadece 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 kendilerince "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 Yahudilere vahyini ulaﬂt›rm›ﬂt›. Elçileri onlar› bu vahye eksiksiz
uymalar› için uyarm›ﬂlard›. Allah'›n Kuran'da bildirilen ifadeyle "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›ristiyanlar›n da kabul etti¤i gibi, Tevrat'› do¤rulay›c› olarak gelmiﬂti. Tevrat'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. Çünkü ne Tevrat'›n ne de Eski Ahit'i oluﬂturan di¤er kitaplar›n herhangi
bir yerinde, söz konusu üçlem
me 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 bu
ulunmam›ﬂlard›r. Ne Hz. ‹brahim'den, ne
Hz. Musa'dan ne de bir baﬂka peygamberden böyle bir aç›klama duyulmam›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 tekrarlad›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 yüre¤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 diye ona ﬂekil veren Allah ﬂöyle diyor: Rab Benim;; ve baﬂkas› yoktur. (‹ﬂaya, 45/18)
Ve Benden baﬂka Allah, hak Allah ve Kurtar›c› yok; Benden baﬂkas› 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, 6/45)
Yukar›daki Tevrat pasajlar›nda da görüldü¤ü gibi Rabbimiz'in sonsuz 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 bildirilmektedir:
...Ey ‹srailo¤ullar›, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a
ibadet edin... (Maide Suresii , 72)

88

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

Hz. ‹sa'n›n insanlar› tevhide ça¤›ran ifadeleri, aksi yönden tahriflere maruz kalm›ﬂ olan Yeni Ahit'in ‹ncillerinde de bugün hala mevcuttur.
Örne¤in Hz. ‹sa, Markos ‹ncili'ne göre, kendisine gelerek "tüm buyruklar›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 kendisinin 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 etmeyip övülmeye lay›k olan›n sadece Allah oldu¤unu vurgulayarak, kendisinin 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 yana tüm peygamberlerin anlatt›¤› gerçektir: Rabbimiz, herﬂeyi yoktan yaratan, 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 münezzeh, diri, herﬂeyi bilen ve herﬂeye gücü yeten, ﬂan› büyük olan, hükmeden, keremi bol olan, esirgeyen ve ba¤›ﬂlayan Yüce Allah't›r. Göklerde ve yerde olanlar›n tümü Allah'a teslim olmuﬂtur.
Nitekim Yeni Ahit'te de "Allah'›n birli¤i" çok önemli bir iman ﬂart› olarak yer almaktad›r. Her tü
ürlü çok tanr›l›, üç tanr›l› inan›ﬂlar ya da
her nevi putperestlik Tevrat'ta oldu¤u gibi ‹ncil'de -heem dört ‹ncil'de
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hem de elçilerin yaz› ve mektuplar›nda- de a¤›r bir ﬂekilde k›nanmaktad›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 lay›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 kapand›. 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 yücelik 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 olarak 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› insanlar› Allah'a bir ve tek olarak iman eden H›ristiyanlar olmaya ça¤›rd›klar› ﬂöyle aktar›lmaktad›r:
Ne var ki elçiler, Barnaba'yla Pavlus, bunu duyunca giysilerini y›rtarak 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 vazgeçmeye, gö¤ü, yeri, denizi ve bunlar›n içindekilerin hepsini yaratm›ﬂ olan... Allah'a dönmeye ça¤›r›yo
oruz... Size iyilik ediyor. Gökten ya¤mur ya¤d›r›yor, çeﬂitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor,
siizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor." (Elçilerin ‹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, soluk ve herﬂeyi vereen Kendisi oldu¤una göre, bir ﬂeye gereksinmesi varm›ﬂ gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez. Allah
h, tüm uluslar› bir tek insandan türetti ve onlar› yeryüzünün dört bir buca¤›na yerleﬂtirdi. Ulusslar›n var olaca¤› belirli süreleri ve yerleﬂecekleri bölgelerin s›n›rlar›n› önceden saptad›. Bunu, Kendisi'ni aras›nlar... diye yapt›. Asl›nda Allah hiçbirimizden uzak de¤ildir. Nitekim, O'nda yaﬂ›yor ve hareket ediyoruz, O'nda var›z... (Elçilerin ‹ﬂleri, 17/24-28)
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Allah sonsuz güç ve kudret
sahibidir
Teslis inanc›na göre Hz. ‹sa yarat›lmam›ﬂt›r, ezelden beri vard›r ve
Allah ile eﬂit güçlere, yetkilere sahiptir. (Allah'› tenzih ederiz) Oysa
bu çok büyük bir yan›lg›d›r. Günümüzde üçlemeye inananlar Hz.
‹sa'n›n kendilerini kurtaraca¤›na,
dualar›n› kabul edece¤ine, onun sayesinde tüm günahlar›ndan kurtulduklar›na inan›rlar. (Kefaret yan›lg›s›, ileride detayl› olarak incelenecektir.) Bu yanl›ﬂ inanç ﬂekli, Kuran
ayetlerinde tarifi yap›lan çok büyük
bir aldan›ﬂt›r. Üstelik ‹ncil aç›klamalar›nda da bu inan›ﬂ hiçbir ﬂekilde
desteklenmemekte, tam aksine yalanlanmaktad›r.
Bu yanl›ﬂ inanca ‹ncil'den sözde baz› deliller getirilir. Bu delillerin
baﬂ›nda ise Hz. ‹sa'n›n gösterdi¤i
mucizeler gelmektedir. Oysa Hz.
‹sa'n›n insanlara birçok mucize göstermesi, onu sözde ilahlaﬂt›ran inanca delil oluﬂturmaz. Bu mucizeler
Kuran'da da belirtilen aç›k birer gerçektir. 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 gerçekleﬂmiﬂtir. Allah Hz. ‹sa'n›n d›ﬂ›nda, Hz. Musa'ya, Hz. Süleyman'a, Hz. ‹brahim'e, Hz. Zekeriya'ya, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e ve daha
birçok peygambere de mucizelerle yard›m etmiﬂtir. Ancak üçleme inanc›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 önemle 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 bile
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 herﬂey 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! (Vahiy, 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 olan 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
ya
a rg›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›ndan kurulmuﬂtur. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 13/1)
...Rab ﬂöyle diyor: "Varl›¤›m hakk› için her diz önümde çökecek
ve her dil Allah oldu¤umu aç›kça söyleyecek." (Pavlus'un Romal›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›lan› gören Rabbiniz sizi ödüllendirecektir. Dua etti¤inizde, putperestler gibi boﬂ sözler tekrarlay›p durmay›n. Onlar, söz kalabal›¤›yla
seslerini duyurabileceklerini san›rlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Rabbiniz, nelere gerekssinmeniz oldu¤unu daha siz O'ndan dilemeden önce bilir. Ayart›lmam›za izin verme. Kötü olandan bizi
kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlarra dek Senindir. (Matta 6/1-8, 13)
‹ncil'de bildirilen bu gerçekler, Kuran'da bildirilenlerle uyum için-
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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, yeryüzünde 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. Kainattaki 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 verenin alemlerin Rabbi olan Allah oldu¤u çeﬂitli örneklerle aç›klanmaktad›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? Öy
yleyken biri bile Rabbinizin bilgisi olmadan 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 düﬂünerek kayg›lanmay›n. Ne söyleyece¤iniz o anda size bildirilecek.
Çünkü konuﬂacak olan siz olmayacaks›n›z, Rabbinizin Ruhu sizin arac›l›¤›n›zla konuﬂacakt›r. (Matta, 10/19-20)
Kurtar›c›m›z tek Alla
ah, 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 baﬂka 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, kendimize de¤il, ölüleri diriltten Allah'a güvenmemiz için oldu. (Pavlus'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.

›ristiyanl›k çeﬂitli mezheplere, bu mezhepler
de kendi içlerinde çeﬂitli kollara ayr›lmaktad›r. ‹ncil'i farkl› ﬂekillerde yorumlayan, farkl› uygulamalara sahip çok çeﬂitli dini ak›mlar, kiliseler bulunmaktad›r.
Ancak bu farkl› kollar›n çok büyük bir bölümünün ittifakla kabul ettikleri iman esas› "üçleme"dir.
Tarih boyunca üçleme inanc›n› reddeden çeﬂitli ak›mlar ortaya ç›km›ﬂ, ancak bu ak›mlar›n büyüyüp güçlenmeleri, ço¤unlu¤u oluﬂturan
üçleme savunucular› taraf›ndan engellenmiﬂtir. Bu ak›mlar hemen "sapk›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 tamamen 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›, böyle bir ﬂeyi ima dahi etmedi¤
¤ini, hatta bu gibi giriﬂimleri bizzat kendisinin 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 budur: 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 verilen bilgiler ve Hz. ‹sa'n›n hikmetli ö¤ütleri üçleme inanc› nedeniyle
as›rlard›r gözard› edilmektedir. Üçleme inanc› kafalar› o kadar kar›ﬂt›rmaktad›r ki, bunun sonucunda Hz. ‹sa ilahlaﬂt›r›lmakta ve adeta kendisinden medet umulur hale getirilmektedir.

Kuran'a
göre Hz. ‹sa, Allah'›n insanlara uyar›c› ve korkutucu olarak gönderdi¤i, do¤umundan Kendi
Kat›'na al›ﬂ›na kadar hayat›n›n her an›nda
benzersiz mucizeler yaratarak yard›mda bulundu¤u mübarek bir peygamberidir. Onun do¤umu
Allah'tan çok büyük bir mucizedir. Ancak do¤umunun ard›ndan o da tüm insanlar gibi bir yaﬂam sürmüﬂtür. Hz. ‹sa da di¤er insanlar gibi Allah'›n "Ol" demesiyle var olmuﬂtur ve Allah'a karﬂ› aczini
bilen, Allah'a muhtaç bir beﬂerdir. Gerek Kuran ayetlerinde gerekse ‹ncil'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 gibi 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›klamalar 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 gibi, kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtar›c› ç›kard›;
düﬂmanlar›m›zdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kur-
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tuluﬂumuzu sa¤lad›. (Luka, 1/69-71)
‹brahim o¤lu, Davut o¤lu ‹sa Mesih'in soyuyla ilgili kay›t ﬂöyledir... (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 yücelerde hozana!" ‹sa Kudüs'e girdi¤i zaman bütün kent, "Bu kimdir?" diyerek çalkaland›. Kalabal›klar, "Bu, Celile'nin Nas››ra kentinden ‹sa Peygamber" diyordu. (Matta, 21/9-11)

Stephan Lochner, Cologne Katedrali, 1440-1450
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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› etme anlay›ﬂ› bulunmaktad›r. Oysa ‹ncil'de Hz. ‹sa ile ilgili verilen bilgilerden, 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 hayat yaﬂad›¤› görülmektedir. O da di¤er insanlar gibi do¤muﬂ, bebeklik,
çocukluk ve gençlik dönemlerinden geçmiﬂtir. Yemek yeme ihtiyac› hissetti¤inde yan›ndaki havarileriyle birlikte Allah'a ﬂükrederek yemek yemiﬂ, uzun bir günün ard›ndan her insan gibi yorulmuﬂ ve uyuma ihtiyac› 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›yla da tamamen çeliﬂmektedir.
‹sa bilgice ve boyca geliﬂiyor, Allah ve insanlar önünde iyilik buluyordu. (Luka, 2/52)
Onlarla sofrada otururken ‹sa ekmek ald›, ﬂükretti ve ekme¤i bölüp 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 söyleyeyim" dedi, "sizden biri, benimle yemek yiyen biri beni ele verecek." (Markos, 14/18)
¤›rd›. O da Ferisi'nin evine gidip
Ferisilerden biri ‹sa'y› yeme¤e ça¤
sofraya oturdu. (Luka, 7/36)
... ‹sa, yolculuktan yorulmuﬂ oldu¤u için kuyunun yan›na oturmuﬂtu. Saat on iki sular›yd›. Samiriyeli bir kad›n su çekmeye geldi.
‹sa ona, "Bana su ver, içeyim" dedi. (Yuhanna, 4/6-7)
‹sa, kay›¤›n uç taraf›nda bir yast›¤a yaslanm›ﬂ uyuyordu... (Markos, 4/38)
‹sa onlara, "Gelin, tek baﬂ›m›za tenha bir yere gidelim de biraz dinlenin" dedi. Gelen giden öyle çoktu ki, yemek yemeye bile vakit
bulam›yorlard›. (Markos, 6/31)
...Yolculuktan yorulmuﬂ olan ‹sa kuyunun yan›na oturdu... (Yuhanna, 4/4)

Jean-Baptiste de Champalgne,
Son Yemek, 1631-81

104

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 makam›yla ﬂereflendirdi¤i ve mucizelerle lütufta bulundu¤u, çok üstün ahlakl› bir kuludur. O, seçkin özelliklere sahip bir beﬂerdir, ama ayn› zamanda 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›klar›na çeﬂitli acizlikler vermiﬂ ve sahip olduklar› bu eksiklikleri fark ederek yaln›zca Kendisi'ne kulluk etmelerini, herﬂeyi Kendisi'nden istemelerini 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. Konuﬂan›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 oldu¤unu, Allah'›n dilemesiyle bu yapt›klar›n› gerçekleﬂtirdi¤ini, her yapt›¤›n›n Allah'›n kontrolünde oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. Bu aç›klamalar›ndan baz›lar› ﬂu ﬂekildedir:
Herﬂey bana Rabbim taraf›ndan verildi... (Matta, 11/27)
...Allah'›n bana verdi¤i buyruk uyar›nca iﬂ görüyorum.... (Yuhanna, 14/31)
...Size söyledi¤im sözleri kendili¤imden söylemiyorum... (Yuhanna, 14/10)
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...Size önemle belirtirim ki, elçi kendili¤inden hiçbir ﬂey yapamaz... (Yuhanna, 5/19)
...Benim ö¤retiﬂim kendim
mden de¤il, beni gönderenden esinleniyor. (Yuhanna, 7/16)
Onlar› bana veren Rabbim her varl›ktan üstündür... (Yuhanna,
10/29)
Çün
nkü ben kendili¤imden konuﬂmad›m. Ne diyece¤imi, ne konuﬂaca¤›m› beni gönderen Allah buyurdu. O'nun buyru¤unun ise
nuﬂtu¤um her
sonsuz yaﬂam oldu¤unu biliyorum. Bunun için kon
sözü Allah'›n bana bildirdi¤i gibi söylüyorum. (Yuhanna, 12/4950)
‹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. (Yuhanna, 8/29)
Ben kendi kendime hiçbir ﬂey yapamam; iﬂitti¤im gibi yarg›lar›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 gelemez... (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 konuﬂan, 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›lmak istenmektedir. Oysa bunlar gerçe¤i yans›tmad›¤› gibi, hem Rabbimiz'in yüce Zat›'na hem de O'nun mübarek elçisi Hz. ‹sa'ya karﬂ› da sayg›dan uzak bir yaklaﬂ›m› yans›tmaktad›r. Rabbimiz tüm bu benzetmelerden münezzehdir. O, hiçbir ﬂeye ihtiyac› olmayan, tüm kusur ve eksikliklerden 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 oldu¤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 sadece, herkesin Kendisi'ne muhtaç oldu¤u, Kendisi ise kimseye muhtaç olmayan 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 göstergelerindendir. ‹ncil'de belirtildi¤ine göre Hz. ‹sa hem ﬂükretmek hem de istekte bulunmak amac›yla Rabbimiz'e dua etmiﬂtir. Kendisine isteklerini verebilecek tek ve mutlak gücün Allah oldu¤unu bilmiﬂtir:
Biraz ileriye giderek yüzüstü yere kapand›, duaya koyuldu... (Matta, 26/39)
Halka çimenlerin üzerine oturmalar›n› buyurduktan sonra, beﬂ ekmekle iki bal›¤› ald›, gözlerini gö¤e dikerek ﬂükran duas›n› yapt›...
(Matta, 14/19)
Halk› sal›verdikten sonra dua etmek için tek baﬂ›na da¤a ç›kt›. Akﬂam 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 ederken siz burada oturun" dedi.
(Markos, 14/32)
O günlerde ‹sa, dua etmek için da¤a ç›kt› ve bütün geceyi Allah'a dua ederek geçirdi. (Luka,
6/12)
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‹sa bir yerde dua ediyordu. Duas›n› bitirince ö¤rencilerinden biri O'na, "Ö¤retmen" dedi, "Yahya'n
n›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, öncemiz ve sonram›z için bir bayram ve S en'den de bir belge olsun. Bizi r›z›kland›r, Sen r›z›k vericilerin en hay›rl›s›s›n" demiﬂti. (Maidd e 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 kim
m inkâr ederse, Ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azabland›rmayaca¤›m bir azapla azabland›raa ca¤›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 getirmiﬂtir. Ancak unutulmamal›d›r ki, Hz. ‹sa'n›n bu mucizeyi yerine getirecek ba¤›ms›z ve özel bir gücü bulunmamaktad›r. O, Allah'›n sonsuz yaratma gücünü insanlara göstermesinde elçilik görevini üstlenen çok mübarek 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› bulunmaktad›r. Oysa ‹ncil'de Hz. ‹sa'n›n Allah'›n vahyini tebli¤ eden, insanlar› iman etmeye ve Allah'a teslim olmaya davet eden bir elçi oldu¤u anlat›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 haber verilmektedir. Hz. ‹sa'n›n peygamberli¤ini teyit eden ‹ncil aç›klamalar›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›yorsa
a m, bana iman etmeseniz bile, yapt›¤›m iﬂlere iman
edin… (Yuhanna, 10/37-38)
Halk, ‹sa'n›n yapt›¤› mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur" dedi. (Yuhanna, 6/14)
..."O adam, Allah'›n ve bütün halk›n önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi." (Luka, 24/19)
... Çünkü beni göndereni tan›m›yorlar. (Yuhanna, 15/21)
Allah, sizleri kötü yollar›n›zdan dön
ndürüp 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 Mesih'i tan›malar›d›r. Yapmam için bana verdi¤in iﬂi tamamlamakla
Seni yeryü
üzünde yücelttim. Dünyadan bana verdi¤in insanlara
Senin ad›n› aç›klad›m. Onlar senindiler, bana verd
din ve Senin sözüne uydular. Bana verdi¤in herﬂeyin Sen'den oldu¤unu ﬂimdi
biliyorlar. Çünkü bana iletti¤in sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden ç›k›p geldi¤imi gerçekten anlad›laar, beni Senin gönderdi¤ine iman ettiler. (Yuhanna, 17/3-8)
Size do¤rusunu söyleyeyim, benim gönderdi¤im herhangi b ir
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. Çünkü O'ndan›m ve beni O gönderdi. (Yuhanna, 7/28-29)
‹sa, "Baﬂk
ka yere gidelim" dedi, "Yak›n kasabalara. Oralarda da sözü 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¤renciler 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 imand›r ve üçlemeye inanmayan bir kiﬂi gerçek bir H›ristiyan de¤ildir. Oysa
‹ncil'de bu iddialar› çürüten çok net aç›klamalar bulunmaktad›r. Özellikle de Hz. ‹sa'n›n tebli¤i, insanlar› sadece Allah'a iman etmeye davet etmek üzerinedir. Hz. ‹sa çevresindeki insanlar›n sorular›n›, ﬂüphelerini,
kuﬂkulu yaklaﬂ›mlar›n› onlar› Allah'a teslim olmaya davet ederek gidermektedir.
‹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 sonsuz yaﬂam› vard›r. Böyle biri yarg›lanmaz, ölümden yaﬂama geçmiﬂtir. (Yuhanna, 5/24)
"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez.
Ya biirinden nefret edip öbürünü sever,
ya da birine ba¤lan›p öbürünü hor görür. Siz hem Allah'a, hem dee paraya kulluk 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 buyruklar›n en önemlisi hangisidir?" diye
sordu. ‹sa ﬂöyle karﬂ›l›k verdi: "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..
‹kincisi de ﬂudur: Komﬂunu kendin gibi
sev. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur." Din bilgini ‹sa'ya, "‹yi söyledin, ö¤retmenim" dedi. "Allah tektir ve O'ndan
baﬂkas› yoktur" demekle do¤ruyu söyledin. (Markos, 12/28-32)
Bunun üzerine taﬂ› kald›rd›lar. ‹sa gözlerini 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. Çünkü 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 buyru¤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 olarak 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 göstererek Allah'›n dinini anlatmaya devam etmiﬂtir. ﬁiddetli Allah korkusu
ile son ana kadar insanlar› tüm kainat›n yarat›c›s› olan Allah'a iman etmeye 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 peygamber 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 giden 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 devam ediyorlar, Musevi inanc›n›n emir ve yasaklar›na uyuyorlard›. Nasranileri 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 kabul etmeleriydi. Hz. ‹sa'n›n, daha önceden Hz. Musa taraf›ndan haber
verilen12 ve Allah'›n, Yahudileri do¤ru yola yöneltip dinlerini bat›l inan›ﬂlardan ar›nd›rmak için gönderdi¤i peygamber oldu¤una iman ediyorlard›. 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 peygamberlerinin 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 istiyorlard›. 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 kuﬂkusuz 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-
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lard›. Mallar›n› mülklerini sat›yor ve bunun paras›n› herkese ihtiyac›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¤enisini 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 üzerindeydi. 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›, paras›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 söylüyorlard›. Havari Petrus'un Süleyman Tap›na¤›'ndaki bir grup Yahudiye 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›rsatlar› 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 hepsi 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 yeryüzündeki tüm halklar kutsanacakt›r.' Allah, her birinizi kötü yollar›ndan
döndürüp kutsamak için kulunu ortaya ç›kar›p önce size gönderdi." (Elçilerin ‹ﬂleri, 3/17-26)
Bu ifadelerde Petrus, Hz. ‹sa'dan "Allah'›n kulu" diye bahsetmekte ve onun bir peygamber oldu¤unu vurgulamaktad›r. Hz. ‹sa'n›n, Hz.
Musa taraaf›ndan haber verilmiﬂ bir peygamber oldu¤u insanlara anlat›lmaktad›r ve "Allah'›n O¤lu" gibi bir kavram yer almamaktad›r. Üçleme 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 Roma yönetimi onlar› "siyasi aç›dan" tehlikeli bir grup sayd› ve hedef ald›.
Tarihi kay›tlara göre, Nasranilere karﬂ› uygulanan bask› politikas› giderek artt›. Birçok kez tutukland›lar, k›rbaçland›lar ve Hz. ‹sa'n›n ad›n› anmamalar› için uyar›ld›lar. MS 48-49 y›llar›nda Nasranilerin tutuklanmas› ve cezaland›r›lmas› iyice artt›. Sonunda, MS 62-65 y›llar› civar›nda
Nasranilerin lideri tutukland› ve öldürüldü. Nasranilerin di¤er Yahudilerle, 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-
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¤inde yaﬂayan bu cemaatin belirgin vasf› "bir ve tek olarak Allah'a" inanmalar›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 bulunulmakta ve daha çok imani kavramlar›n üzerinde durulmaktad›r.
48-49 y›llar› aras›nda Yahuda'n›n Romal› valisi, çok say›da Nasraniyi 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 isimlerinden 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 sayan, yani "Tanr›'n›n o¤lu" (Allah'› tenzih ederiz) olarak görmeyen, bir
mezhepten söz etmiﬂti. Martyr bir konuyu daha vurgulam›ﬂt›; bu insanlar 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›. Irenaeus'un en çok yerdi¤i "sapk›n"lar›n baﬂ›nda da "Ebionim" olarak tan›mlad›¤› 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 Nasraniler oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Kilise önderleri "Ebion" ve "Nasrani" terimlerini 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 bildiride "Nasrani" ve "Ebion" kelimelerini ayn› anlamda ve ayn› grubu ifade
etmek için dönüﬂümlü olarak kullan›yordu. Epiphanius'a göre, bu grubun "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 atfetmek gibi bir inanca sahip olmad›klar›, 22 Aral›k 2003 tarihli Time dergisinde yay›nlanan "The Lost Gospels" (Kay›p ‹nciller) baﬂl›kl› bir makalede 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 savunuyorlard›.16
Kudüs'ten ayr›lan Nasraniler Suriye taraflar›na göç ettiler ve ilerleyen birkaç yüzy›lda Mezopotamya'da varl›klar›n› sürdürdüler. Ancak
Nasraniler bir topluluk olarak bu bölgede yaﬂad›larsa da, Nasrani ö¤retisi giderek yay›ld› ve çok daha uzak co¤rafyalara ulaﬂt›. Roma'daki Katolik Kilisesi'nin ulaﬂmad›¤› bölgelerde, en az›ndan H›ristiyanl›¤›n ilk
dört yüzy›l›nda, Nasrani inanc›na sahip çeﬂitli H›ristiyan mezhepleri geliﬂtiler. Nasrani ö¤retisine sahip ç›kan ya da en az›ndan bu ö¤retiden etkilenen söz konusu muhalif H›ristiyan hareketlerinin en ünlüsü, önceki
bölümlerde üzerinde durdu¤umuz ‹skenderiye Piskoposu Arius'un
ad›yla an›lan "Ariusçuluk" hareketiydi.

›ristiyanl›k dini hakk›nda yeterince bilgisi olmayan kiﬂiler, ‹ncil metinlerinin Hz. ‹sa ile ayn› dönemde yaz›ld›¤›n› ve tamamen Hz. ‹sa'n›n sözlerine
dayand›¤›n› düﬂünürler. Oysa bu do¤ru de¤ildir. ‹ncil Hz. ‹sa'dan çok daha sonralar› yaz›l› metin haline
getirilmiﬂtir. Markos ‹ncili'nin MS 70, Matta ‹ncili'nin MS 80, Luka ‹ncili'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 kitap 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›ﬂlard›r. Araﬂt›rmac›lara göre, ilk H›ristiyanlar›n, içinde bulunduklar› ﬂartlara göre Hz. ‹sa'n›n sözlerine yeni anlamlar yüklemeleri, Hz. ‹sa'y› reddeden Yahudi din adamlar›yla ya da Romal›larla tart›ﬂmalara girdiklerinde 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 bask›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 yapabilirlerdi. 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 yanl›ﬂ yorumlanm›ﬂ ve sonuçta onu sözde ilahlaﬂt›ran bir yan›lg›ya sebebiyet vermiﬂ olmas› mümkündür. (Allah'› tenzih ederiz.) Bu görüﬂ günümüzde Bat›l› araﬂt›rmac›lar aras›nda da genelde kabul görmektedir.17
Aradan zaman geçip havariler de birer birer vefat etmeye baﬂlay›nca, baz› 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 birbirlerine 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 yorumlarda bulunur. Bultmann, "Sinoptik ‹ncillerin (Matta, Markos ve
Luka ‹ncillerinin) Hz. ‹sa'n›n yaﬂam›n›n birbirini izleyen rivayetlerini ortaya koymak için ‹ncil yazarlar› taraf›ndan birbirine eklenen, düzensiz anekdotll ar› biraraya getirmek suretiyle oluﬂturulduklar›n›"
söyler. Ancak Bultmann'a göre "farkl› toplumlarda o toplumlar› oluﬂturan feertlerin ihtiyaçlar›na göre tekrarlan›p duran bu sözler çeﬂitli ﬂekiller ald›klar›ndan, bir toplumd
dan di¤er topluma, hatta bir toplumun
kendi içinde bile birbirlerinden farkl›l›klar arz ediyorlard›" ve "Hz.
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‹sa'n›n sözleri ve eylemleri, kiﬂiler taraf›ndan farkl› amaçlar için kullan›ld›klar›ndan çeﬂitli ﬂekiller 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. Bultmann, sözlü gelene¤in bir sonucu olarak Hz. ‹sa'n›n sözlerinin ve eylemlerinin ilk H›ristiyanlar taraf›ndan k›smen de¤iﬂtirildi¤ini bu ﬂekilde ortaya koymaktad›r. Ayr›ca, ‹ncil metinlerinde bizzat ilk H›ristiyanlar taraf›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 gn
nostik mitolojide yer alan kurtar›c› figür" motiflerinden etkilenilerek geliﬂtirilmiﬂ ve büyük bir yan›lg› olarak Hz. ‹sa'ya atfedilmiﬂtir.20 (Allah'› tenzih ederiz.)
Dolay›s›yla bugün Bat›l› araﬂt›rmac›lar›n büyük bir bölümü taraf›ndan kabul edilen gerçek, ‹ncillerin Hz. ‹sa'n›n sözlerinin eksiksizce biraraya getirilmesiyle oluﬂmuﬂ birer kitap olmad
d›klar›d›r. Onlara göre
‹nciller, Hz. ‹sa'n›n ard›ndan onun sözlerinin, yapt›klar›n›n, kendisinden sonra ortaya ç›kan ﬂartlar içerisinde biraraya getirilmesinden oluﬂan metinlerdir.

‹ncil metinlerinin yazarlar›
‹nciller günümüzde Markos, Matta, Luka ve Yuhanna gibi yazarlar›n adlar›yla bilinmelerine ra¤men, ads›z olarak kaleme al›nm›ﬂlard›r. Bu
isimlerdeki kiﬂilerin gerçekten ‹ncilleri yaz›p yazmad›klar› bilinmemektedir. ‹nciller ancak 2. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra bugünkü adlar›yla an›lmaya baﬂlanm›ﬂlard›r. Matta ve Yuhanna, Hz. ‹sa'n›n gerçek havarisi olarak kabul edilirken, Markos Pavlus'un takipçisi ve Luka da Pavlus'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›lar›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 kalm›ﬂlard›r... Sahip oldu¤umuz ‹nciller ikinci yüzy›l›n ilk yar›s›nda zikredildi. Fakat her zaman anonim olarak. Yaklaﬂ›k olarak 180 y›l›nda aniden isimler belirmiﬂti. O

‹ncil yazarlar›n›n kendi kitaplar›n› kaleme al›rken tek bir kaynaktan faydaland›klar› fikri, bugün
n 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 hang isinin yetkili oldu¤unu belirlemek 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 düﬂünen H›ristiyanlar kazanm›ﬂlard›r.22
Sanders, bir baﬂka makalesinde "isimsiz" olarak yaz›lan ‹ncilleLuka, Pavlus'un ö¤rencilerindendir. Ancak

rin adland›r›lma sürecini ﬂöyle an-

Luka ‹ncili'nin onun taraf›ndan yaz›l›p

lat›r:

yaz›lmad›¤› tam olarak bilinmemektedir.

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 günümüzde 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 yazar› Paula Fredriksen bu durumu ﬂu ﬂekilde özetler:
Hz. ‹sa'n›n ﬂu an Yunanca olan baz› sözleri toplanm›ﬂ ve ﬂu an kay›p olan bir belge haline getirilmiﬂti. Bu belgeye günümüz araﬂt›rmac›lar› Q ad›n› verirler. Sözlü gelenekler ise – mucizeler, meseller,
efsaneler vs- çeﬂitli H›ristiyan topluluklar taraf›ndan biraraya getirilmiﬂ, 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 getirmediler. Anlat›lan hikayeleri metinler haline getirdiler. Bunun so-

HARUN YAHYA (ADNAN OKTAR)

129

‹nciller Yunanca kaleme al›nm›ﬂt›r. Yuhanna ‹ncili'ne
ait olan bu parça (MS 125), ﬂu ana kadar bulun
nan en
eski ‹ncil kopyas›d›r. (Altta) Johannes Guttenberg
taraf›ndan 1455 y›l›nda bas›lan ilk ‹ncil L atinceydi.

nucunda Markos ‹ncili meydana geldi.24
Paula Fredriksen'in dikkat çekti¤i
bir di¤er konu ise ‹ncillerde kullan›lan dil
ile ilgiliydi. Fredriksen özetle ﬂunlar› söylüyordu:
Hz. ‹sa Aramice konuﬂuyordu ve tebli¤ini de Aramice 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 yapt›klar› Yunancaya yine sözlü olarak çevrildi. Bu çevirrilerin güvenilirli¤inden emin olmak ise mümkün de¤ildir. Sözlü kaynaklar
üzerinde yap›lan psikolojik ve antropolojik araﬂt›rmalar, bu kaynaklar›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, düzeltmeler 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 olabilece¤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 immediately 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›ﬂmas›nda Marcus J. Borg ve Barry Henaut’un ‹ncil yazarlar› hakk›ndaki ﬂu yorumlar›n› aktar›r:
‹ncilleri Hz. ‹sa hakk›nda gerçek bir bilgi
kayna¤› olarak nas›l kullanabiliriz? ‹nciller, kelimesi kelimesine kendi yazarlar›n›n sesleridir. Onlar›n arkas›nda da Hz.
‹sa ha
akk›nda konuﬂan toplumdan isimleri belirsiz kiﬂiler bulunmaktad›r. Bu seslerin 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. Bunlardan birincisi hangilerinin Hz. ‹sa'ya ait oldu¤unu bulmakt›r. ‹kinci ad›m ise bu bilgileri 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 yaﬂar. 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 ‹ncilleri do¤rudan kopyalanm›ﬂ bir sözlü anlat›m olarak varsaymaktan al›koymaktad›r: gelenek metne geçirilirken tahrif edilmiﬂ olabilir. Üstelik bu tahrifat sadece Sinoptik yazarlar› ile de s›n›rl› kalmam›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 yazarlar›, 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 oynad›¤›na dikkat çekmiﬂlerdir. Bir makalede bu etki ﬂu ﬂekilde aç›klanmaktad›r:
Hz. ‹sa'n›n ilk elden orijinal hat›ralar›, (1) H›ristiyanlar›n kendi dini önderlerini yüceltmek için onu evrensel nitelikli dinsel bir kimlik
haline getirme çabalar›yla; (2) kaleme al›nd›klar› dönemin putperest tanr› motifleriyle; (3) gentile (Yahudi olmayan) kökenli H›ristiyanlar›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 cereyan 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 edilmiﬂ, ay›klanm›ﬂ, geliﬂtirilmiﬂ, yüceltilmiﬂ ve k›smen de tahrip edilmiﬂtir... Ayr›ca ‹nciller, heem Yahudilerin bask›lar›na, hem de Roma ‹mparatorlu¤u'nun zulümlerine karﬂ› ayakta kalma mücadeleesi veren ilk kilise taraf›ndan kaleme al›nd›¤› için ve içinde bulunduklar› durumdan dolay›, içerik
kleri 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 yorumdur. Bu gerçekten hareketle, ‹ncillerin sundu¤u bilgilerin Hz.
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‹sa'n›n biyografisini yazmak için oldukça yetersiz oldu¤u görülür.
‹ﬂte bundan dolay›d›r ki, Hz. ‹sa'n›n konumunu ve statüsünü incelerken 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 konumunu incelerken ﬂunu da unutmamal›y›z ki, temel kaynak olan ‹nciller, Hz.. ‹sa'dan 40-60 y›l sonra, onun hayat›nda cereyan eden
orijinal olaylardan oldukça farkl› bir ortamdaa, yine onun ana dili olan Aramice de¤il, Yunanca olarak kaleme al›nm›ﬂt›r... K›sacas› ‹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 tarihte 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- birbirlerine 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›raya konmuﬂ olmas›na ra¤men, Markos'un ‹ncili'dir. Matta ve Luka'n›n kendi ‹ncilleri'ni yazarken Markos'u kaynak olarak kulland›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 anlat›labilmektedir. Sinoptikler de zaman zaman birbirleriyle çeliﬂmektedirler.
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 olmad›¤›n› vurgularlar. Bu iddiaya göre Matta, Markos, Luka ve
Yuhanna taraf›ndan yaz›lan 4 farkl› ‹ncil, farkl› amaçlarla ve farkl› 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 genelde Hz. ‹sa'dan "‹brahim ve Davut o¤lu Kral Mesih" ﬂeklinde bahsetmektedir.
Markos; Yunanl›lara yönelik yaz›lm›ﬂt›r ve bu nedenle
de genelde güç, iktidar ve hizmet üzerinde durur. Hz.

136

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

‹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 bahsedilir.
Yuhanna; Di¤er 3 kitaptan çok daha sonra yaz›lm›ﬂt›r. Bu dönem
içinde oluﬂan tepkileri ve soru iﬂaretlerini cevaplamak amac›yla yaz›lm›ﬂt›r. Bu nedenle de Hz. ‹sa'n›n mucizevi yönlerinin üzerinde
durmuﬂtur. "Allah'›n o¤lu" (Allah'› tenzih ederiz) ﬂeklindeki ifadeler 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-

‹ncil'de, Kuran ayetlerinde oldu¤u gibi, Hz. ‹sa'n›n birçok mucizesi haber verilmektedir. Bunlarda
a n biri de Hz. ‹sa'n›n körleri iyileﬂtirmesidir. Nicolas Poussin,
(1594-1665), Louvre Müzesi, Paris.
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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›lm›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 tefek farkl›l›klara ra¤men sonuçta ayn› olay anlat›l›yor" gibi aç›klamalarda 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, bilgilerinin 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›
as› muhtemel tarihsel kaynaklar" olarak ka"içinde hak bölümler olma
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›ﬂlard›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› olduklar›n› reddetmektedir. Ayn› olay›n farkl› ﬂekillerde anlat›lmas› ise, bu anlat›m›n insan haf›zas›n›n, zihninin, önyarg› ve beklentilerinin ürünü oldu¤unu göstermektedir.
H›ristiyan kaynaklar›na bakt›¤›n›zda, Yeni Ahit'in dört ‹ncili'ndeki
bu farkl› anlat›m›n "birbirlerini tamamlayan parçalar" olarak yorumlanmaya 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. Ortada dört farkl› metin ve dört farkl› anlat›m vard›r, çünkü bu metinleri yazan 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 ﬂekillendirmiﬂ ya da ilavelerle geniﬂletmiﬂlerdir. Bu araﬂt›rmac›lar›n aras›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 özdeyiﬂleri veya hikayeleri okudu¤umuzda aralar›ndaki uyuﬂmazl›klar›
kaç›ramay›z. ‹lk baﬂta, ﬂunu söylemek üzere akl›m›z çeliniyor; 'ﬁahitler ayn› ﬂeyleri farkl› ﬂekillerde hat›rl›yorlar.' Ancak çok aç›kt›r
ki, Matta ve Luka ‹ncillerini yazd›klar›nda önlerinde Markos ‹ncili'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 Marko
os'un versiyonlar›d›r. Ayr›ca bu
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demek oluyor ki versiyonlar bireysel ‹ncil yazarlar›n›n dini görüﬂlerini (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 mevcut pek çok ‹ncil ile (Q ‹ncili, Aziz Thomas ‹ncili...) birlikte belirgin
bir problemimiz var. Her bir ‹ncil Hz. ‹sa'y› anlaman›n özel bir yoludur. 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 Thomas'›n Çocukluk ‹ncilleri, Yakub'un giz
z li ‹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›nda tek bir orijinal -ama kay›p- metinden geldi¤ini düﬂünmektedirler. Buna, 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, siyasi bask›lara ve mevcut koﬂullara göre yeni yorumlamalar yapm›ﬂ, çeﬂitli 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 Yahuda'ya ve oradan da ‹mparatorlu¤a geçiﬂlerin yaﬂand›¤› bir dönemdi.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 bölümü ise yukar›da belirtti¤imiz fikirlere kat›lmaktad›rlar. Yani ‹ncil metinlerinin 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 sahip 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 ‹ncilleri 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 Jeffery 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›rmac›s›yla görüﬂen Sheler'e göre, "Uzmanlar Kitab-› Mukaddes'in tamamen 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 silindi¤i sonucuna varm›ﬂlard›r."35 Sheler'in ‹ncil'in yaz›m›yla ilgili yorumlar› ﬂu ﬂekildedir:
Günümüzde ‹ncilleri asl›nda Matta, Markos, Luka, Yuhanna'n›n
yazd›¤›na inanan çok az say›da Kitab--› Mukaddes uzman› bulunmaktad›r -liberal ﬂüphecilerden tutucu Evanjeliklere kadar. Metinlerin yazarlar› hiçbir yerde kendilerinin kimliklerini vermemektedirler ya da aç›kça Hz. ‹sa'y› tan›d›klar›n› ya da onunla yolculuk
ettiklerini iddia etmemektedirler... Baz› uzmanlar Hz. ‹sa'n›n ölümünden sonraki 100 y›l içinde çok say›da de¤iﬂiklik meydana geldi¤ini, bu yüzden hiç kimsenin ‹ncillerin do¤rulu¤u ya da güvenilirli¤inden- özellikle de yazarlar›n Hz. ‹sa'n›n kendisine dayand›rd›klar› sözlerin- kesin olarak emin olunamayaca¤›n› ifade etmektedirler.36
Sheler, yaz›s›nda birçok teolo¤un görüﬂlerine yer verir. Örne¤in
Weston ‹lahiyat Fakültesinden Jerome Neyrey, "Üzerinde durulmas› gereken ana konu, ‹ncilleri kimin yazd›¤›n› bizim gerçekte bilemedi¤imizdir."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, ‹ncillerin; 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'd
dan yaklaﬂ›k 40 y›l sonra yaz›lm›ﬂt›r.38

Birçok Kitab-› Mukaddes araﬂt›rmac›s›, Dördüncü ‹ncil'in yazar› 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.
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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¤illerdi, onlar daha ziyade bunu kullanm›ﬂlard› ve bu yüzden ﬂahsi bölümler korunmuﬂ oldu -yani onun sözleri ve kahramanl›klar› hakk›ndaki k›sa pasajlar korunmuﬂ oldu. Bu bölümler daha sonra editörler 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 içerikten hiçbir zaman emin olamay›z.
- Baz› materyaller revize edilmiﬂ, baz›lar› da ilk H›ristiyanlar taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtur.
- ‹nciller anonim olarak yaz›lm›ﬂlard›r.39

Dördüncü ‹ncil
H›ristiyan inan›ﬂlar› üzerindeki Yunan etkisi ile ilgili araﬂt›rma yapan 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›¤› iddias› ço¤u araﬂt›rmac› taraf›ndan kabul edilmemektedir.
Dördüncü ‹ncil'in yazar›n›n, Hz. ‹sa'n›n kimli¤i hakk›ndaki yorumlar› çok farkl›d›r, üslubu çok farkl›d›r, aktard›¤› sözler ya da olaylar farkl›d›r. Sinoptiklere göre çok daha felsefi, çok daha sembolik,
çok daha mistiktir. Yeni Ahit'teki çeliﬂkilerin ço¤u da, asl›nda Sinoptiklerle Dördüncü ‹ncil aras›ndaki çeliﬂkilerdir. Prof. E. P. Sanders da The

Historical Figure of Jesus (Hz. ‹sa'n›n Tarihi Portresi) isimli eserinde Sinoptik ‹nciller ve Yuhanna ‹ncili aras›ndaki farkl›l›klar üzerinde durur. Sanders Hz. ‹sa'n›n hayat›ndan baz› önemli olaylar› örnek vererek, bu olaylar›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 etmek zorunday›z" der, ve cümlesini ﬂöyle tamamlar:
"...Ancak bir baﬂka olas›l›¤›n da üzerinde durmal›y›z: belki de yazarlar›n hiçbiri neyin ne zaman yer alaca¤›n› bilmiyordu. Ellerinde büyük olas›l›k
kla birkaç kar›ﬂ›k bilgi vard› ve onlar da bu bilgiler 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 çal›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 terimi 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 bulunmamaktad›r. E¤er "o¤ul" ifadesi Hz. ‹sa'n›n kendi kudsiyetini ifade etmek için kulland›¤› en temel ifade olsayd›, havariler bu terimi
çok fazla kullan›rlard›, bu sözler Luka'ya yo¤un bir ﬂekilde aktar›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› incelemektedir. 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 temeli olsayd›, Hz. ‹sa'n›n sözlerinde, tebli¤inde bu konu hakk›nda çok fazla
delil bulunmas› gerekirdi. Oysa Sinoptik ‹ncillerde üçleme inanc›n›n temellerini bulmak mümkün de¤ildir. Buna karﬂ›n "insano¤lu" deyimi gerek Sinoptik ‹ncillerde gerekse Yuhanna'da o kadar fazla kullan›lmaktad›r ki, bundan Hz. ‹sa'n›n bu ifadeyi kullanm›ﬂ olabilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. (En do¤rusunu Allah bilir) "Allah'›n o¤lu" ifadesinin Hz. ‹sa taraf›ndan 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 Yuhanna'n›n yazar›, Sinoptik ‹ncillerde yer alan ve Hz. ‹sa'y› Yahudilerin Mesihi ollarak tan›tan pasajlar› ç›kard›… ‹nsan-üstü bir
‹sa figürü ortaya ç›kard›. Önceki Sinoptik ‹nciller Hz. ‹sa'n›n Yahudilerin 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 etti, 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 biçim
mde görürüz. Tam anlam›yla Yunanlaﬂt›r›lm›ﬂ ve Tanr›'ya eﬂit gibi gösterilmiﬂ bir Hz. ‹sa portresidir 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 Yuhanna'da tüm metne belirgin bir biçimde hakimdir. James Still ayn› makalesinde, 4. ‹ncil'de Hz. ‹sa'y› sözde ilahlaﬂt›rmak için yap›lan düzenlemelerden ﬂöyle söz eder:
Burada (Yuhanna ‹ncili'nde) Hz. ‹sa'n›n do¤umu yoktur, bize "herﬂeyin 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 beridir var olan O¤ul Tanr› kavram›yla uyuﬂmayaca¤› kanaatindedir.
Hz. ‹sa'n›n Markos ‹ncili'nde gördü¤ümüz insani zaaf ve ihtiyaçlar› Yuhanna'da kesinlikle yer almaz... Çünkü Yuhanna'n›n yaz›ld›¤›
dönem olan birinci yüzy›l sonunda, Hz. ‹sa hakk›ndaki anlat›mlar onu bir Yunan tanr›s› haline getirmiﬂ durumdad›r.44 (Allah'›
tenzih ederiz.)

Bu iki ifadenin ‹ncil metinlerinde kullan›l›ﬂ›n› incelemeden
önce, bu bölümde söz konusu bat›l inan››ﬂ› ifade etmek için kullanaca¤›m›z "üçleme inanc›n› savunan kiﬂilere ait her türlü sayg›ya uygun
n 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 vu
urgu ile kullan›ld›klar›n› görürüz. Markos'un metninde, Allah'› ifade etmek için sadece 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 nedenle Markos ‹ncili'nden yola ç›karak üçlemeye sözde destek bulunmas› mümkün de¤ildir. Dahas›, yine Markos'ta Hz. ‹sa kendisinin 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 çöküp Ona, "‹y
yi 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'n
n›n a¤z›ndan "Babam" ﬂeklinde kullan›l›r. Bu kavrama yap›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. Bu ‹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 ve net bir biçimde ifade edilmektedir. Yuhanna'da Allah'› tan›mlamak için tam 122 kez "Baba"
ifadessi kullan›lmaktad›r ve bunlar›n üçü hariç hepsi Hz. ‹sa'ya aittir. 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 gösterme e¤ilimi de artmaktad›r. Bir baﬂka dey
yiﬂle, Hz. ‹sa'n›n sözde
"Allah'›n o¤lu" oldu¤u ﬂeklindeki inanç, her yeni yaz›lan ‹ncil'de
biraz dah
ha fazla zemin bulmuﬂtur. Yuhanna'da ise bu e¤ilim çok daha da güç kazan›r. Bu, zaman içinde gidereek artan bir dejenerasyonun göstergesidir. Yüce Rabbimiz'i tüm bu benzetmelerden tenzih
ederiz

çleme inanc› ortaya ç›kt›¤› y›llardan günümüze
kadar, hemen her dönemde büyük tart›ﬂmalara neden olmuﬂtur ve 18. yüzy›ldan itibaren de bu tart›ﬂmalar 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 ilahiyatç›lar, bilim adamlar›, araﬂt›rmac›lar, yazarlar ve ba¤›ms›z H›riistiyan ak›mlar› üçleme ve kefaret inanc› baﬂta olmak üzere birçok geleneksel H›ristiyan inanc›n›› reddetmektedirler. Bir sonraki bölümde örneklerini inceleyece¤imiz bu kiﬂi ve ak›mlar›n bir bölümü üçleme inanc›n›n karﬂ›s›nda yer alan Ariusçular›n anlay›ﬂ›n› korumaktad›rlar. Düﬂüncelerini 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 getirilmiﬂ, bu büyük yan›lg›ya inanmamak ise imans›zl›k olarak kabul edilmiﬂtir. 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 bulun
nan insanlar ya susturulmuﬂ 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 etmiﬂtir:
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Üçleme bize kavraman›n imkans›z oldu¤u bir Tanr› inanc› sunmaktad›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 almad›¤›n› söylüyorum. ‹ncil'de "üçleme" ifadesi bir kez dahi geçmez. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu inanç H›ristiyanl›¤a 3. yüzy›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 sonuçlara 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 insanlara 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 vermektedir. Çünkü bu inanç, H›ristiyanl›¤›n di¤er dinlerden üstün oldu¤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¤rr ultusunda ortaya
koymak ve bu inan›ﬂ›n ortaya at›lmas›ndaki olas› nedenleri belirtmektir. 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 muhabbet duyar, onlara dostluk ve hoﬂgörü ile yaklaﬂ›rlar.
Üçleme inan›ﬂ›n›n ortaya at›lmas›nda da art niyetli ve menfaatperest kimseler olabilece¤i gibi, halis bir niyete sahip olup, zaman içinde
fark›nda olmadan do¤ru yoldan uzaklaﬂan kimselerin olmas› mümkündür. ‹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 iddialar› kendilerince samimi niyetle desteklemiﬂ olabilir. Bu nedenle üçleme
iddias›n› reddederken, ilk H›ristiyanlar›n o dönemin tarihi, siyasi ve kültürel koﬂullar›n›n etkisi alt›nda kalarak ya da karﬂ› karﬂ›ya olduklar› zorluk ve bask›lardan olumsuz yönde etkilenerek hataya düﬂmüﬂ olabile-
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ceklerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bölümde üçleme iddias›n›n ortaya at›l›ﬂ›nda rol oynam›ﬂ olabilecek muhtemel sebepler ortaya konacakt›r. (Bu bölümde H›ristiyanlar›n yanl›ﬂ inan›ﬂlar›n› ifade etmek 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 yönündeki 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 soyundan 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 -özellikle 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 zikredilmektedir. 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 taraf›ndan birçok kez ve "ben" anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. Bu ‹ncil pasajlar›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 teslim 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 edilecek..." (Luka, 18/31-32)
‹nsano¤lu, belirlenmiﬂ olan yoldan gidiyor. Ama onu ele veren adam›n vay haline!" (Luka, 22/22)
‹sa daha konuﬂurken bir kalabal›k ç›kageldi. Onikilerden biri, Yahuda 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 kullanm›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› savunanlar›n sözde dayanaklar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Ancak bu yorum,
H›ristiyan dünyas›nda as›rlard›r büyük tart›ﬂmalar› da beraberinde getirmiﬂtir. 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 getirdi. 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›ndan 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 (insan ﬂeklini almas›) ve üçleme inanc›n›n ikinci kiﬂisi old
du¤u yönündeki 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 gerçek "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, kendisi 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 mümkün 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 deliller, tarihçilerin oybirli¤i ile Hz. ‹sa'n›n böyle bir iddiada bulunmad›¤›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 kiﬂiye Allah'›n o¤lu dendi¤inde, o kiﬂinin Allah'a yak›n oldu¤u, Allah'a gönülden hizmet etti¤i ve Allah'›n raz› olaca¤› gibi bir yaﬂam sürdü¤ü ifade 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" ifadesinin, 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›zl› 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. "Peygamberlerin o¤lu" deyimi, o peygamberlere uyan ö¤rencileri ifade etmek 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 Ayd›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 olarak 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 efendileri (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 kendilerine "Allah o¤lu" s›fat› verilen krallar ve önemli ﬂahsiyetler hiçbir ﬂekilde kelime anlam› olarak Allah'›n o¤ullar› olarak anlaﬂ›lmam›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 düﬂüncesinde hiçbir ﬂekilde lafzi anlamda kullan›lmam›ﬂt›r. Yahudi tarihi boyunca "Allah o¤lu" tabiri insanlar için kullan›lm›ﬂt›r. Örne¤in Mesih, sülale krallar›n›n Allah'›n o¤lu olarak kabul edildi¤i Hz. Davud'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› olarak 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 sürmüﬂ 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 ilgili çeﬂitli kitaplar› bulunan P. M. Casey ise "Hz. ‹sa onun özel ve son derece dindar bir kiﬂi oldu¤unu düﬂünenler taraf›ndan Tanr›'n›n o¤lu olarak 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 olaylar›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 gelen 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›nca görmemiﬂ olabilirler.
Prof. E. P. Sanders da The Historical

Figure of Jesus (Hz. ‹sa'n›n Tarihsel Portresi) isimli eserinde Allah'›n o¤lu ifadesinin Yahudi toplumunda hiçbir zaman
kelime anlam›yla kullan›lmad›¤›na dikkat çekmektedir. Sanders, Yahudiler aras›nda kullan›lan "Allah'›n o¤ullar›" ifadesinin 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›¤› anlatmaktad›r.58 E. P. Sanders ilk H›ristiyanlarda "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› yar› insan oldu¤unu düﬂünmemiﬂlerdi. Onlar 'Allah'›n o¤lu' kelimesini
yüksek bir görev olarak saym›ﬂlard›... Hz. ‹sa'n›n ilk taraftarlar› onu
'Allah'›n o¤lu' olarak ça¤›rd›klar›nda daha soyut bir durumu ifade etmek istemiﬂ olabilirler: çok önemli
bir iﬂi baﬂarmas› için kendisini seçen Allah ile özel bir iletiﬂiminin olmas› gibi. Yahudi olmayan H›ristiyanlar 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 birlikte, 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 baﬂlanm›ﬂt›r. Böylece ilk H›ristiyanlar taraf›ndan Mesih olarak bilinen ve tamamen beﬂeri tabiata sahip bir ﬂahsiyet olarak kabul edilen Hz. ‹sa, ilah olarak 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›ld›¤› 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 nas›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 daha fazlas›n› m› okuyorlar? Bu soruyu cevaplayabilmek için H›ristiyanl›k mesaj›n› ilk dinleyen ve ilk okuyanlar›n bu ifadeyi nas›l anlad›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›rma ve sayg› sunma ifadesi olarak yorumlamay› kabul etmezler. Oysa ‹ncil'in birçok yerinde, söz konusu kavram, aç›kça bu anlamda kullan›lm›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›lmaktad›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 selamlarsan›z, fazla ne yapm›ﬂ olursunuz? Putperestler de öyle yapm›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. (Pavlus'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 kültüründeki kullan›m ile ayn›d›r: Allah'› dost edinmiﬂ, Allah'a yak›nlaﬂmak için çaba sarf eden, Allah'›n kanunlar›na göre yaﬂayan insanlar... Nitekim 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 milleti için "o¤ul" tabiri kullan›l›r:
‹srail, çocukken onu sevdim, ve o¤lumu Mısır'dan ça¤ırdım. (Hoﬂea, 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 geldikleri 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›" ifadesiyle 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; yalvardık
kça onlara yol gösterece¤im; onları
sulu vadiler yanında, sürçmeyecekleri do¤ru yolda yürütece¤im;
çü
ünkü Ben ‹srail'e Rabbim, Efraim de ilk o¤lumdur. (Yeremya,
31/9)
n Benim o¤Fermanı ilân edece¤im; Rab bana (Davud) dedi: Sen
lumsun; Ben seni bugün tevlit ettim. (Mezmurlar, 2/7)
Tevrat'ta Hz. Süleyman için de "Allah'›n o¤lu" ifadesi kullan›lmaktad›r. ‹lgili bölüm ﬂu ﬂekildedir:
Ve vaki olacak ki, günlerin dolup atalarınla berraber olmak üzere
gitti¤in zaman, senden sonra o¤ullarından olacak zürriyetini durduraca¤ım, ve onu
un kırallı¤ını pekiﬂtirecegim. O Bana ev yapacak, ve onun tahtını ebediyen pekiﬂtirece¤im. Ben ona Rab olaca¤ım, ve o Bana o¤ul olacak; ve senden önce olandan inayetimi geri aldı¤ım gibi ondan geeri almayaca¤ım; ve onu Kendi evimde ve
Kendi kırallı¤ımda daima durduraca¤ım; ve onun tahtı ebediyen
n
pekiﬂecektir. (1. Tarihler, 17/11-14)
"Allah'›n o¤lu" s›fat›yla an›lan bu mübarek kiﬂi Hz. Davud'un o¤ullar›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 günlerinde ‹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 ‹srail üzerinde krallı¤ın tahtını ebediyen pekiﬂtirece¤im. ﬁim
mdi,
o¤lum, Rab seninle beraber olsun; ve iﬂin iyi gitsin, ve Allah'ın
Rabbin evini, senin hakkında s öyledi¤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 ‹srail üzerinde krallı¤ı tahtına oturmaak için o¤lum Süleyman'ı seçti. 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. Tarihler, 28/5-7)
Yukar›daki tüm aç›klamalar Yahudi geleneklerinde "Allah'›n o¤lu"
ifadesinin "Allah'› dost edinen, samimi ve takva sahibi" kullar için söylendi¤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 uygulayan 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 oluﬂturamayaca¤›n› gösteren bir di¤er delil ise ‹ncil'de Allah'›n isminin kullan›m›yla ilgilidir. Anthony Buzzard, ‹ncil'de Allah'›n isminin ne ﬂekilde kullan›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 ﬂah›s zamirleriyle ifade edilmektedir: Ben, Bana, Beni, Sen, Sana, Seni, O, Ona, Onu... Biri bu zamirlerin 11.000 defa geçti¤ini hesaplam›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 binlerce 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 kültüründe çok yayg›n olarak kullan›lan ve ilahl›k anlam› taﬂ›mayan bir ifadedir. Dolay›s›yla bu ifadeyi Hz. ‹sa'n›n Allah'›n o¤lu oldu¤unu düﬂünerek kullananlar, bu kutlu peygamberin Allah'a eﬂit güçlere sahip oldu¤unu iddia edenler (Allah'› tenzih ederiz), Yahudi inan›ﬂlar›na göre büyük
bir hata iﬂlemektedirler. ‹slam dininde de bu ifadeyi Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfederek kullananlar Kuran ayetlerinde birçok kez uyar›lmaktad›rlar. Bu
yapt›klar› Allah Kat›nda çok büyük bir günaht›r. Rabbimiz Maide Suresi'nde ﬂu ﬂekilde bildirilmektedir:
Andolsun, "ﬁüphesiz, Allah Meryem o¤lu Mesih'tir." diyenler küfre düﬂmüﬂtür. De ki: "O, e¤er Merr yem o¤lu Mesih'i, onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan ( bunu önlemeye) kim bir ﬂeye malik olabilir? Göklerin, yerin ve bunlar aras›ndakilerin tümünün müü lkü Allah'›nd›r; diledi¤ini yarat›r. Allah herﬂeye güç yetirendir. (Maide Suresi, 17)

‹ncil'de "Baba" kelimesinin kullan›lmas›
‹ncil'de s›kça yer alan ve üçleme inanc›n› savunan H›ristiyan ilahiyatç›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 ederiz.) Oysa bu tabir de yine "o¤ul" ifadesi gibi mecazi bir anlam taﬂ›maktad›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 tümünden Allah'› tenzih ederiz)
... Baba benden üstündür. (Yuhanna, 14/28)
Siz göklerde olan Baban›z›n o¤ullar› olas›n›z. Zira O, güneﬂini kötülerin ve iyilerin üzerine do¤durur ve salih olanlar ile olmayanlar›n üzerine ya¤mur ya¤d›r›r. (Matta, 5/45)
... Kardeﬂlerime git ve onlara söyle, benim Babam›n ve siizin Baban›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› verecektir. (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 aray›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 iﬂlerinizi görsünler, ve göklerde olan Baban›za hamd etsinler." (Matta,
5/16)
"Sak›n›n, insanlara salâh›n›z› onlar›n önünde gösteriﬂ için yapmay›n; yoksa gök
klerde olan Baban›z›n önünde karﬂ›l›¤›n›z olmaz."
(Matta, 6/1)
ﬁimdi siz ﬂöyle dua edin: Ey göklerde olan Babam›z, ‹smin mukaddes 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 vermedi¤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 gerekir ki, bu aç›klamalar, Hz. ‹sa'ya ilahl›k atfetmek amac›yla "Baba" ifadesini kullanan kiﬂilerin hatas›n› ortadan kald›rmamaktad›r. Bu yapt›klar› Allah Kat›nda çok büyük bir hatad›r ve Kuran ayetlerinde bu kiﬂilerin durumu ﬂu ﬂekilde haber verilmektedir:
Andolsun, "ﬁüphesiz Allah, Merr yem o¤lu Mesih'tir" diyenler küfre düﬂmüﬂtür. Oysa Mesih'in dedi¤i (ﬂudur:) "Ey ‹srailo¤ullar›, bee nim de
Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendisi'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 sonsuz 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 sonra geliﬂtirildi. Ça¤daﬂ tarihsel kritikçi Yeni Ahit çal›ﬂmalar›, bizi, elimizde 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›layamay›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 olarak Tanr›'n›n o¤ullar›d›r. Aç›kça, bu ifadelerdeki 'Baba' ve 'o¤ul'
kavramlar›, lafzi bir iliﬂkiselli¤i ifade etmemekte; sadece, Tanr›-insan iliﬂkisinin metaforik bir ifadesini sembolize etmektedir. Hemen
ekleyeyim, bu ifadeleri lafzen anlamaya çal›ﬂmak, Yahudilik'te büyük günah olarak nitelendirilir. Hz. ‹sa döneminde bu tür metaforik ifadeler zaten mevcuttu. Herhangi bir Tanr›'ya adanm›ﬂ herhangi bir insan›n metaforik olarak "Tanr›'n›n o¤lu" olarak ifade edilmesi, o zamanki genel dinsel imgelemin bir parças› olarak alg›lanabilir. K›saca, 'o¤ul' ifadesi, Tanr›'ya yak›nl›¤›n sembolik bir ifadesi olmuﬂ oluyor. Anlad›¤›m kadar›yla, Müslümanlar› rahats›z eden, bu
ifadenin lafzi olarak alg›lanmas›d›r. Ayn› ﬂekilde, bir H›ristiyan olarak 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›klama vard›r. "Allah'›n çocuklar›" ifadesi de bunlardan biridir: (Aﬂa¤›daki 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 peygamberlikte bulunuyordu. (Yuhanna, 11/51-52)
Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanr›'n››n çocuklar› oldu¤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 birlikte 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 bekliyor. (Pavlus'un Romal›lara Mektubu, 8/19)
Herﬂeyi söylenmeden ve çekiﬂmeden yap›n ki, yaﬂam sözüne s›ms›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 çocuklar› olas›n›z... (Pavlus'un Filipelilere Mektubu, 2/14-16)
Bak›n, Rab bizi o kadar çok seviyor ki, bize 'Tanr›'n›n çocuklar›' deniyor! 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 Birinci 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. (Yuhanna'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 atfedilmedi¤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 yolunda 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 sonsuz güç ve kudret sahibi oldu¤unu, tüm kainat›n tek sahibi oldu¤unu,
Allah dilemedikçe hiçbir ﬂeyin var olamayaca¤›n›, hiç kimsenin hiçbirﬂeye güç yetiremeyece¤ini çok iyi biliyorlard›. Bu nedenle de sahip olduklar› derin iman neticesinde, Hz. ‹sa için "Allah'›n o¤lu" ifadesini kullan›rken ayn› ﬂekilde düﬂünmüﬂ olabilirler. Tüm babalar›, tüm anneleri ve
tüm o¤ullar› Rabbimiz'in yaratt›¤›n› ve hepsinin tek sahibinin Allah oldu¤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 aittir. Çevremizde gördü¤ümüz tüm canl› ve cans›z varl›klar Allah'a aittir.
ﬁu an üzerinde oturdu¤unuz koltuk, içinde bulundu¤unuz bina, ﬂehirler, 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. Dolay›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 kanunlar› yaratan Rabbimiz'dir. Dolay›s›yla bir insan›n var olmas› için, "olmas› gerekli oldu¤u düﬂünülen" tüm kanunlar› ve sebepleri de Rabbimiz 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 ﬂükrediyorsunuz. O, sizi yeryüü zünde yarat›p-türetendir ve hepiniz yaln›zca
O'na (döndürülüp) toplanacaks›n›z. O, yaﬂatan ve öldüree ndir; gece ile
gündüzün ayk›r›l›¤› (veya ardarda geliﬂi) da O'nun (kanunu)dur. Yine
de akl›n›z› kulll anmayacak m›s›n›z? (Müminun Suresi, 78-80)
O'dur ki, sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bii r alak'tan
(embriyo) yaratt›; sonra sizi bir bebek olarak ç›karmakta, sonra güçlü
(erginlik) ça¤›n›zz a eriﬂmeniz, sonra da yaﬂlanman›z için size (belli bir
ömür vermektedir). Sizden kiminin daha önce h ayat›na son verilmektedir; ad› konulmuﬂ bir ecele eriﬂmeniz ve belki akl›n›z› kullanman›z için
(All lah 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 Suresi, 67-68)
Do¤rusu, güldüren ve a¤latan O'dur. Do¤rusu, öldd üren ve dirilten
O'dur. Do¤rusu, çiftleri; erkek ve diﬂiyi, yaratan O'dur. Bir damla sudan (döl yaa ta¤›na) meni döküldü¤ü zaman. Gerçek ﬂu ki, di¤er diriltme
(yeniden neﬂ'et) de O'na aittir. (Necm Suu resi, 43-47)
ﬁuara Suresi'nde ise Hz. ‹brahim'in ﬂu ﬂekilde dua etti¤i bildirilmektedir:
"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 haa talar›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 aksini 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 internet 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 söylüyoruz... "O¤ul" günlük dilde de çok s›k kullan›l›r. Ço¤u dilde bu kelime fiziksel bir ba¤› ifade etmek için kullan›lmaz. Örne¤in ö¤renciler 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 etmeyebilmektedir.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 hakimiyet sahibi oland›r. Göklerin ve yerin sahibidir. Allah her yerdedir.
Tüm anneler ve babalar Allah'›n tecellileridirler. Tüm o¤ullar ve çocuklar Allah'›n tecellileridirler. Allah'›n Zat› birçok yerde ve birçok ﬂekilde
tecelli edebilir. Nitekim Kuran ayetlerinde de bunun çeﬂitli örnekleri bulunmaktad›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 yerindd e karar k›labilirse, sen de beni göreceksin." Rabbi da¤a tecelli edince, onu paramparça etti. Musaa bay›larak yere düﬂtü. Kendine geldi¤inde: "Sen ne yücesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben imaa n edenlerin ilkiyim" dedi. (Araf Suresi, 143)
Ayette geçen tecelli etti ifadesi "zahir olmak, belirmek, ortaya ç›kmak, 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 kudretinden bir lemha zuhur, emir ve iradesinden bir parças›n›n da¤a çarpmas›yla onu hurdahaﬂ eyledi, un ufak yap›p yerle bir etti. Hamze,
Kisaî, Halef-i Âﬂir k›râetlerinde okundu¤una göre, "dümdüz ediverdi", yani, da¤ gidip, yeri dümdüz oluverdi, hörgüçsüz bir deve
gibi oluverdi... Söz konusu bu tecelli ile iki olay meydana geldi: Biri 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 tecelliye bile dayanamay›p bay›ld›, tam ve mutlak bir Zatî tecelli olsayd›,
bütün dünya ve muhtemelen bütün kâinat bir anda yok olacakt›. ‹ﬂte "Sen Beni katiyyen göremeyeceksin." buyurulmas›n›n esas hikmeti de bu idi...64
Bir di¤er ayette ise ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
Ona, Tur'un sa¤ yan›ndan seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleﬂmek için yak›nlaﬂt›rd›k. (Mee ryem 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

182

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

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 Rabbimiz'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 tecelli etti¤i bildirilmektedir. Bu hiç umulmad›k, hiç beklenmedik bir durumdur. 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 tecelli 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 varss a 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 ilminden 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 insanlar› sadece Allah'a iman etmeye davet ediyordu. Müﬂriklerin tüm sorular›n› çok güzel örnekler ve aç›klamalarla cevapl›yordu. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, "Allah'›n o¤lu" ifadesinin, o dönem halkta yayg›n olan putperest üslup karﬂ›s›nda kullan›lm›ﬂ özel bir aç›klama olmas› da mümkündür. 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 yaklaﬂ›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 Tanr›'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›. Iﬂ›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 olan
n
biricik o¤ulun yüceli¤ini gördük" denir. (Yuhanna, 1/14) K›sacas›
Hz. ‹sa'n›n "Allah'›n Sözü" oldu¤u belirtilmekte, buradan hareketlee de ona sözde ilahl›k atfedilmektedir. (Allah'› tehzih ederiz.)
Oysa Yuhanna'daki bu anlat›m, bir geerçe¤in yanl›ﬂ yorumlanmas›na dayanmaktad›r. Kuran'da ﬂöyle bildirilir:
Ey Kitap Ehli, dininiz konuu sunda taﬂk›nl›k etmeyin, Allah'a karﬂ›
gerçek olandan baﬂkas›n› söylemeyin. Meryem o¤lu Mesih ‹sa, a ncak
Allah'›n elçisi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiﬂtir ve O'ndan bir ruhh tur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inan›n›z;
"üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaç›n›n, sizin için hay›rl›d›› r. Allah, ancak bir tek ilaht›r. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve
yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 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) kavram
m›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 savunarak, 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 Yuhanna ‹ncili'nin logos kavram› ile baaﬂlamas› ve bu kavram›n Yunan felsefesindeki manas›yla tan›mlanmas› ise, elbette bir rastlant› dee ¤ildir. Britannica 'da "Yuhanna ‹ncili'nin yazar›, Helenistik
(Yunan kültürüne dayal›) dünyadaki okuyucular taraf›ndan kolayca tan›nacak bu kavram› kullanarak, Mesih'in kurtar›c› karakterini
vurgulamak istemiﬂtir" denm
mektedir. Bir baﬂka deyiﬂle Yuhanna
‹ncili'nin yazar›, "Hz. ‹sa Allah'›n Kelimesi'dir" gerçe¤ini eskii Yunan felsefesiyle kar›ﬂt›rarak yanl›ﬂ bir anlam oluﬂturmuﬂtur.
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Müteﬂabih ifadelerin ve mecazi anlat›mlar›n
yanl›ﬂ yorumlanmas›
‹ncil üzerine araﬂt›rmalar yapan kiﬂilerin, üzerinde önemle durduklar› konulardan biri de, ‹ncil'de geçen ifadelerin düz anlamlar› ile de¤il,
mecazi birer ifade olarak yorumlanmalar› gerekti¤idir. Bu aç›dan bak›ld›¤›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 bulunmaktad›r. Nitekim birçok H›ristiyan araﬂt›rmac› bu yorumlar› yaparken Kuran 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¤› sembolik ifadeler kullan›r. Buna "insan benzeyiﬂi" (antropomorfik) terimler 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 yoktur" (ﬁura Suresi, 11) ifadesi bir gerçe¤i dile getirir. Ama bunu,
Tanr›'n›n Kendisi'nin, O'nu anlamam›z için kulland›¤› benzetmelerle 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 atfedilen insana özgü terimler bize gerçek bir tasvir de¤il, fakat yaln›zca 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 indirdik." (Nahl Suresi, 89) ﬂeklinde buyurmaktad›r. Enam Suresi'nde ise, "...
Biz Kitap'ta hiçbir ﬂeyi noksan b›rakmad›k, sonra onlar Rablerine toplanaccaklard›r." (Enam Suresi, 38) ﬂeklinde bildirilmiﬂtir. Kuran'da herﬂey en mükemmel, en hikmetli ve en özlü ﬂekilde aç›klanm›ﬂt›r. Rabbimiz 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, ancak 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 söylediklerinden dolay› lanetlendiler. Hay›r; O'nun iki eli aç›› kt›r, nas›l dilerse 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 (üstün lütuf ve ihsan) sahibidd ir. (Hadid Suresi, 29)

"Allah'›n avucu"
Onlar, Allah'›n kadrini hakk›yla takdir edemediler. Oysa k›yamet günü
yer, bütünüyle O'nun avucu (kaa bzas›)ndad›r; gökler de sa¤ eliyle dürülüp-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 Rabbinin yüzü baki kalacakt›r. (Rahman Suresi, 26-27)
Do¤u da Allah'›nd›r, bat› da. Her nereye dönerseniz Allah'›n yüzü oras›d›r. ﬁüphesiz ki Allah, kuﬂatand›r, bilendir. (Bakara Suresi, 115)

Enfal Suresi'nde ise ﬂu ﬂekilde buyurulmaktad›r:
Onlar› siz öldürmediniz, a ma onlar› Allah öldürdü; att›¤›n zaman sen
atmad›n, ama Allah att›. Mü'minleri Kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yapt›.) ﬁüphesiz Allah, iﬂitendir, bill endir. (Enfal Suresi, 17)
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Bu ayetle, sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in, tüm eylemleri, tüm fiilleri meydana getiren tek güç oldu¤u belirtilmiﬂtir. Allah
dilemedikçe insan›n hiçbir ﬂeye güç yetirmesi, hiçbir harekette bulunmas›, a¤z›n› aç›p konuﬂabilmesi mümkün de¤ildir. ‹nsanlar›n tüm yapt›klar›, tüm söyledikleri ve tüm düﬂündükleri Allah'a aittir. Hiçbir insan kendisini yaratan Rabbimiz'den ba¤›ms›z olarak bir güç ve iradeye sahip
olamaz. Allah ‹nsan Suresi'nde "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz..." (‹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. Müteﬂabih 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 olabill ir
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 uygulamadaki 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 ortaya koymaktad›r. ‹ncil'de çok detayl› olarak yer alan bu gibi bilgiler Kuran ayetleriyle de tarif edilmekte, Rabbimiz; Hz. ‹sa'n›n, annesi Hz. Meryem'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 belirtir.68
Paul Knitter, No Other Name (Baﬂka Ad› Yok) adl› eserinde bu üsluptan 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 kiﬂilerin 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 ilkeyi kastetmiyor, Hz. ‹sa ile kiﬂisel bir iliﬂki kurmaya ve ona ba¤l›l›klar›n› detayland›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. H›ristiyan tan›mlar›, anlaﬂ›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 edecektir. 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 içindi. Yunanca Uios tou Theou (Allah'›n o¤lu) tercüme edildi¤inde ‹ngilizcedeki "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" ifadesinin nitelendiricisi, ‹brani kullan›m›na göre "ilk do¤an" ya da sevgili 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 atfedilen 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 mucizevi yönleri, Allah Kat›na al›n›ﬂ› detayl› olarak tarif edilir, onun ve ailesinin alemlere üstün k›l›nd›¤› bildirilir. Hz. ‹sa Kuran'da "seçkin, onurlu ve sayg›n" olarak zikredilir.
Hani melekler, dediler ki: "Meryem, do¤rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. O nun ad› Meryem o¤lu ‹sa Mesih'tir. O,
dünyada ve ahirette 'seçkin, onurlu, sayg›nd›r' ve (Allah'a) y ak›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 zorluklarla 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 çeﬂitli çarp›k inan›ﬂlar türetilmiﬂti. Bunlara ek olarak putperest Helen kültürü 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 rahats›z oldular. Çünkü Hz. ‹sa insanlara Allah korkusunu, Allah'› sevmeyi
ö¤ütlüyor, dine sonradan eklenen bat›l kurallar› ve ba¤naz uygulamalar› terk etmelerini söylüyordu.

194

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

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 ‹mparatorlu¤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 Portresi) isimli eserinde ilk H›ristiyanlar›n Hz. ‹sa'n›n tebli¤ini yayma yöntemlerini ﬂu ﬂekilde yorumlar:
Baﬂkalar›n› ikna etmeye çal›ﬂ›rken, havariler bazen Hz. ‹sa'n›n söyledi¤i ve yapt›¤› ﬂeyler ile ilgili hikayeler anlatm›ﬂ olabilirler. ‹lk y›llarda bu materyaller büyük olas›l›kla yaz›lmam›ﬂt›, ancak sözlü olarak iletilmiﬂti. Havariler, Hz. ‹sa'n›n hayat›ndaki olaylar› kullan›rken, o zaman önemli olan noktalar› örneklerle aç›klamak istemiﬂlerdi... Yeni taraftarlar kazanman›n yan› s›ra havariler hem birbirlerine 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. Bazen 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›ristiyanl›¤›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 ettirebilmek" 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 geniﬂ Yahudi toplumu hem de tehditkar Roma ‹mparatorlu¤u bünyesinde az›nl›k durumunda olmalar›yd›. Kültürel ve dini ço¤ulculuk
günümüzdekinden çok daha farkl› bir ﬂekilde anlaﬂ›l›yordu. O dönemde H›ristiyanlar iki büyük tehlikeyle karﬂ› karﬂ›yayd›lar; ya ço¤unlu¤u oluﬂturan toplumlar taraf›ndan yok edilecekler ya da dinsel 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 kalma ifadeleri" olarak tan›mlanabilir ve toplulu¤un devaml›l›¤›n›
sa¤layabilmek için geliﬂtirilmiﬂtir. ‹lk H›ristiyanlar Hz. ‹sa'y› mutlak terimlerle tan›mlayarak, onu tek ve yegane kurtar›c› olarak ilan
ederek tüm rakiplerinden ve muhaliflerinden farkl› bir kimlik kazand›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

anlamdan ziyade ahlaki bir dildi.
Hz. ‹sa'n›n tüm ça¤lar için geçerli
olan kimli¤ini tan›mlamaktan ziyade, toplum içindeki kimli¤i tan›mlama 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 ortamd›r. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi
Hz. ‹sa döneminde toplum hem Yahudi
hem de Yunan kültürünün etkisi alt›ndayd›. Akdeniz tümüyle Roma ‹mparatorlu¤u'nun egemenli¤i alt›ndayd›. Roma
büyük askeri fetihlerle topraklar›n› geniﬂletmiﬂ, Akdeniz'i bir iç göl haline getirmiﬂti. ‹mparatorluk askeri alanda oldu¤u
kadar kültürel alanda da en güçlü dönemlerinden birini yaﬂ›yordu. Eski Yunan
medeniyetinin kültürel miras›n› devralm›ﬂ ve onu yeni eklemelerle ilerletmiﬂti.
Helenizm ad› verilen bu ak›m, din dahil
olmak üzere hayat›n bütün alanlar›na hakimdi. Romal›lar kendilerini di¤er toplumlar›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 inan›ﬂa ait sahte ilahlar da yayg›nd›: Zeus, Hermes, Venüs gibi Yunan putlar›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›nma ve adak bölümleri yer al›yordu. Romal› yöneticiler bu çok tanr›l› dinleri, kendi hakimiyetlerini yayg›nlaﬂt›rma konusunda bir araç olarak
kullan›yorlard›. Roma, hakimiyetini tehdit etmedi¤i sürece kimsenin dinine kar›ﬂm›yor, bilakis bu sapk›n inançlar› teﬂvik ediyor, her tarafa tap›naklar, sunaklar, heykeller inﬂa ederek putperest inan›ﬂlar› körüklüyordu. Onlar için din, sözde kitlelere sadakati telkin etmenin ve onlar›
denetlemenin bir yoluydu, soyut ve bu dünyayla do¤rudan ilgisi olmayan 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 Epifanes zaman›nda, bir ve tek olarak Allah'a iman eden Yahudilere, Zeus adl› 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›ﬂmalar›na ﬂiddetle direnmiﬂlerdir. Ancak yine de Yunan kültürünün etkisi 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 büyümüﬂ 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 üzerindeki etkilerini inceler. Makalesinde birçok farkl› akademisyenin görüﬂlerine 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 Helenistik kültürün bir simgesiydi... Celile halk› komﬂu bir kasabaya
gittiklerinde Yunan oyunlar›n› ve felsefecilerini izleyip dinleyebiliyorlard›. 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, Sepphoris'te Augustus ve Roma'ya adanm›ﬂ bir pagan tap›nak bulunuyor-

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›ha
a gerildi¤i yerin de
yine bu tap›nak oldu¤u kabul edilmektedir.
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Putperest Yunan kültürünün, özellikle de Platon'un, üçleme inanc›n›n oluﬂmas›nda
çok büyük bir etkis
s i oldu¤u kabul edilmektedir. Raphael'in, Atina Okulu isimli tablosunda Platon ve Aristotle görülmektedir. (1509-1510), Vatikan.

du. Çiftçiler pagan törenlerinde kurban edilmek üzere hayvanlar
yetiﬂtiriyorlard›.72
Yunan kültürü mitolojik bir kültürdü. Konuﬂmalarda, kullan›lan tabirlerde 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 uzmanlar› da Yunan kültürünün bu terimin yerleﬂmesindeki etkisine dikkat çekerler. Yunan mitolojisi, sözde tanr›lar› insanlarla arkadaﬂl›k eden, sonunda 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 yayg›n oldu¤unu belirtir ve bu nedenle Hz. ‹sa için "Allah'›n o¤lu" ifadesi-
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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 ZeusHera-Apollo üçlüsü ile üçleme inanc› aras›nda birçok paralellikler ortaya konmaktad›r. "Üçleme" inanc› putperest (pagan) toplumlarda oldukça 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 sahip oldu¤u daha pek çok inanç ve uygulamay›, söz konusu Yunan kültüründen 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›.

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 yazar› 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 kurulmuﬂtu. 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 mevcut kültürden al›nm›ﬂt›.74
Dr. Paul R. Eddy de "Was Early Christianity Corrupted by Hellenism?" (Erken H›ristiyanl›k Helenizm taraf›ndan bozuldu mu?) baﬂl›kl›
makalesinde ﬂu yorumlarda bulunmuﬂtur:
Babil'e kadar uzanan eski dünya boyunca, üçlü gruplamalarla putperest 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 fazlas›yla görülüyordu. Havarilerin ölümünden sonra, bu tip putperest
inançlar H›ristiyanl›¤› istila etmeye baﬂlad›... Plato, üçlemeyi ﬂu anki ﬂeklinde ö¤retmemiﬂ olsa da, onun felsefeleri bu doktrin için birer 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 ‹ncil 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¤una 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) bak›ﬂ aç›lar›n›n bu fikirler çerçevesinde ﬂekillendi¤ini söyler ve ﬂöyle devam eder: (Al›nt›daki ifadelerden Allah'› tenzih ederiz.)
Onlar›n Allah'›n o¤lu fikirleri çok tanr›l› düﬂünce üzerinde kurulmuﬂtu. 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

Roma ‹mparatorlu¤u'nun s›n›rlar› içinde yaﬂayan putperest toplumlar›n dinlerindeki temel özelliklerden bir tanesi, sözde insan-tanr› kavram›yd›. Zeus, Hermes, Venüs, Jüpiter gibi hayali Roma ve Yu
unan tanr›lar›, insanlar ﬂeklinde tasvir edilirler, bu tanr›lar›n heykelleri tap›naklar›n merkeziinde ya da büyük ﬂehirlerin meydanlar›nda yer
al›rd›. Putperestler hayali tanr›lar›n› "elle tutulur, gözle görülür" varl›klar olarak düﬂünüyor, söz konusu tanr›lar›n birer insan ﬂekline girerek ken
ndilerine görünmesini de do¤al bir olay olarak kabul ediyorlard›.
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 Elçilerin ‹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 yapt›¤›n› gören halk Likavonya dilinde, "tanr›lar insan k›l›¤›na girip yan›m›za inmiﬂ!" diye hayk›rrd›. Barnaba'ya Zeus, konuﬂmada öncülük eden Pavlus'a da Hermes ad›n› takt›lar.
Kentin hemen d›ﬂ›nd
da bulunan Zeus tap›na¤›n›n kahini kent kap›lar›na bo¤alar ve çelenkler getirdi, halkla birlikte ellçilere kurban sunmak istedi. (Elçilerin ‹ﬂleri, 14/11-13)
Benzer bir olay Malta'da da yaﬂanm›ﬂ, Pa
avlus'la konuﬂan paganlar, onun zehirli sand›klar› bir y›lan taraf›ndan sokulup da ölmedi¤ini 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 ediyorlard›. Bu insanlara, mucizeler gösteren, hastalar› iyileﬂtiren, ölüleri dirilten bir Mesih'ten bahsediyorlard›. Bu insanlar da, Alllah'›n üstün
mucizelerle lütufta bulundu¤u bu kutlu elçisini, Zeus ya da Hermes
gibi bir ilah olarak
k 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 ettik
k lerini" 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›nda pek çok kiﬂi, topluluk ya da mezhep taraf›ndan
reddedildi. Kimi topluluklar üçleme inanc›n›n tamamen karﬂ›s›nda yer ald›lar, kimileri ise bu yanl›ﬂ inanc›n baz› bölümlerini reddettiler. Üçleme inanc›n› reddeden topluluklar tarihin her döneminde 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 büyük bir bölümü inançlar›na sad›k kald›lar ve "Allah birdir, tektir" demekten vazgeçmediler. Kitab›n önceki bölümlerinde üzerinde durdu¤umuz Ariusçular, söz konusu "anti-Triniteryen" (Üçleme karﬂ›t›) H›ristiyanlar›n öncüleriydiler. Daha sonra da Ariusçular›n izinden giden birçok grup ortaya ç›kt›.

Anti-Triniteryenler
Arius'un ard›ndan ortaya ç›kan anti-Triniteryen ak›mlardan biri ‹rlanda'da kurulan Kelt Kilisesi idi. (Celtic Church of Ireland) Bu kilise, K›ta Avrupas›'ndan tamamen izole edilmiﬂ bir halde, "Ariusçu" çizgide kuruldu 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 yabanc›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, Kilise'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 metinlerini önemsemediklerini, Kilise önderlerinin yaz›lar›n› reddettiklerini
ve konsillerin kararlar›n› dikkate almad›klar›n›" belirterek bundan ﬂikayet ediyorlard›.79 Ancak Kelt Kilisesi'nin bu direniﬂi de k›sa bir süre sonra 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 reddediyor, bir ve tek olarak Allah'a iman etmeyi tebli¤ ediyorlard›. Katolik
Kilisesi bu ﬂekilde Bat› dünyas›n›n en büyük otoritesi haline geldi.

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 bü
ü yük rol oynam›ﬂt›r.
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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 Roma 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 aras›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. Sonunda Roma Kilisesi'nin Kutsal Roma Cermen ‹mparatorlu¤u'nu kutsamas›
sonucunda iki taraf aras›ndaki ba¤lar tamamen koptu. ‹ki taraf aras›ndaki pek çok farktan en belirgini, Roma Kilisesi'nin kutsal dil olarak Latince'yi Do¤u Kiliseleri'nin ise Yunanca'y› kullanmalar›yd›.
Do¤u Kiliseleri ya da di¤er isimleriyle Ortodoks Kiliseler, Roma'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 oldu 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 Almanya'da ortaya ç›kan Martin Luther adl› bir rahip bu egemenli¤i sarsan kiﬂi oldu. Önce Luther'in sonra da Calvin ve Zwingli gibi rahiplerin önderli¤inde geliﬂen "Protestan" ak›m, Roma Kilisesi'nin ve Papa'n›n otoritesine karﬂ› büyük bir isyand›. ‹syan büyük oldu¤u kadar kanl›yd› da; Avrupa bir yüzy›l› aﬂk›n bir süre Katoliklerle Protestanlar›n bitmek tükenmek bilmeyen savaﬂlar›na sahne oldu. "Dini" gibi gözüken bu savaﬂlar›n
ard›nda ise yine siyasi hesaplar, Papa'n›n boyunduru¤u alt›nda yaﬂamay› ve ona vergi vermeyi istemeyen prenslerle, bu egemenli¤i yitirmek istemeyen 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 mücadeleydi. Avrupa nüfusunun üçte birinden fazlas›n›n ölümüyle
sonuçlanan bu kanl› dönemden sonra iki taraf aras›nda kal›c› bir uzlaﬂma sa¤land›. Otuz Y›l Savaﬂlar›'n›n sonunda
imzalanan ünlü Westphalia Bar›ﬂ› ile sa¤lanan denge, o zamandan bu yana da fazla de¤iﬂmedi.
Protestanlar Papa'n›n otoritesini reddederken onun
yerine bir baﬂka otorite koymam›ﬂlard›. Bu nedenle Protestanl›k, Katolik H›ristiyanl›ktaki hiyerarﬂinin aksine son derece 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 bugün 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, kendilerini 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'› kendileri okuyorlar ve kendileri yeni baﬂtan yorumluyorlard›. Bunun sonucunda baz› Protestanlar, çok az bir bölümü de olsa, çok önemli bir gerçe¤i fark ettiler: Katolik inanc›n›n temelini oluﬂturan üçlemenin Yeni Ahit'te bir dayana¤› yoktu. Hatta baz› pasajlar›n bu inanc› yalanlad›¤› ortadayd›.
Bu pasajlarda Allah'›n "Bir ve Tek" oldu¤u anlat›l›yor, "Üçlü 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. Böylece 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 okumaya baﬂlad›lar. Bunun sonucunda da
‹talya'da, üçlemenin yanl›ﬂl›¤› sonucuna inanan ilk H›ristiyan ak›m geliﬂti.

Calvin ve Zwingli gibi Luther de Pro-

Lelio Socianus (1525-1562) ve kuzeni

testanl›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›nda önemli rol

Fausto Socianus (1539-1604) taraf›n-

oynam›ﬂt›r.

dan baﬂlat›lan ak›m, kurucular›n›n isminden dolay› Sosyanizm (Socianism) 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 geçmeden 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 ‹lahi ilhama sahipti, ama bir yarat›c› kesinlikle de¤ildi. Eﬂsiz bir yetkiyle donat›larak insanl›¤a bir görev dolay›s›yla gönderilmiﬂti" diyordu.81 Üçlemeyi 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 Piskoposlar 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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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, fikirleri 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 bozulmadan kurtulmak için ‹znik Konsili öncesindeki kaynaklara dönülmesi gerekti¤ini yazm›ﬂt›. 1638'de Sosyanistlere yönelik sald›r›lar baﬂlat›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 anlat›lmaktad›r:
‹lk dönem H›ristiyanlar›, Hz. ‹sa hakk›nda farkl› inançlara sahiptiler. 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 dikkatle incelediler ve kutsal metinlerde üçlemeyi bulamad›lar. ‹ncillere 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 ismini 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 özgürlü¤ünü destekleyecek ﬂekilde davrand›lar. ‹man, Tanr›'n›n bir hediyesi (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
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önemle vurguland›¤› Racovian Catechism adl› belge, ak›m›n en önemli
kaynaklar›ndan biri haline geldi. Bu belgede kefaret inanc› reddediliyordu. 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 hataya 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

Kararlar›, siyasi ve dini yetkileri nedeniyle ad›ndan en çok söz ettiren engizisyonlardan biri, IIII. Paulus taraf›ndan 1542 y›l›nda kurulan Roma engizisyonudur. Bu engizisyon, Katolik görüﬂünün d›› ﬂ›nda her türlü görüﬂü
savunanlarla, özellikle de Calvin ve Luthercilerle, uzun y›llar savaﬂt›.
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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 dünyas›nda etkili oldular. Önce ‹ngiltere'de sonra da ABD'de Üniteryen Kiliseler kuruldu. Sadece H›ristiyanlar›n de¤il, tüm insanlar›n Allah'a iman
ederlerse kurtuluﬂa ulaﬂabileceklerine inanan bu kiﬂiler kendilerini Üniversalist olarak tan›mlad›lar. Birbirlerinden ba¤›ms›z olarak geliﬂen Üniteryen ve Üniversalist Kiliseleri 1961 y›l›nda birleﬂti. The New Catholic

Encyclopedia, Üniteryen Kiliselerin ortak inan›ﬂlar›n› ﬂöyle özetlemektedir:
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 önderdir. Dolay›s›yla "Hz. ‹sa ile ilgili din" (yani geleneksel H›ristiyanl›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, insan 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 kullan›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 esaslar› 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 tecrübesinin 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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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 anl›yoruz. O bu gelene¤i ne y›kt› ne de terk etti.87
Üniteryenler geleneksel H›ristiyan inan›ﬂlar›n›n bir bölümünü reddetmekte, inançlar›n› güzel ahlak, ak›l, sa¤duyu ve Allah'›n birli¤i üzerine 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 kendimizi dikkatli olmak zorunda hissediyoruz. Tek bir Allah'›n oldu¤u konusu 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›nda savunulan görüﬂlerin bir k›sm› da, Allah'a ve O'nun vahyine imanla
ba¤daﬂmayacak baz› unsurlar içermektedir. Kimi Üniteryenler, dini hükümlerin 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 reddetmektedirler. 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›ﬂlarla 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.

Arius gibi üçleme karﬂ›t› oldu¤u için baz› çevrelerin büyük tepkileriyle karﬂ›laﬂan H›ristiyan ilaa hiyatç›lardan biri Michael Servetus'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 libri ii (Teslis Üzerine ‹ki Diyalog) adl› kitaplar› Avrupa'da çok büyük
bir yank› oluﬂturdu. O zamana kadar hiç 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 Cenova'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. Muhammed (sav)'in sözlerine geniﬂ yer veren Servetus, iﬂkencelere neden
olan Teslisin Hatalar› kitab›nda, üçlemeye inanman›n akla uygun olmad›¤›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 düﬂüncelerimize gülüyorlar... Yaln›z Müslümanlar ve ‹b
braniler de¤il, tarla hayvanlar› bile halimize gülüyor, hayvanlar bizim aptalca hayalimizi 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 gün
nümüzde o hala birçok kiﬂi taraf›ndan H›ristiyan dünyas›nda "Ça¤daﬂ Tevhidçili¤in kurucusu" olarak
kabul edilmektedir.
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Yehova ﬁahitleri
H›ristiyan dünyas›nda üçleme inanc›n› reddeden birçok ak›mdan
biri Yehova ﬁahitleri'dir. Yehova ﬁahitleri geleneksel H›ristiyanl›kla birçok 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-› Mukaddes'te var olan bir inanç de¤ildir. Onlar, e¤er insanlar›n bir teslis düﬂüncesi ön fikrine sahip olmaks›z›n Kitab-› Mukaddes'i (Tevrat ve ‹ncil'i)
baﬂtan sona okusalar, hiçbir ﬂekilde böyle bir düﬂünceye ulaﬂmayacaklar›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 ﬁahitleri kendilerinin gerçek H›ristiyan olduklar›n›, di¤erlerinin hata içerisinde 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 esrarengiz 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›llarda Osmanl› topra¤› olan Transilvanya, tevhid inan›ﬂlar›n›n çok güçlendi¤i bir bölge olmuﬂtu. Florida Üniteryen Kilisesi'nden rahip Jack Donovan'›n "Islam, US, and Yeats' Dilemma" (‹slam, Amerika ve Yeats'in ‹kilemi) 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›ﬂlara ayk›r› bu düﬂünce iﬂte o günlerde ortaya ç›km›ﬂt›. Ölüme meydan 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› fethetmiﬂti.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 getirdi¤i hoﬂgörü ortam›yd›. North Unitarian Universalist Kilisesi'nden
(Kuzey Evrensel Üniteryen Kilisesi) Susan Ritchie, "The Promise of Postmodernism for Unitarian Universalist Theology" (Postmodernizmin Evrensel Üniteryen Teolojisine Vaatleri) baﬂl›kl› vaaz›nda bu ortam› ﬂöyle
vurgular:
Çok say›da ›l›ml› uluslararas› tarihçi, Osmanl›lar›n politik himayesinin, 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 araﬂt›rmac›lar›n çok ilgisini çekmiﬂtir. Örne¤in Alexander Sándor Unghváry'nin, The Hungarian Protestant Reformation in the Sixteenth Century un-

der the Ottoman Impact, (16. Yüzy›lda Osmanl› Etkisi alt›ndaki Macar Protestan Reformasyonu) adl› kitab›nda bu konu incelenir. Unghváry, kitab›n önceki bölümlerinde üzerinde durdu¤umuz tevhid savunucusu Servetus'un ‹slam dinine verdi¤i önemin üzerinde durur.93 Mathurin Veyssiére 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 gösterilen 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 monoteizm" (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›nlatma 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 bizimkiyle ba¤lamaya ﬂöyle baﬂlayabiliriz: Allah'›n birli¤ini anlama konusunda 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 Rönesans› bizim entelektüel atam›z olarak iddia etti¤imiz bir kiﬂiyiMichael Servetus- etkilemiﬂti. Servetus 1511'de Kuzey ‹spanya'da
do¤muﬂtu. Servetus'un hayat›n› etkileyen detaylar›n bir k›sm›n› bilmemize 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¤unu tam olarak bilmiyoruz... ‹slam, Bat›'da Servetus'un fikirlerinin
yükselmesine katk›da bulunan politik ve entelektüel koﬂullar› oluﬂtururken, ayn› zamanda Üniteryenizmin Avrupa'n›n do¤usunda
geliﬂmesini ve yay›lmas›n› sa¤layan politik koﬂullar› oluﬂturmuﬂtu... Bir anlamda biz ‹slam'a çok ﬂey borçluyuz. ‹slam'› yabanc› ve
kavranamaz bir ﬂey gibi görmeyi b›rakmam›z gerekiyor. Aksine sadece tarihsel olarak ba¤lant›l› oldu¤umuzu de¤il, ayn› zamanda baz› ortak de¤erleri de paylaﬂt›¤›m›z› fark etmenin zaman›d›r.96
Farkl› Üniteryen Kiliselerinden din adamlar›n›n yapt›klar› bu aç›klamalar ‹slam topraklar›nda yaﬂanan hoﬂgörülü ortam› ve bu iki hak dinin 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, özünden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ, gerçek ‹sevili¤in yerine "üçleme ve kefaret gibi" bat›l felsefeleri temel alan yeni bir inanç oluﬂturulmuﬂtur. Ve bu inanç insanlara "hiç düﬂünmeden, sorgulamadan, araﬂt›rmadan" kabul edilmesi
gereken "mutlak bir kanun" olarak sunulmuﬂtur.
Ancak insanlar, konsillerde "oy ço¤unlu¤uyla" kabul edilen bu yanl›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›km›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 ilahiyatç›lar, yazarlar, araﬂt›rmac›lar insanlara gerçek H›ristiyanl›¤› anlatmaktad›rlar. Üçleme inanc›n› reddeden çeﬂitli ba¤›ms›z kiliseler de dünyan›n
dört bir yan›nda insanlara üçleme inanc› hakk›ndaki gerçekleri vaaz etmektedir. 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›ndan ar›n›p kendi özüne dönece¤i vakit yaklaﬂm›ﬂt›r.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z ahir zaman, tüm iman sahipleri için çok kutlu ve müjdeli bir zamand›r. Çünkü, Rabbimiz iki bin y›l
aradan sonra, ahir zaman
nda elçisini yeniden dünyaya
gönderece¤ini müjdelemiﬂtir. Bu elçi,
Hz. ‹sa'd›r. Bu
özellikle de

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¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z maddelerden tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia
eden bu teori, evrende ve canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan ispat edilmesiyle çürümüﬂtür. Böylece
Allah'›n tüm evreni ve canl›lar› yaratm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›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 teorisinin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir.
Özellikle 1980'lerden sonra yap›lan araﬂt›rmalar, Darwinist iddialar›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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D arwin'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›nda yay›nlanan Türlerin Kökeni adl› kitab›yd›. Darwin bu kitapta dünya
üzerindeki farkl› canl› türlerini Allah'›n ayr› ayr› yaratt›¤› gerçe¤ine karﬂ› 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 umuyordu. 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 incelenebilir:
1) Teori, hayat›n yeryüzünde ilk
kez nas›l ortaya ç›kt›¤›n› asla aç›klayamamaktad›r.
2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim
mekanizmalar›"n›n, gerçekte evrimleﬂtirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren
hiçbir bilimsel bulgu yoktur.
3) Fosil kay›tlar›, evrim teorisinin
öngörülerinin tam aksine bir tablo ortaya koymaktad›r.
Bu bölümde, bu üç temel baﬂl›¤›
ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

Charles Darwin

Darwin'in hayal ürünü iddialar›n›n peﬂinde sürüklenen evrimciler bir teslis inanc› taﬂ›maktad›rlar. Çünkü
tesadüf+çamur+zaman üçlüsünün, biraraya geldi¤inde, bütün varl›klar›, insan akl›n› ve tecrübesini oluﬂturabilecek bir güce sahip oldu¤una inanmaktad›rlar.
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A ﬂ›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› türünü oluﬂturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleﬂmiﬂse neden bunun izlerinin fosil kay›tlar›nda bulunamad›¤›, teorinin aç›klayamad›¤› sorulardand›r. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim sürecinin 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 kabul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasar›m, plan ve düzenleme olmadan, do¤a kanunlar› içinde rastlant›sal olarak meydana geldi¤ini iddia 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 kanunlar›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 yap›ya sahip olduklar›n› varsay›yordu. Ortaça¤'dan beri inan›lan "spontane jenerasyon" adl› teoriye göre, cans›z maddelerin tesadüfen biraraya
gelip, canl› bir varl›k oluﬂturabileceklerine inan›l›yordu. Bu dönemde böceklerin 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› gözle görülmeyen larvalardan ç›k›yorlard›.
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Louis Pasteur, evrim teorisinin dayana¤› olan
"cans›z madde canl›l›k oluﬂturabilir" iddias›n›
yapt›¤
¤› deneylerle geçersiz k›ld›.

Darwin'in Türlerin Kökeni adl› kitab›n› yazd›¤› dönemde ise, bakterilerin 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 oluﬂturabilece¤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 geçersizli¤i daha da aç›k hale geldi.
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2 0. 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 kökeni, evrim teorisinin tümünü içine alan en karanl›k noktay› oluﬂturmaktaad›r." 98
Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayat›n kökeni konusunu çözüme
kavuﬂturacak deneyler yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu deneylerin en ünlüsü, Amerikal› kimyac› Stanley Miller taraf›ndan
1953 y›l›nda düzenlendi. Miller, ilkel
dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazlar› bir deney düzene¤inde birleﬂtirerek ve bu kar›ﬂ›ma enerji ekleyerek, proteinlerin yap›s›nda kullan›lan
birkaç organik molekül (aminoasit)

Rus biyolog Alexander Oparin

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 koﬂullar›ndan çok farkl› oldu¤u, ilerleyen y›llarda ortaya ç›kacakt›.99
Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kulland›¤› atmosfer ortam›n›n gerçekçi olmad›¤›n› itiraf etti.100
Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürütülen 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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Evrimcilerin hayat›n kökenine aç›klama getirme çabalar›n›n› bir örne¤i de Miller deneyidir. ‹llk zamanlarda evrim ad›na önemli bir geliﬂme
olarak lanse edilen bu deneyin geçersizli¤i zaman iç
ç inde anlaﬂ›lm›ﬂ hatta Miller'›n
kendisi de bunu itiraf etmek
zorunda kalm›ﬂt›r.

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 yeryüzünde nas›l baﬂlad›?101

Hayat›n Kompleks Yap›s›
Evrim teorisinin hayat›n kökeni konusunda
bu denli büyük bir açmaza girmesinin baﬂl›ca nedeni, en basit san›lan canl› yap›lar›n bile inan›lmaz derecede karmaﬂ›k yap›lara sahip olmas›d›r.
Canl› hücresi, insano¤lunun yapt›¤› bütün teknolojik ürünlerden daha karmaﬂ›kt›r. Öyle ki bugün dünyan›n en geliﬂmiﬂ laboratuvarlar›nda bile 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-

En son evrimci kaynaklar›n da kabul etti¤i
gibi, hayat›n kökeni,
hala evrim teorisi için
büyük birr açmazd›r.
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Evrim teorisini geçersiz k›lan
gerçeklerden bir tanesi, canl›l›¤›n inan›lmaz derecedeki kompleks
s yap›s›d›r. Canl› hücrelerinin çekirde¤inde yer alan DNA molekülü, bunun bir örne¤idir. DNA, dörtt ayr› molekülün
farkl› diziliminden oluﬂan bir tür bilgi bankas›d›r. Bu bilgi bankas›nda canl›yla ilgili bütün fiziksel özelliklerin ﬂifreleri yer al›r. ‹nsan DNA's› ka¤›da döküldü¤ünde, ortaya ya
a klaﬂ›k 900 ciltlik
bir ansiklopedi ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Elbette böylesine ola¤anüstü bir bill gi, tesadüf kavram›n› kesin biçimde geçersiz k›lmaktad›r.

inlerin rastlant›sal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik ortalama bir protein
için, 10 950 '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 saklayan 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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Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vard›r: DNA, yaln›z birtak›m
özelleﬂmiﬂ proteinlerin (enzimlerin) yard›m› ile eﬂlenebilir. Ama bu enzimlerin 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 Üniversitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergisinin 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 etmek de mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insan, yaﬂam›n kimyasal yollarla ortaya ç›kmas›n›n asla mümkün olmad›¤› sonucuna varmak zorunda kalmaktad›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 gerekir. 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 mekanizmalar›" olarak öne sürdü¤ü iki kavram›n da gerçekte hiçbir evrimleﬂtirici güce sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r.
Darwin, ortaya att›¤› evrim iddias›n› tamamen "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 mücadelesi içinde, do¤al ﬂartlara uygun ve güçlü canl›lar›n hayatta kalaca¤› düﬂüncesine dayan›r. Örne¤in y›rt›c› hayvanlar taraf›ndan tehdit edilen bir
geyik sürüsünde, daha h›zl› koﬂabilen geyikler hayatta kalacakt›r. Böylece 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 güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in fark›ndayd› ve Türlerin Kökeni adl› kitab›nda "Faydal› de¤iﬂiklikler oluﬂmad›¤› sürece do¤al seleksiyon hiçbir ﬂey yapamaz" demek zorunda kalm›ﬂt›.103

Lamarck'›n Etkisi
Peki bu "faydal› de¤iﬂiklikler" nas›l oluﬂabilirdi? Darwin, kendi döneminin ilkel bilim anlay›ﬂ› içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak cevaplamaya çal›ﬂm›ﬂt›. Darwin'den önce yaﬂam›ﬂ olan Frans›z biyolog Lamarck'a göre, canl›lar yaﬂamlar› s›ras›nda geçirdikleri fiziksel de¤iﬂiklikleri sonraki nesle aktar›yorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonucunda yeni türler ortaya ç›k›yordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar
ceylanlardan türemiﬂlerdi, yüksek a¤açlar›n yapraklar›n› yemek için çabalarken nesilden nesile boyunlar› uzam›ﬂt›.

Lamarck zürafalar›n ceylan benzeri hayvanlardan türediklerine inan›yordu. Ona göre otlara
uzanmaya
a çal›ﬂan bu canl›lar›n zaman içinde
boyunlar› uzam›ﬂ ve zürafalara dönüﬂüvermiﬂlerdi. Mendel'in 18
865 y›l›nda keﬂfetti¤i kal›t›m
kanunlar›, yaﬂam s›ras›nda kazan›lan özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ispatlam›ﬂt›r. Böylece Lamarck'›n zürafa masal› da tarihe kar›ﬂﬂm›ﬂt›r.
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Darwin de benzeri örnekler vermiﬂ, örne¤in Türlerin Kökeni adl› kitab›nda, yiyecek bulmak için suya giren
baz› ay›lar›n zamanla balinalara dönüﬂtü¤ünü iddia etmiﬂti.104
Ama Mendel'in keﬂfetti¤i ve
20.yüzy›lda geliﬂen genetik bilimiyle
kesinleﬂen kal›t›m kanunlar›, kazan›lm›ﬂ özelliklerin sonraki nesillere aktar›lmas› efsanesini kesin olarak y›kt›.
Böylece do¤al seleksiyon "tek baﬂ›na"
ve dolay›s›yla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalm›ﬂ oluyordu.

Frans›z biyolog Lamarck

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 neoDarwinizm'i ortaya att›lar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yan›na
"faydal› de¤iﬂiklik sebebi" olarak mutasyonlar›, yani canl›lar›n genlerinde radyasyon gibi d›ﬂ etkiler ya da kopyalama hatalar› sonucunda oluﬂan bozulmalar› ekledi.
Bugün de hala dünyada evrim ad›na geçerlili¤ini koruyan model
neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canl› türünün, bu canl›lar›n, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi say›s›z kompleks organlar›n›n "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayal› bir süreç sonucunda 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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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› v e kusurlu sinekler oldu. Üstte, normal bir meyve sine¤inin kafas› ve solda mutasyona u¤ram›ﬂ di¤err bir meyve sine¤i.

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 evrimsel bir geliﬂme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek derecede 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 zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacakt›r. Bir deprem bir ﬂehri geliﬂtirmez, 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 gösterdi¤i mutasyonlar, gerçekte canl›lar› sadece tahrip eden, sakat b›rakan
genetik olaylard›r. (‹nsanlarda mutasyonun en s›k görülen etkisi de kanserdir.) 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›" olmad›¤›n› göstermektedir. Evrim mekanizmas› olmad›¤›na göre de, evrim denen hayali süreç yaﬂanm›ﬂ olamaz.
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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 bütün 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 kademe 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 yandan 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 yandan da baz› kuﬂ özellikleri kazanm›ﬂ sürüngen-kuﬂlar ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Bunlar, bir geçiﬂ sürecinde olduklar› için de, sakat, eksik, kusurlu canl›lar olmal›d›r. Evrimciler geçmiﬂte yaﬂam›ﬂ olduklar›na inand›klar› 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› gerekir. 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 yaﬂam›ﬂ olmal›d›r... Bunlar›n yaﬂam›ﬂ olduklar›n›n kan›tlar› da sadece fosil kal›nt›lar›
aras›nda bulunabilir.106

Amber içinde bulunmuﬂ 25 milyon y›ll›k
termit fosilleri. Günümüzde yaﬂayan
termitlerden tümüyle fark
k s›z.

YAﬁAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹ ÇÜRÜTÜYOR
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 soylar› devam etti¤i müddetçe en kü
üçük bir de¤iﬂiklik geçirmemiﬂlerdir. Bal›klar hep bal›k, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürün
ngen olarak var olmuﬂtur. Türlerin aﬂama 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
295 milyon
y›ll›k deniz
kestanesi fosili

125 milyon y›l›k
köpüklü A¤ustos böce¤i fosili

50 milyon y›ll›k
sekoya yapra¤› fosili
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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 rastlanamam›ﬂt›r. Yap›lan kaz›larda ve araﬂt›rmalarda elde edilen bütün bulgular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canl›lar›n yeryüzünde birdenbire, 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 görürüz.107

Evrim teorisi, canl› türlerinin yavaﬂ de¤iﬂimlerle birbirlerinden evrimleﬂtiklerini
iddia eder. Oys
s a fosil kay›tlar› bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon y›l önce baﬂlayan Kambriye
e n devrinde, birbirinden çok farkl› olan onlarca
canl› türü bir anda ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu çizimde tas
s vir edilen bu canl›lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Jeolojik dilde "Kambriyen Patlamas›" ola
a rak 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 formu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya ç›kmaktad›rlar. Bu,
Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahas›, bu canl› türlerinin yarat›ld›klar›n› gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canl› türünün, kendisinden evrimleﬂti¤i hiçbir atas› olmadan, bir anda ve kusursuz olarak ortaya 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 yegane iki aç›klamad›r. Canl›lar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz 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 eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya ç›km›ﬂlarsa, o halde sonsuz güç sahibi bir ak›l taraf›ndan yarat›lm›ﬂ olmalar› gerekir.108

Fosiller ise, canl›lar›n yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir b içimde ortaya ç›kt›klar›n› göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in sand›¤›n›n aksinee, evrim de¤il yarat›l›ﬂt›r.

410 milyy on y›ll›k Coelacanth
fosili (üstte) ve bu bal›¤›n
günümüzdeki hali (solda)

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 gerçek türlerin ayr› ayr› yarat›ld›klar›n›n ispatlar›ndan biridir.
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‹nsan›n Evrimi Masal›
Evrim teorisini savunanlar›n en çok gündeme getirdikleri konu, insan›n kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaﬂayan
modern insan›n maymunsu birtak›m yarat›klardan geldi¤ini varsayar. 45 milyon y›l önce baﬂlad›¤› varsay›lan bu süreçte, modern insan ile atalar› aras›nda baz› "ara form"lar›n yaﬂad›¤› iddia edilir. Gerçekte tümüyle 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 maymunu" anlam›na gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canl›lar gerçekte 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 örnekleri üzerinde yapt›klar› çok geniﬂ
kapsaml› çal›ﬂmalar, bu canl›lar›n sadece soyu tükenmiﬂ bir maymun türüne ait olduklar›n› ve insanlarla hiçbir benzerlik taﬂ›mad›klar›n› göstermiﬂtir.109

Evrimciler, fosiller üzerinde yapt›klar› yorumlar› genelde ideolojik beklentileri
do¤rultusunda yaparlar.
Bu nedenle vard›klar› sonuçlar ço¤unlukla güvenilir de¤ildir.
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Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhas›n› da, "homo" yani insan 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 ﬂema 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 atas› oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologlar›n son bulgular›,

Australopithecus, Homo habilis ve
Homo erectus 'un dünya'n›n
farkl› bölgelerinde ayn› dönemlerde yaﬂad›klar›n› göstermektedir.111
Dahas› Homo erectus s›n›flamas›na ait insanlar›n bir bölümü çok modern zamanlara kadar
yaﬂam›ﬂlar, Homo sapiens neandertalensis
ve Homo sapiens sapiens (modern insan)
ile ayn› ortamda yan yana bulunmuﬂlard›r.112
Evrim yanl›s› gazete ve dergilerde
ç›kan haberlerde yukar›dakine benzer hayali "ilkel" insan resim
m leri s›kl›kla kullan›l›r. Bu hayali resimlere
dayanarak oluﬂturulan haberlerdeki
tek kaynak, yazan
n kiﬂinin hayal gücüdür. Ancak evrim bilim karﬂ›s›nda
o kadar çok yenilgi alm›ﬂt›r ki art›k
bilimse
e l dergilerde evrimle ilgili
haberlere daha az rastlanmaktad›r.
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Bu ise elbette bu s›n›flar›n
birbirlerinin atalar› olduklar› iddias›n›n geçersizli¤ini aç›kça ortaya
koymaktad›r. Harvard Üniversite-
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si paleontologlar›ndan Stephen
Jay Gould, kendisi de bir evrimci
olmas›na karﬂ›n, Darwinist teorinin içine girdi¤i bu ç›kmaz› ﬂöyle
aç›klar:
E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaﬂayan 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›, biri 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 bilimsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. Bu konuyu uzun y›llar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri üzerinde 15 y›l araﬂt›rma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve sayg›n bilim adamlar›ndan Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmas›na ra¤men, ortada maymunsu canl›lardan insana 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 "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dallar› kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin 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 yorumlanmas›na- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herﬂeyin
mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çeliﬂkili baz› yarg›lar› ayn› anda kabul etmeleri bile mümkündür.114

‹ﬂte insan›n evrimi masal› da, teorilerine körü körüne inanan birtak›m insanlar›n bulduklar› baz› fosilleri ön yarg›l› bir biçimde yorumlamalar›ndan ibarettir.

D arwin Formülü!
ﬁimdiye kadar ele ald›¤›m›z tüm teknik delillerin yan›nda, isterseniz evrimcilerin nas›l saçma bir inan›ﬂa sahip olduklar›n› bir de çocuklar›n bile anlayabilece¤i kadar aç›k bir örnekle özetleyelim.
Evrim teorisi canl›l›¤›n tesadüfen oluﬂtu¤unu iddia etmektedir. Dolay›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 yap›taﬂ› olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya getirdi¤imizde bir y›¤›n oluﬂur. Bu atom y›¤›n›, hangi iﬂlemden geçirilirse geçirilsin, tek bir canl› oluﬂturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" tasarlayal›m ve evrimcilerin asl›nda savunduklar›, ama yüksek sesle dile getiremedikleri iddiay› onlar ad›na "Darwin Formülü" ad›yla inceleyelim:
Evrimciler, çok say›da büyük varilin içine canl›l›¤›n yap›s›nda bulunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementlerden 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, istedikleri kadar da (bir tekinin bile rastlant›sal oluﬂma ihtimali 10-950 olan)
protein doldursunlar. Bu kar›ﬂ›mlara istedikleri oranda ›s› ve nem versinler. Bunlar› istedikleri geliﬂmiﬂ cihazlarla kar›ﬂt›rs›nlar. Varillerin baﬂ›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 inan›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›, atlar›, yunuslar›, gülleri, orkideleri, zambaklar›, karanfilleri, muzlar›, portakallar›, elmalar›, hurmalar›, domatesleri, kavunlar›, karpuzlar›, incirleri,
zeytinleri, üzümleri, ﬂeftalileri, tavus kuﬂlar›n›, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canl› türünden hiçbirini oluﬂturamazlar.
De¤il burada birkaç›n› sayd›¤›m›z bu canl› varl›klar›, bunlar›n tek bir hücresini bile elde edemezler.
K›sacas›, bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluﬂturamazlar. Sonra yeni bir karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda
baﬂka kararlar al›p, elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yap›s›n› bu mikroskop alt›nda izleyen profesörleri oluﬂturamazlar. Madde,
a hayat bulur.
ancak Allah'›n üstün yaratmas›yla
Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen ayk›r› bir
safsatad›r. Evrimcilerin ortaya att›¤› iddialar üzerinde biraz bile düﬂünmek, 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 geçmeden önce "Nas›l görürüz?" sorusuna k›saca cevap verelim. Bir cisimden 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 elektrik 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› seyretmektesiniz.
Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüzy›l teknolojisi 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 size dünyan›n bir numaral› televizyon ﬂirketinin üretti¤i en geliﬂmiﬂ televizyon ekran› dahi veremez. 100 y›ld›r binlerce mühendis bu netli¤e ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun için fabrikalar, dev tesisler kurulmakta, araﬂt›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 büyük bir netlik ve kalite fark› oldu¤unu göreceksiniz. Üstelik, TV ekran› size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç boyutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz.
Uzun y›llard›r on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gözün görme kalitesine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Evet, üç boyutlu bir televizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu
görmek mümkün de¤il, kald› ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf daha bulan›k, ön taraf ise ka¤›ttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün
gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluﬂmaz. Kamerada da, televizyonda da mutlaka görüntü kayb› meydana gelir.
‹ﬂte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluﬂturan mekanizman›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? Binlerce kiﬂinin biraraya gelip yapamad›¤›n› ﬂuursuz atomlar nas›l yaps›n?
Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluﬂturan alet tesadüfen 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 iletir; 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 merkezinde 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, kalabal›k bir ortam›n tüm gürültüsünü duyars›n›z. Ama o anda hassas bir cihazla 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-

Gözün çal›ﬂabilmesi için tüm bu parçalar›n›n
birarada ve eksiksiz çal›ﬂ›yor olmas› gerekir.
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Kula¤›, ses kay›t
cihaz› ile k›yaslad›¤›m›zda, bu organ›m›z›n söz konusu
teknoloji ürününden ç ok daha
kompleks, çok daha baﬂar›l›, çok daha kusursuz bir
düzene sahip oldu¤unu görürüz.

temleri bu çal›ﬂmalardan baz›lar›d›r. Ancak, tüm teknolojiye, bu teknolojide 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› mutlaka duyars›n›z. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler
son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤›, hiçbir zaman müzik setinde 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.

B eynin ‹çinde Gören ve Duyan ﬁuur Kime Aittir?
Beynin içinde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l renkli bir dünyay› seyreden, senfonileri, kuﬂlar›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 kitaplar›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 duymadan tüm bunlar› alg›layan bir ﬂuur bulunmaktad›r. Bu ﬂuur kime aittir?
Elbette bu ﬂuur beyni oluﬂturan sinirler, ya¤ tabakas› ve sinir hücrelerine
ait de¤ildir. ‹ﬂte bu yüzden, herﬂeyin
maddeden ibaret oldu¤unu zanneden
Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap verememektedirler.
Çünkü bu ﬂuur, Allah'›n yaratm›ﬂ oldu¤u ruhtur. Ruh, görüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a
ihtiyaç duymaz. Bunlar›n da ötesinde düﬂünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu aç›k
ve ilmi gerçe¤i okuyan her insan›n, beynin
içindeki birkaç santimetreküplük, kapkaranl›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 kökeni hakk›ndaki iddias› bilime ayk›r›d›r, öne sürdü¤ü evrim mekanizmalar›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. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok düﬂünce,
bilimin gündeminden ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama evrim teorisi ›srarla bilimin gündeminde 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¤imiz
z müzik, tatt›¤›m›z meyveler, elimizde hissetti¤imiz ›slakl›k... Bunlar›n hepsi beynimizde oluﬂur. Gerçekte ise beynimizde, ne renkler, ne
sesler, ne de görüntüler vard›r. Beyinde bulunabilecek tek ﬂ ey elektrik sinyalleridir. K›sacas› biz, beynimizdeki elektrik sinyallerinin oluﬂturdu¤u bir dünya
a da
yaﬂar›z. Bu bir görüﬂ veya varsay›m de¤il, dünyay› nas›l alg›lad›¤›m›zla ilgili bilimsel bir aç
ç ›klamad›r.
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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, materyalist felsefeye körü körüne ba¤l›d›rlar ve Darwinizm'i de do¤aya getirilebilecek yegane materyalist aç›klama oldu¤u için benimsemektedirler.
Bazen bunu aç›kça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve ayn› zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Lewontin, "önce materyalist, sonra bilim adam›" oldu¤unu ﬂöyle itiraf etmektedir:
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 getirmeye zorlayan ﬂey, bilimin yöntemleri ve kurallar› de¤il. Aksine, materyalizme olan 'a priori' ba¤l›l›¤›m›z nedeniyle, dünyaya materyalist bir
aç›klama getiren araﬂt›rma yöntemlerini ve kavramlar› kurguluyoruz. Materyalizm 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 yaﬂat›lan bir dogma oldu¤unun aç›k ifadeleridir. Bu dogma, maddeden baﬂka 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¤açlar›n, çiçeklerin, balinalar›n ve insanlar›n maddenin kendi içindeki etkileﬂimlerle, 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 akla 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 ﬂekillendiren Allah't›r.
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E vrim 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 teorisinin 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 bunlar›n kar›ﬂ›m›ndan zaman içinde düﬂünen, akleden, buluﬂlar yapan profesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamlar›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 büyük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacakt›r. Çünkü,
dünya tarihinde insanlar›n bu derece akl›n› baﬂ›ndan alan, ak›l ve mant›kla düﬂünmelerine imkan tan›mayan, gözlerinin önüne sanki bir perde
çekip çok aç›k olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baﬂka inanç veya 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. ‹brahim'in kavminin elleri ile yapt›klar› putlara, Hz. Musa'n›n kavminin alt›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 gerçekleri görmekten aciz duruma düﬂeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
ﬁüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez;
n kalplerini ve kulaklar›n› mühürlemiﬂtir; gözleriinanmazlar. Allah, onlar›n
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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görmezler, 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› yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiﬂ bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar geniﬂ bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olmas›, insanlar›n gerçeklerden bu kadar uzak tutulmalar› ve 150 y›ld›r bu büyünün bozulmamas› ise, kelimelerle anlat›lamayacak kadar hayret verici
bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insan›n imkans›z senaryolara, saçmal›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, "büyü"den baﬂka bir aç›klamas› yoktur.
Nitekim, Allah Kuran'da, inkarc› felsefenin savunucusu olan baz›
kimselerin, yapt›klar› büyülerle insanlar› etkilediklerini Hz. Musa ve Firavun aras›nda geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Firavun'a hak dini anlatt›¤›nda, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücüleri" ile insanlar›n topland›¤› bir yerde karﬂ›laﬂmas›n› söyler. Hz. Musa,
büyücülerle karﬂ›laﬂt›¤›nda, büyücülere önce onlar›n marifetlerini sergilemelerini emreder. Bu olay›n anlat›ld›¤› ayetler ﬂöyledir:
(Musa:) "Siz at›n" dedi. (Asalar›n›) at›verince, insanlar›n gözlerini büyüleyiverdiler, onlar› deh
hﬂete düﬂürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getirmiﬂ 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 büyüleyebilmiﬂlerdir. 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 bütün
n 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 çevrildiler. (Araf Su
uresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanlar› büyüleyerek etkileyen bu kiﬂilerin yapt›klar›n›n bir sahtekarl›k oldu¤unun anlaﬂ›lmas›
ile, söz konusu insanlar küçük düﬂmüﬂlerdir. Günümüzde de bir büyünün etkisiyle, bilimsellik k›l›f› alt›nda son derece saçma iddialara inanan
ve bunlar› savunmaya hayatlar›n› adayanlar, e¤er bu iddialardan vazgeçmezlerse 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 büyük espri malzemelerinden biri olaca¤›na
ikna oldum. Gelecek kuﬂak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inan›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›mlanacakt›r. Bu ﬂiddetli büyü, büyük bir h›zla dünyan›n dört bir yan›nda insanlar›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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