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Önsöz 
 
     Müslümanların ve Hıristiyanların tüm tartışmaları bu tek nokta 
üzerinde dönmektedir:  “Kitab-ı Mukaddes değiştirildi mi?”  Bu konu çok 
önemlidir.  Türkiye’de, Kitab-ı Mukaddes’i eleştiren birçok kitap 
mevcuttur.  Geçmişte ve günümüzde Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edildiğini 
iddia edenler çoktur.  Ama bu kitapta daha çok bilimsel bir yaklaşım 
sergilemeye çalışacağız.  Kitabımız apolojik bir eserdir, yani Kitab-ı 
Mukaddesi savunmaya yöneliktir. Buradaki amacımız Kur’ân-ı Kerîme ve 
Müslümanlara saldırmak değil, sadece Kitab-ı Mukaddesi savunmaktır.  
 
     “RAB şöyle diyor:  Yollar üzerinde durun ve bakın, ve  
     iyi yol nerededir, diye eski yolları sorun; ve onda yürüyün, 
     ve canlarınıza rahat bulursunuz.”  (Yeremya 6:16)   
 
 Yukarıdaki ayet, bu kitabın çağrısıdır.  Yani eski yolları 
hatırlatmaktır. Oysa Kur’ân-ı Kerîm tekrar tekrar Hıristiyanlara meydan 
okuyor: 
 
     “De ki:  ‘Yanınızda bize çıkarıp göstereceğiniz bir 
     bilgi var mı?’”  (En’âm 6:148)   
 
     “De ki:  ‘Doğru iseniz, delilinizi getirin.’” 
     (Bakara 2:111)   
      
     “Eğer doğru iseniz kitabınızı getirin.”  (Saffat 37:157) 
 
     İşte bu kitapta, delillerimizi ve kitaplarımızı getirdik ve 
bunlardan çeşitli dallara bakacağız: Kitab-ı Mukaddes’e, Kuran-ı 
Kerim’e, Hadislere, Tanrı’nın sıfatlarına, eski Grekçe ve İbranice 
metinlere, tarihsel belgelere, mantıksal problemlere, eski Yahudi, 
Hıristiyan ve Müslüman alimlerin olumlu görüşlerine bakacağız. Birçok 
değişik yönden bu konuyu izlemeye çalışacağız.  İnşallah ilmi ve ruhsal 
yönden aydınlatıcı ve faydalı olur. 
 
     Hıristiyan bir ilâhiyatçı olduğum halde, 1995-1996 yıllarında 
Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri, Kelâm 
Anabilim Dalında, özel doktora öğrencisi olarak çalıştım.   Kur’ân-ı 
Kerîm ve İslâmiyet hakkında çok şey öğrendim.  Çok minnettar kaldım.  
Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edilmiş olduğu iddiaları söz konusu olunca, 
elbette ki Müslümanlar Hıristiyanlardan birçok şey öğrenebilirler.  
İşte bu kitapta, İslâm ilâhiyatını da bilen, Hıristiyan ilahiyatçılar 
açısından bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. 
 
 Bize göre Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın ebedi ve değişmez sözüdür.  
Tanrı’nın kitapları bozulmaz, değiştirilemez, ve tahrif edilemez.  
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Çeşitli tarihsel delilleri getirerek bunu ortaya koymaya çalışacağız.  
Eğer Kitab-ı Mukaddes bozulmadıysa ya da değiştirilmediyse ve  hâlâ  
Tanrı’nın  gerçek  sözüyse, bu durumda dünyadaki herkes bu Kitabı okuma 
ve anlama gayretini göstermelidir.  
 
 Bu kitabın 3. baskısı yayına hazırlanırken Ankara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi öğretim görevlilerinin ve doktora öğrencilerinin 
eleştiri ve yardımlarından dolayı bu kişilere bir teşekkürü bir borç 
bildiğimi belirtirim.  Dile getirdiğim her konuda   benimle  aynı   
düşüncede  olmayabilirler,  ancak  yapıcı eliştirileri ve önerileriyle 
bana çok yardımcı oldular.  Ayrıca, Av. Hayri Balta, Hilal Ekşi, Özcan 
Erdoğdu, Ayhan ve Yasemin Dügeroğlu, ve Bedros Miğdısı’ya, 
yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bildiğimi belirtirim.  Onlar 
bu kitabı baştan sona, kontrol etmek zahmetine katlanmışlardır.  Bu 
vesileyle kendilerine şükran borçluyum. 
 
 Bu kitabı okurken, büyük bir olasılıkla birçok yeni şey 
öğreneceksiniz.  Bu kitap üzerinde çalışırken, ben de birçok yeni şey 
öğrendim.  Böylece Kitab-ı Mukaddes’e olan güvencim daha çok artmıştır.  
Umarım ki sizin için de öyle olacaktır.  Yazılan, söylenen çok farklı 
da olsa hakkı, hakikatı aramaktan geri durmayın.  İnceleyin, araştırın, 
karşılaştırın, gerçek size kendini gösterecektir.  
 
     “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.” 
     (Yuhanna 8:32)    
 

Daniel Wickwire 
  

Mayıs 1999 
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I 
 

Temel Konular 
 

1. Bölüm 
 

İlâhî Dinlerin Kitaplarının Oluşumu 
 
     “‘Allâh’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, 
     Mûsâ ve İsâ’ya verilene ve (diğer) peygamberlere Rabb’leri 
     tarafından verilene inanırız; onlar arasında bir ayırım 
     yapmayız, biz Allâh’a teslim olanlarız.’ deyin.”1   
     (Bakara 2:136) 
 
 Genel kanıya göre yeryüzündeki semavî dinlerde (Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslâmiyet) aslında tek bir Tanrı inancı vardır.  Bu üç 
dinin inanç esasları, tabii ki kendi Kitaplarından oluşuyor.  Bunlar 
Eski Ahit (Tevrât, Zebûr ve Peygamberler), Yeni Ahit (İncîl) ve Kur’ân-
ı Kerîmdir.  
 
     Yahudilerin kabul ettiği Kutsal Kitab olan Eski Ahit İbranice 
olarak yazıldı ve M.Ö. 425 civarında tamamlandı.  Yeni Ahit ise Grekçe 
olarak yazıldı ve M.S. 95 civarında tamamlandı.2 Eski Ahit ve Yeni Ahit 
birbirlerini tamamlar.  Tevrât, Zebûr, Peygamberler, ve İncîl’den 
oluşan kitapların hepsine birden Kitab-ı Mukaddes denilir.3  
İslâmiyetin kutsal kitap olan Kur’ân-ı Kerîm Arapça olarak yazıldı ve 
M.S. 632 civarında tamamlandı.4  Bu kitapların oluşumu söyledir: 

  
     Tevrât:           (Tora)            5   Kitap 
     Zebûr:            (Ketubîm)        13   Kitap 
     Peygamberler:     (Nebi’îm)        21   Kitap                         
                                     -------- 
     Eski Ahit:        (TeNaKh)         39   Kitap 
     Yeni Ahit:        (İncîl)          27   Kitap 
                                     -------- 
     Kitab-ı Mukaddes:                  66   Kitap 
     Kur’ân-ı Kerîm:                   114   Süre 
____________________ 
      Yahudilik inancı, genel olarak Eski Ahit’i (39 tane kitabı, yani 
Tevrât, Zebûr ve diğer eski peygamberlerin kitaplarını) Tanrı’nın Sözü 
olarak kabul eder; ancak İncîl’i ve Kur’ân-ı Kerîm’i kabul etmez.  Hz. 
İsa bir Yahudi olarak, Yahudilerin Kutsal Yazılar diye adlandırdıkları 
otuz dokuz kitapçığı Tanrı’nın sözleri olarak tamamen kabul etmiştir.  
Öyle ki: “Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.  (Matta 5:17) 
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     Hıristiyanlık inancı hem Eski Ahit’i hem de Yeni Ahit’i Tanrı’nın 
Sözü olarak kabul eder, ancak başka kitapları kabul etmez.  Eski Ahit 
(39 kitap) artı Yeni Ahit (27 kitap) bir arada (66 kitap olarak) tek 
bir Kutsal Kitab-ı oluşturmaktadır.  Buna da Kitab-ı Mukaddes denilir 
ve Hıristiyanlığın Kutsal Kitab’ıdır. 
 
     İslâm inancında ise, prensip olarak, hem Eski ve Yeni Ahit hem de 
Kur’ân-ı Kerîm Tanrı’nın Sözü olarak kabul edilir.  Ancak işin doğrusu  
Müslümanların çoğu; “Kitab-ı Mukaddes’i kabul ediyoruz,” demelerine 
rağmen, “de facto” yani fiilen inanmamakta ve onu hiç okumamaktadır. 
Neden? Çünkü Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini iddia etmektedirler.  Bu 
yüzden Müslümanların çoğu sadece Kur’ân-ı Kerîmi okumaktadırlar.   

 
A. 

 Eski Ahit 
39 Kitap 

 
     Eski Ahit kitabı, yukarıda gösterildiği gibi, Yahudiler tarafından 
şu üç ana kısma ayrılmıştır: 
 
     1.  Tevrât (Tora): Şeriat, Yasa veya Pentateuk denilir.  
     2.  Zebûr (Ketubîm): Bilgesel, tarihsel ve şiirsel bölümler.  
     3.  Peygamberler (Nebi’îm): İlk ve son peygamberler denilir. 
 
     İbranilerin Eski Ahit kitabı Yahudiler tarafından “TeNaKh” 
(Tanahk) olarak bilinir.  Bu kelime, Tevrât (Tora), Peygamberler 
(Nebi’îm), ve Zebûr’un (Ketubîm) baş harflerinin bir arayagelmesiyle 
oluşmuştur.5  Hıristiyanlar Yahudilerle aynı Eski Ahid’i kabul 
ediyorlar, yalnız Eski Ahid’i oluşturan kitapları değişik bir sıraya 
koyuyorlar.6  Eski Ahid’in oluşumu şöyledir: 
____________________ 

Tevrât  (Tora)7 
5 Kitap 

               Yaklaşık                                  Peygam- 
Kitab’ın       Yazılış        Bölüm    Ayet      Kelime   berlik 
Adı:           Tarihi:       Sayısı:  Sayısı:   Sayısı:  ayetler: 
 
Tekvin         M.Ö. 1446-1406   50     1.533      38.267     212 
Çıkış          M.Ö. 1406        40     1.213      32.692     487 
Levililer      M.Ö. 1490        27       859      24.546     506 
Sayılar        M.Ö. 1490        36     1.288      32.902     458 
Tesniye        M.Ö. 1451        34       958      28.461     344 
 

Zebûr  (Ketubîm) 
13 Kitap 
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Mezmurlar      M.Ö. 1000       150     2.461      43.743     242 
Süleyman’ın    M.Ö. 971         31       915      15.043       7 
  Meselleri 
Eyub           M.Ö. 1520        42     1.070      10.102      22 
Neşideler      M.Ö. 1014         8       117       2.661       0 
  Neşidesi 
Rut            M.Ö. 1322         4        85       2.578       0 
Yeremya’nın    M.Ö. 588          5       154       3.415       8 
  Mersiyeleri 
Vaiz           M.Ö. 977         12       222       5.584       3 
Ester          M.Ö. 521         10       167       5.637       1 
Daniel         M.Ö. 607         12       357      11.606     161 
Ezra           M.Ö. 536         10       280       7.441      63 
Nehemya        M.Ö. 446         13       406      10.483      45 
1. Tarihler    M.Ö. 1004        29       942      20.369     132 
2. Tarihler    M.Ö. 1015        36       822      26.074     268 
____________________ 

Peygamberler  (Nebi’îm) 
21 Kitap 

 
İlk Peygamberler: 

 
Yeşu           M.Ö. 1451        24       658      18.858      89 
Hakimler       M.Ö. 1425        21       618      18.976      41 
1. Samuel      M.Ö. 1171        31       810      25.061     124 
2. Samuel      M.Ö. 1056        24       695      20.612      68 
1. Krallar     M.Ö. 1015        22       816      24.524     189 
2. Krallar     M.Ö. 896         25       719      23.532     144 
       

Son Peygamberler:                      
                                                   
İşaya          M.Ö. 760         66     1.292      37.044     754 
Yeremya        M.Ö. 629         52     1.364      42.659     812 
Hezekiel       M.Ö. 595         48     1.273      39.407     821 
Hoşea          M.Ö. 785         14       197       5.175     111 
Yoel           M.Ö. 800          3        73       2.034      50 
Amos           M.Ö. 787          9       146       4.217      85 
Obadya         M.Ö. 587          1        21         607      17 
Yunus          M.Ö. 862          4        48       1.321       5 
Mika           M.Ö. 750          7       105       3.153      73 
Nahum          M.Ö. 713          3        47       1.285      35 
Habakkuk       M.Ö. 626          3        56       1.476      23 
Tsefanya       M.Ö. 630          3        53       1.617      47 
Hagay          M.Ö. 520          2        38       1.131      15 
Zekeriya       M.Ö. 520         14       211       6.444     144 
Malaki         M.Ö. 425          4        55       1.783      31 
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B. 
 

Yeni Ahit  
(İncîl) 
27 Kitap 

  
     Yeni Ahit eski “Koine Grekçe” olarak yazıldı.  Halk dilinde 
“İncîl” diye bilinen Yeni Antlaşma’ya aslında “evangeliyon” denir.  
“İncîl” sözcüğü “müjde, hoş haber” anlamındadır.  Grekçe “evangelion” 
(iyi haber) kelimesinden geliyor. Öz anlamı “İyi Haber” veya 
“Müjde”dir.8 Genellikle İncîl, Müjde, Yeni Ahit veya Yeni Anlaşma 
kelimeleriyle ifade edilir.  Özellikle İncîl, Hz. İsa Mesih’in9 
kimliğinden, hayatından, konuşmalarından ve özellikle ölümü, dirilişi 
ve göğe yükselişinden söz etmekte, bunların bizim için ne anlama 
geldiğini ifade etmektedir.  
 
     Yeni Ahit M.S. 95 civarında tamamlandı.  Aşağıdaki tarihlerden 
bazıları uzmanlarca tartışılıyorsa da, 1. yüzyılın sonuna gelindiğinde 
İncîl’in tümünün yazıya geçirilmiş olduğu artık herkesçe kabul 
edilmektedir.  İslâmiyet’ten önceki ve günümüzdeki Hıristiyanların 
kabul ettiği Yeni Ahid’in oluşumu şöyledir:10 

 
Müjdeler: 

                 Yaklaşık                                  Eski 
Kitab’ın         Yazılış    Bölüm    Ayet      Kelime    Ahitten       
Adı:             Tarihi:   Sayısı:  Sayısı:    Sayısı:   Aktarma: 
                                                          
Matta            M.S. 60      28     1.071      23.684     310 
Markos           M.S. 58      16       678      15.171     131 
Luka             M.S. 61      24     1.151      25.944     328 
Yuhanna          M.S. 90      21       879      19.099     129 

 
Tarihi: 

Elçilerin        M.S. 63      28     1.007      24.250     231 
  İşleri 

Pavlus’un Mektupları:  
Romalılar        M.S. 57      16       433       9.447     153 
1. Korintliler   M.S. 54      16       437       9.489     115 
2. Korintliler   M.S. 56      13       257       6.092      57 
Galatyalılar     M.S. 48       6       149       3.098      28 
Efesliler        M.S. 60       6       155       3.039      46 
Filipililer      M.S. 54       4       104       2.002      14 
Koloseliler      M.S. 60       4        95       1.998       9 
1. Selanikliler  M.S. 50       5        89       1.857      16 
2. Selanikliler  M.S. 50       3        47       1.042      16 
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1. Timoteyus     M.S. 63       6       113       2.269      22 
2. Timoteyus     M.S. 63       4        83       1.703      12 
Titus            M.S. 63       3        46         921       7 
Filemun          M.S. 60       1        25         445       0 
____________________ 

Genel Mektuplar: 
 
İbraniler        M.S. 69      13       303       6.913     210 
Yakub            M.S. 69       5       108       2.309      51 
1. Petrus        M.S. 63       5       105       2.482      72 
2. Petrus        M.S. 64       3        61       1.559      14 
1. Yuhanna       M.S. 90       5       105       2.523      10 
2. Yuhanna       M.S. 90       1        13         303       1 
3. Yuhanna       M.S. 90       1        14         299       1 
Yahuda           M.S. 90       1       255         613      17 
 

Kehanet: 
 

Esinleme         M.S. 95      22       404      12.000     605 
 (Vahiy) 

 
C. 

Kur’ân-ı Kerîm 
 
     Kitaplara iman, İslâm’ın iman esasları arasında çok önemli bir yer 
işgal eder.11 “İslâm dini, Allah’ın peygamberlere gönderdiği kitaplara 
inanmayı esasa bağlamıştır.”12  Semâvî kitaplar, bu kitaplara 
inanmak’da İslâm’da “İmanın Rûkünlerin”‘den sayılmıştır.13  İslâm 
âleminde, Kur’ân, Tanrı’dan gelen son vahiy olarak kabul edilmektedir. 
Kur’ân-ı Kerîm M.S. 610-632 yıllar arasında Arapça olarak 
yazılmıştır.14  Kur’ân-ı Kerîm’in oluşumu da şöyledir:15 
____________________ 
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Süre   Sûre      Nüzül    Ayet   Kelimeler    Harf      Zaman     
Nu.    Adı      Sırası   Sayısı    Sayısı    Sayısı    ve Yer 

 
1.    Fatiha        5        7        27       120      Mekke-1 
2.    Bakara       87      286     6.121    25.500     Medine-4 
3.    Al-i İmrân   89      200     3.480    14.525     Medine-5 
4.    Nisâ         92      176     3.745    16.030     Medine-6 
5.    Mâide       112      120     2.804    11.733     Medine-6 
6.    En’âm        55      165     3.052    12.422      Mekke-3 
7.    A’râf        39      206     3.325    14.310      Mekke-3 
8.    Enfâl        88       75     1.231     5.294     Medine-4 
9.    Tevbe       113      129     2.497    10.877     Medine-7 
10.   Yûnus        51      109     1.832     7.577      Mekke-3 
11.   Hud          52      123     1.715     7.566      Mekke-3 
12.   Yusuf        53      111     1.776     7.166      Mekke-3 
13.   R’ad         96       43       855     3.506      Mekke-3 
14.   İbrahim      72       52       831     3.434      Mekke-3 
15.   Hicr         54       99       754     2.971      Mekke-3 
16.   Nahl         70      128     1.841     7.707      Mekke-3 
17.   İsrâ         50      111     1.503     6.490      Mekke-1 
18.   Kehf         69      110     1.577     6.360      Mekke-1 
19.   Meryem       44       98       962     3.800      Mekke-1 
20.   Tâhâ         45      135     1.341     5.242      Mekke-1 
21.   Enbiyâ       73      112     1.180     4.850      Mekke-1 
22.   Hac         103       78     1.291     5.175      Mekke-3 
23.   Mü’minûn     74      118     1.840     4.800      Mekke-3 
24.   Nûr         102       64     1.816     5.680     Medine-6 
25.   Furkan       42       77       892     3.783      Mekke-3 
26.   Şuarâ        47      227     1.277     5.542      Mekke-3 
27.   Neml         48       93     1.199     4.999      Mekke-3 
28.   Kasas        49       83     1.441     5.800      Mekke-3 
29.   Ankebut      85       69       980     4.095      Mekke-2 
30.   Rûm          84       60       819     3.534      Mekke-2 
31.   Lokman       57       34       548     2.110      Mekke-2 
32.   Secde        75       30       371     1.518      Mekke-2 
33.   Ahzap        90       73     1.288     5.766     Medine-6 
34.   Sebe’        58       54       883     3.512      Mekke-2 
35.   Fâtır        43       45       777     3.130      Mekke-2 
36.   Yâsin        41       83       727     3.000      Mekke-2 
37.   Sâffât       56      182       862     3.826      Mekke-2 
38.   Sâd          38       88       732     3.070      Mekke-2 
39.   Zümer        59       75     1.872     4.708      Mekke-2 
40.   Mü’min       60       85     1.199     4.960      Mekke-2 
41.   Fussilet     61       54       776     3.350      Mekke-2 
42.   Şûrâ         62       53       833     3.400      Mekke-2
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43.   Zuhruf       63       89       833     3.400      Mekke-2 
44.   Duhân        64       59       346     1.431      Mekke-2 
45.   Câsiye       65       37       488     1.191      Mekke-2 
46.   Ahkâf        66       35       644     2.600      Mekke-2 
47.   Muhammed     95       38       539     2.349     Medine-4 
48.   Fetih       111       29       560     2.438     Medine-6 
49.   Hucurat     106       18       343     1.477     Medine-7 
50    Kâf          34       45       375     1.470      Mekke-1 
51.   Zâriyat      67       60       360     1.287      Mekke-1 
52.   Tûr          76       49       312     1.500      Mekke-1 
53.   Necm         23       62       360     1.405      Mekke-1 
54.   Kamer        37       55       342     1.413      Mekke-1 
55.   Rahmân       97       78       351     1.636      Mekke-1 
56.   Vâkıa        46       96       378     1.703      Mekke-1 
57.   Hadîd        94       29       544     1.466     Medine-6 
58.   Mücâdele    105       22       473     1.992     Medine-5 
59.   Haşr        101       24       445     1.713     Medine-5 
60.   Mümtehine    91       13       348     1.510     Medine-6 
61.   Saf         109       14       221       920     Medine-4 
62.   Cum’a       110       11       175       948     Medine-4 
63.   Münafikun   104       11       180       776     Medine-6 
64.   Teğâbûn     108       18       241     1.070     Medine-4 
65.   Talâk        99       12       280     1.060     Medine-6 
66.   Tahrim      107       12       247     1.060     Medine-7 
67.   Mülk         77       30       300     1.313      Mekke-1 
68.   Kalem         2       52       300     1.250      Mekke-1 
69.   Hâkka        78       52       256     1.480      Mekke-1 
70.   Meâric       79       44       216       816      Mekke-1 
71.   Nûh          71       28       225       920      Mekke-1 
72.   Cin          40       28       286       838      Mekke-1 
73.   Müzzemmil     3       20       199       838      Mekke-1 
74.   Müddessir     4       56       255     1.010      Mekke-1 
75.   Kıyâmet      31       40       199       952      Mekke-1 
76.   İnsan        98       31       240     1.054      Mekke-1 
77.   Mürselat     33       50       131       816      Mekke-1 
78.   Nebe’        80       40       173       770      Mekke-1 
79.   Naziât       81       46       199       770      Mekke-1 
80.   Abese        24       42       133       533      Mekke-1 
81.   Tekvîr        7       29       104       533      Mekke-1 
82.   İnfitâr      82       19        80       329      Mekke-1 
83.   Mutaffifîn   86       36       169       730      Mekke-1 
84.   İnşikak      83       25       115       430      Mekke-1 
85.   Bürûc        27       22       109       458      Mekke-1 
86.   Târık        36       17        61       239      Mekke-1 
87.   A’la          8       19        72       271      Mekke-1
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88.   Gaşiye       68       26        72       381      Mekke-1 
89.   Fecr         10       30       139       577      Mekke-1 
90.   Beled        35       20        82       331      Mekke-1 
91.   Şems         26       15        54       148      Mekke-1 
92.   Leyl          9       21        71       310      Mekke-1 
93.   Duhâ         11       11        40       172      Mekke-1 
94.   İnşirâh      12        8        27       103      Mekke-1 
95.   Tîn          28        8        34       150      Mekke-1 
96.   Alâk          1       19        72       180      Mekke-1 
97.   Kadir        25        5        30       112      Mekke-1 
98.   Beyyine     100        8        64       396      Mekke-1 
99.   Zelzele      93        8        35       149      Mekke-1 
100.  Adiyât       14       11        40       163      Mekke-1 
101.  Kaariâ       30       11        30       152      Mekke-1 
102.  Tekâsür      16        8        28       120      Mekke-1 
103.  Asr          13        3        14        73      Mekke-1 
104.  Hümeze       32        9        33       133      Mekke-1 
105.  Fîl          19        5        23        96      Mekke-1 
106.  Kureyş       29        4        17        73      Mekke-1 
107.  Mâ’ûn        17        7        25       125      Mekke-1 
108.  Kevser       15        3        10        42      Mekke-1 
109.  Kâfirûn      18        6        26        90      Mekke-1 
110.  Nasr        114        3        19        79     Medine-7 
111.  Tebbet        6        5        23        73      Mekke-1 
112.  İhlâs        22        4        15        73      Mekke-1 
113.  Felâk        20        5        23        73      Mekke-1 
114.  Nâs          21        6        20        80      Mekke-1    
 
     Kitab-ı  Mukaddes  ve   Kur’ân-ı  Kerim   hakkındaki   temel 
istatistikler:16 
 
                 Kitap    Bölüm     Ayet      Kelime       Harf 
Eski Ahit:         39      929     23.144    602.585    2.728.100         
Yeni Ahit:         27      260      7.957    180.552      838.380  
                  ---    -----     ------    -------    --------- 
Kitab-ı Mukaddes:  66    1.189     31.101    783.137    3.566.480 
Kur’ân-ı Kerîm:     1      114      6.236     77.934      326.048 
 
 Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur’an’ın kelime ve harf sayıları da bu 
kitapların değişmediğinin bir göstergesidir.  Nasıl ki “gerçek” 
Müslümanlar Kur’ân-ı Kerîm’in değiştirilmediğine inanıyorlarsa, aynı 
derecede “gerçek” Yahudi ve Hıristiyanlar da Kitab-ı Mukaddes’in 
değiştirilmediğine inanmaktadırlar.  Tevrât’ın baştan sonra, bütün harf 
ve kelimeleriyle vahiy mahsulü olduğunu inancı, klasik Yahudiliğin 
temel dogmalarındandır.18  Hıristiyanlar da aynı inancı 
paylaşmaktadırlar. 
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____________________ 
     Bu kitapları bir bütün olarak hesaplarsak, Eski Ahit, Kitab-ı 
Mukaddes’in yüzde 77’sini oluşturur.  Yeni Ahit ise Kitab-ı Mukaddes’in 
yüzde 23’ünü oluşturur.  İncîl’in 7.957 ayetler olup, Eski Ahit’ten 
2.559 kez aktarma ya da kinaye almıştır, yani Yeni  Ahit’in yüzde 32’si 
Eski Ahit’ten kaynaklanmaktadır.17   
 
 Kur’ân’a göre bütün Tevrât, Zebûr ve İncîl Tanrı’nın Sözüdür.  
Buna göre, Kur’ân’ı Kerimi bütün Kitab-ı Mukaddes’le karşılaştırırsak, 
İslamiyet’te kabul edilen Tanrı’nın sözleri arasında Kur’ân-ı Kerîm  
ancak yüzde 9’unu oluşturduğunu görürüz.   Dolayısıyla, eğer bir 
Müslüman Kitab-ı Mukaddes’i henüz okumamışsa, İslâmiyet’in vahiy olarak 
kabul ettiği ayetlerin yüzde 91’ini okumamıştır. 
 
 Kur’ân’ı Kerim’i, İncîl’le karşılaştırırsak, İncîl Kur’ândan 
harf ve kelime sayısı açısından iki kat daha büyüktür.  Ayet sayısı 
bakımından Kur’ân-ı Kerîm İncîl’in ancak yüzde 0.01 bilgisini 
vermektedir. Bir Müslüman prensipte hem Kur’ân’ı hem de Kitab’ı 
Mukaddes’i Tanrı’nın Sözü olarak kabul ederse, ama praktik olarak 
Kitab-ı Mukaddes’in tamamını okumamışsa, Tanrı’nın bu güzel sözlerini, 
vaatlerini ve bereketlerini kaçırmış demektir.  Tanrı’nın kelâmı 
bakımdan bu çok büyük bir eksikliktir. 
 
 Demek ki, İslamiyet’e göre eğer bir Müslüman sadece Kur’ân-ı 
Kerîm okumuşsa, ama Kutsal Kitab’ın diğer 66 bölümünü henüz okumamışsa, 
şu gerçeği bilmesi gerekmektedir: O insan, Tanrı’nın gönderdiği Kutsal 
Kitab’ın yüzde 91’ini henüz ne görmüş ne de tanımıştır.  Bu da Tanrı 
bilgisi açısından büyük bir eksikliktir.  Yeterli bilgi olmadan birşeyi 
anlayamazsınız, anlamadığınız bilgilere de inanamazsınız.  Unutmayalım 
ki, bilgi ve iman kardeştirler.  Yeterli bilgi olmadan, geçerli bir 
iman da olamaz. 
 
     “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın 
     O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, 
     kurtulacaksın.  İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını 
     ağzıyla açıklamakla da kurtulur.”  (Romalılar 10:9-10) 
 
     “Rab’be yakaran herkes kurtulacaktır.  Ama iman 
     etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar?  İşitmedikleri kişiye 
     nasıl iman edecekler?  Tanrı sözünü yayan olmazsa, 
     nasıl işitecekler?  Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü 
     nasıl yayacaklar?  Yazılmış olduğu gibi, ‘İyi haberler 
     müjdeleyenlerin gelişi ne güzeldir!’ Ne var ki, hepsi 
     Müjde’ye uymadı.  Yeşaya’nın dediği gibi: “Rab verdiğimiz 
     habere kim inandı?”  Demek ki iman, haberi işitmekle, 
     işitmek de Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.”  
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     (Romalılar 10:13-17) 
 
 Müslümanların bir çoğu Tanrı’nın gönderdiği Kutsal Kitab’ın 66 
bölümünü okumadığı için, Tanrı’nın kurtuluş yolunun bilgisiden ne kadar 
yoksun kalmışlardır! Kutsal Kitab’ın içeriği bilinmeden sağlam bir 
imana nasıl sahip olunabilir? Tanrı’nın tüm söylediklerinden sadece 
yüzde dokuzunu biliyorsak, Tanrı’ya karşı nasıl bir saygıdır bu?  Rab 
Tanrı bizi sever, ve bizi kurtarmak için 66 bölümden oluşan Kitab-ı 
Mukaddes’i vermiştir.  Öyleyse sadece Kur’ân’ı Kerim okuyarak yüzde 
9’unu değil, Kutsal Kitab’ın tümünü, yani Tevrât, Zebûr ve İncîl’i de 
okuyarak yüzde 100’e ulaşmalıyız ve Tanrı’yı tüm yönleriyle 
tanımalıyız. Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm ne diyor? 
 
     “Biz dosdoğru İbrahim dinine (uyarız).”  (Bakara 2:135) 
 
     “İbrahim’in yoluna uy.”  (Nahl 16:123) 
 
 Eğer Tanrı’nın Kutsal Kitaplarını okumamışsanız, iman ve 
uygulama açısından, İbrahim’in dininden geri kalmışsınız demektir. 
 
     “Ancak fesadını tanı, Allahın RABBE karşı günah ettin... ve 
     sözümü dinlemediniz, RAB diyor.” (Yeremya 3:13) 
 
 Buna göre “Quantum credis, tantum habes” denilir.  Yani, “ne 
kadar inanıyorsanız, o kadar malik oluyorsunuz.”2  Şimdi basit bir soru 
sorayım;  Kutsal Kitab’a ne kadar malik oldunuz?  Tanrı’nın Kutsal 
Kitab’ın yüzde kaçını iyi biliyorsunuz?  Kişisel olarak, kendi kendiniz 
için, Eski Ahit’in 929 bölümünden ne kadarını tamamen okudunuz?  
İncîl’in ya da Müjde’nin 260 bölümünden ne kadarını bitirdiniz?  Yüzde 
kaç eder? Tanrı’nın bize verdiği  kaynak  kitap  olan  Kitab-ı  
Mukadedes’in  yüzde  kaçınıtamamen okudunuz?  Okuduğunuz kısımların 
yüzde kaçına iman ettiniz? 
 
 Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsa Mesih ile ilgili ayetler ancak 86 tane 
sayılabilir.1  Halbuki, Yeni Ahid’e göre, İncîl’in tüm 7,957 ayetinin 
hepsi Tanrı’nın esinlemesidir.  Bilindiği gibi, ayet sayısı bakımdan 
Kur’ân-ı Kerîm İncîl’in ancak yüzde 0.01 bilgisini vermektedir.  
Halbuki, hem Eski Ahit hem de İncîl’e göre, Hz. İsa Mesih dünyanın 
Kral-Kurtarıcısı olarak gelmiştir.  Ama Kur’ân-ı Kerîm bu bilgiyi 
vermiyor. Bundan dolayı bir kimse hâlâ bunu İncîl’den öğrenmemişse, 
demek ki Yeni Ahit ile ilgili gerçeklerden yoksun kalmıştır.  Daha 
doğrusu, Tanrı’nın Eski ve Yeni Ahit’inde bulunan “Kurtuluş yolu” ile 
ilgili doktrinlere Kur’ân’da hiç rastlanmıyor!   
___________________ 
     “Gerçek bunlar fakirdirler; sefihtirler; çünkü RABBİN yolunu, 
     kendilerinin Allahının şeriatini bilmiyorlar.”  (Yeremya 5:4) 
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 Bu durumda, John Wimber’in Dönüm Noktaları adlı kitabından 
aktarmayı uygun görüyorum:  “Kitab-ı Mukaddes günahkârları kurtaracak 
ve kiliseyi yönlendirecek yeterliliktedir.  Kutsal Yazılar açıklıktan 
ve yeterlilikten yoksun olsaydı, onları tamamlayan ve aydınlatan başka 
esin kaynaklarına ihtiyaç duyabilirdik.  Ancak böyle bir şey söz konusu 
değildir.”10 
 
 Sahsen, beni bir Mesih İnanlısı olmaya sevkeden John Bunyan’ın 
(1628-1688) 1672 yılında yazdığı İnanlı’nın Yolculuğu adlı kitabında 
söyle diyor: 
 
Uysal:   Kitabındaki sözlerin gerçekten doğru oldukarına emin 
         misin?   
İnanlı:  Evet, süphesiz eminim, çünkü yalan söylemesi mümkün 
         olmayan Biri tarafından söylendiler. (Titus 1:2) 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Kitap’ta koyu olan yazılar, yazar tarafından 
    koyulaştırılmıştır.  
2.  Thieme, Canonicity, s. 28 & 41. 
3.  Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, Kitab-ı Mukaddes 
    Şirketi, İstanbul, 1985. 
4.  Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 11. 
5.  Souhen, Handbook of Biblical Criticism, s. 159; 
    Bruce, The Canon of Scripture, s. 19; 
6.  Tevrât, Zebûr ve Peygamberler. 
7.  Kitab-ı Mukaddes’in rakamlar bu kaynaklardan alınmıştır: 
    Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, 1981. 
    Dunnett, Kutsal Araştırması: Yeni Antlaşma’ya Giriş, s. 8. 
    Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, 1981. 
    Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”: Gelişen Vahiy Yolları 
    Üzerine Bir Çalişma, s. 82. 
8.  Konutgan, “Kutsal Kitab’ı Tanıyalım”, s. 21. 
    Church, Tanrı’nın Sözünü Bilelim, s. 38. 
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 9. İncîl’in Sözlüğünden:  “Mesih: ‘meshedilmiş Kişi’; eski 
    peygamberlerin, geleceğini önceden haber verdikleri Kral ve 
    Kurtarıcıdır.  Yani Yahudi Kavminin beklediği Kral ve 
    Kurtarıcıdır.  Mesih sözcüğünün Grekçe tercümesi Christos’dur. 
    Bkz., Müdje, s. 566.  Kur’ânda bulunan Hz. İsa Mesih ile ilgili 86 
    ayet şunlardır: 
    2:87 & 253; 3:45-55 & 59; 4:156-159, 163 & 171-172; 5:6, 17, 
    46, 71-72, 75 & 109-119; 6:85; 9:30-31; 19:17-23, 27-34 & 36; 
    21:91; 23:50; 36:13-27; 38:33; 43:57-65; 57:27; 61:6 & 14. 
10. Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”: Gelişen Vahiy Yolları 
    Üzerine Bir Çalışma, s. 82. 
11.  Bkz.  Al-i İmrân 3:3-4; Ra’d 13:5; Nahl 16:2 & 36;  
     İsrâ 7:55; Fâtır 35:24; ve Hadid 57:25. 
12.  Atay, İslâm İnanç Esasları, s. 162. 
13.  Aydın, İslâm Dîni İlmihali, s. 107. 
14.  Dashti, 23 Years; A Study of the Prophetic Career of 
     Muhammed, s. ix. 
15.  Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, ss. 124-125. 
     Zaman ve Yer: 
     Mekke-1    Mekke’de ilk beş senede 60 sûredir: 
     Mekke-2    Mekke’de 5. yıldan 10. yıla kadar 17 sûredir: 
     Mekke-3    Mekke’de son üç yılda 15 sûredir: 
     Medine-4   Medine’de Hicretin ilk yılında 6 sûredir: 
     Hicret-5   Medine’de Hicretin 3. ve 4. yıllarında 3 sûredir: 
     Hicret-6   Medine’de Hicretin 5. yılından 8. yılına kadar 9 
                sûredir:  
     Hicret- 7  Medine’de Hicretin 9. ve 10. yıllarında 4 
                süredir: 
16.  Eski ve Yeni Ahid’in rakamları: 
     Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, 1981; ve 
     Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, 1981.   
     Kur’ân-ı Kerîm’in rakamları:   
     Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, ss. 124-125; 
     Noyan, Anadilimizle Manzum Türkçe Kur’ân-ı Kerîm, ss. 
17.  Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, ss. 103-104.  
18.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 119; 
     Bkz. Maimonides, Commentary on 155; Albo, III-195; Halevi, 
     Kuzari, III:29-33; Lewittes, 11-14; Kirkisani, “Tefsir-i 
     Bereşit”, Hartwig Hirschfeld’in “Qirkisani Studies” makalesi 
     içinde, s. 43 (Büchler Publications, London 1918, içinde); 
     A.S. Halkin, “A Karaite Creed”, Studies in Judaica, Karaitica 
     and Islamica, Editör: Sheldon R. Brunswick, Bar İlan  
     University Press, İsrael 1982, ss. 151-152. 
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2. Bölüm 
 

Hıristiyanların, Kitab-ı Mukaddes’in 
  

 Değişmezliği İle İlgili İddiaları 
 
     “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, 
     yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.”  
     (2 Timoteyus 3:16) 
 
     Kitab-ı Mukaddes kendisinin açıkça Tanrı’nın Sözü olduğunu iddia 
eder.  Tanrı insanlarla Kutsal Kitap’ta yazılı olan sözleri 
aracılığıyla iletişim kurmuştur.  Kutsal Kitab’ın ilâhî esini ve 
güvenilirliği hakkında hayret verici deliller vardır.  Yani, Tanrı 
hakkında bütün bilgimiz Kitab-ı Mukaddes açıklık kazınır.  O Tanrısal 
gerçeğin ders kitabı ve sonsuz hayatın rehber kitabıdır. “Rab, bize 
kime gidelim?  Sonsuz yaşamın sözleri sendedir.” (Yuhanna 6:68) Hz. İsa 
Mesih, Eski Ahit hakkında şunu demiştir: 
 
     “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz.  Çünkü bunlarda sonsuz 
     yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz.  Bana tanıklık eden de 
     bu yazılardır!”  (Yuhanna 5:39) 
  
     Kutsal Yazılara göre, Kitab-ı Mukaddes’in yazarı Ruh-ül Kudüs, 
yani Kutsal Ruh’tur. Kutsal Ruh her hangi bir yanlışlık yapmadan her 
harfi ve kelimeyi denetleyerek yazdırmıştır.  Bu Kutsal Yazılar 
“Hagiographa” ya da “Kutsal Kitap” olarak bilinir. İngilizce dilinde  
“Bible”  diye  bilinen  Kutsal  Kitap,  Grekçe  “Biblia” sözcüğünün 
çoğuludur, yani “biblios”tan  alınmıştır ve “Kitaplar” anlamına 
geliyor.  Türkçede kullandığımız Kitab-ı Mukaddes deyimi Arapçadan 
alınmış.  Araplar “el-Kitabu’l Mukaddes” derler.1  “Kitab-ı Mukaddes”, 
başka adlarla da bilinir: 
 
     “Kutsal Yasa”                (Matta 5:17-18)  
     “Kutsal Yazılar”             (Matta 22:29)  
     “Tanrı’nın Sözü”dür          (İbraniler 4:12) 
 
 Kitab-ı Mukaddes, 66 tane kitabın oluşturduğu bir kütüphanedir 
ve iki ana parçaya bölünmektedir:  Eski Ahit (Eski Antlaşma) ve Yeni 
Ahit (Yeni Antlaşma):  Tanrı’nın Sözü olan Kitab-ı  Mukaddes, 66  
kitapçıktan  oluşmasına  rağmen   tek   bir kitaptır.  Birçok yazarı 
olmasına rağmen tek bir Yazarı vardır.  Dünyanın en eski kitabı 
olmasına rağmen  günümüz gazetesinden daha günceldir.2 
 
     Kitab-ı Mukaddes’in mükemmel birliği vardır.  Yaklaşık 1.600 
yıllık bir zamanın üstünde dünyanın farklı yerlerinde, 66 kitap olarak 
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40’tan fazla yazar tarafından Tanrı’dan esinlenerek yazıldı.  Bir çoğu 
bir diğerinin yazdığını görmedi, fakat birbirleri arasında uyuşmazlık 
yoktur.  Kitab-ı Mukaddes üç dilde kırk kişi tarafından yazılmıştır.  
Bunlar yaşamın her düzeyinden gelme kişilerdi;  kimi kral, kimi çoban, 
kimi peygamber, kimi doktor, kimi balıkçıydı.  Kitab-ı Mukaddes 
(Tevrât, Zebûr, ve İncîl) tamamlanıncaya kadar onaltı yüzyıl geçti.3   
 
 Kitab-ı Mukaddes yüzlerce konuyu içerir, yine de uyum ve birlik 
vardır; öyle ki Kutsal Kitab’ın her hangi bir parçasının 
açıklanabilmesi bile tüm kitaba referans verir.  Kutsal Kitap edebi 
kompozisyon olarak, yazılmış en mükemmel kitaptır.  Bu Kitap 66 kitabın 
Tanrısal kütüphanesidir.  Bazıları çok büyük, bazılarıysa sadece bir 
broşür büyüklüğündedir.  Bu kitaplar çok çeşitli şekilde  edebiyatı,  
tarihi,  biografiyi, şiiri, atasözlerini, ilâhileri, mektupları, ibadet 
hakkında uzun direktifleri,  kanunları,  meselleri,  bilmeceleri,   
kinayeleri, kehanetleri ve insanların  diğer  tüm  ifade şekillerini  
içerir. 
 
 Kitab-ı  Mukaddes’in   diğer   kitaplara   üstün,  O’nun 
başlangıcı, düzeni, öğretisi, iddiaları, ahlâkî niteliği, tarihi 
olayları, peygamberlikleri, edebi dili, şimdiki zamanda kurtarıcılığı 
ve sonsuz iyiliği eşsizdir. Dünyada etkisi eşsizdir.  O, her kuşaktan 
milyonlarca kişiyi kutsadı, insanoğluna en yüksek ümidi ve güveni 
verdi. 
 
     Kitab-ı Mukaddes’i kabul edenlerin karakteri değiştirir.  Kitab-ı 
Mukaddes, Tanrı’nın insan ile ilişkisini, geçmiş, şimdi ve gelecek 
zamanda içine almaktadır.  Tanrı’nın insan için şimdi ve gelecekte 
planını açıklayan Kutsal Kitap bütün insanlara Tanrı’nın 
vasiyetnamesidir.  Bu kitap sonsuza kadar sürecektir.  O, çok yüksek 
bir sorumluluk gerektirir ve her kim O’nun içerdiği kutsallıkla oynarsa 
lânetlenecektir. 
 
     Tanrı’nın düşüncesini,   dünyanın    yaratılışını, insanların 
günaha düşüşünü, kurtuluşun yolunu, günahkârların lânetini ve 
inananlarının mutluluğunu gösteren tek kitap, Kitab-ı Mukaddestir. 
 
 O’nun öğretisi kutsaldır; emirleri bağlayıcıdır; tarihi 
doğrudur; ve hiç bir parça değişmez.  O yön gösteren ışığı, 
kuvvetlendirici ruhsal yiyeceği, mutluluğu içerir.  İnsan akıllı olmak 
için O’nu okumalı, kurtulmak için O’na inanmalı, kutsal olmak için O’nu 
uygulamalı; İnsan, hafızasını O’nunla doldurabilmesi, kalbinin O’nun 
tarafından yönetilmesi, doğruluk ve gerçek kutsallıkta, ayağının 
rehberi olması için, O’nu okumalı.    
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     İnsan O’nu yavaşça, sık sık, duayla düşünüp, araştırarak, ibadet 
ederek okumalı;  kişi O’nun bir parçası oluncaya ve o inançla dağları 
yerinden oynatıncaya kadar daima, durmaksızın çalışarak, tekrar baştan 
başa öğrenmeli.4 
 
 Kitab-ı Mukaddes’in sonsuz derinliği ve yüksek idealleri 
eşsizdir.  O’nun öğretilerindeki mantıklılığı, sözlerindeki 
güvenilirliği, ifadelerindeki yenilik ve modernliği, gayb hakkında 
sunulan doğruluğu, mesajlarındaki   kişiselliği,   görüşündeki   
ulaşımın  uzaklığı, kanunlarındaki tamlığı,  bilgisindeki kapsamlılığı, 
detaylarındaki sonsuzluğu, maksadındaki çıkar gözetmeyen durumu, 
uygulanmasındaki basitliği, taleplerindeki adaletliliği, hükümlerindeki 
doğruluğu, uygulanmasındaki açıklığı, bilgeliğindeki buyuruculuğu, ve 
O’nun dünya çapındaki çekiciliği eşsizdir.________ 
 
      Kitab-ı Mukaddes eksiksiz ve sürekliliği mutlaktır.  O devam eden 
tarihi olaylarla, sunduğu tip ve anti-tip ile, kehanetler ve 
tamamlamalarıyla, dünyada yaşayan en mükemmel insanın güvenle 
beklenilmesiyle, gerçekleşmesiyle ve yüceltilmesiyle, bağlandı.  İnsana 
ait imkânsızlıklara rağmen O’nun sürekliliği sağlanmıştır; çünkü Kitab-
ı Mukaddes 1.600 yıldan az olmayan bir zaman sürecinde, birbirleriyle 
hiç bir görüşme veya konferans yapmamış: krallar, köylüler, filozoflar, 
balıkçılar, doktorlar, devlet adamları, alimler, şairler, ve 
çiftçilerden, oluşan 40’ın üstünde yazar tarafından Tanrı’dan 
esinlenerek yazılmış 66 kitaplık bir kütüphanedir. 
 
     Bu zaman ve yazar şarlar altında süreklilik engelleri yüzünden 
doğal olarak Kutsal Kitap dünyanın görebileceği en ayrı cinsten, en 
nispetsiz, en ahenksiz, ve insanın düşüncelerine çok aykırı, bir kitap 
olmalıydı; halbuki, O Tanrı’nın insan ile ilişkisinin tüm tarihi olan, 
aynı cinsten, devamlı, ahenkli ve düzenli bir açıklamadır.  Öyle ki 
insan Kitab-ı Mukaddesi yazmak isteseydi  yapamazdı,  yapmak  isteseydi  
yazamazdı.  O tüm günahı mahkum eder, ve O’nun yazarlarının 
günahlarıyla birlikte diğerlerinin de günahlarından bahseder.  İyi 
insan bile başkalarına yardım için Tanrı esini olmadıkça kendi 
günahları hakkında yazmayacaktı. 
 
     Kitab-ı Mukaddes’in ana konusu İsa Mesih’tir.  İsa Mesih’in Tanrı 
olarak bedende görülmesi, O’nun kurban olarak ölmesi, O’nun ölümden 
dirilişi Müjdeyi oluşturur.5  Kutsal Kitap’ta Müjdeye ve ondan da 
ileriye gidilir.  Cehennem ve cennetin kapıları Kutsal Kitap’ta açılır.  
Kitab-ı Mukaddes yolcuların haritası, gezginin asası, pilotun pusulası, 
ve Hıristiyan’ın rehberidir.  Sonsuz kurtuluş, can, beden ve ruhumuz 
için yardım kaynağı olarak Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın gücüdür.  
Tanrı’nın gücü sınırsız ve tamdır; asla zayıflamaz.  Bu yüzden Kitab-ı 
Mukaddes’teki “Müjde”de utanılacak hiç bir şey yoktur. 
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    “Ben Müjde’den utanmıyorum.  Bu önce Yahudilerin, sonra 
     da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin 
     kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür.”  (Romalılar 1:16) 
 
 Kitab-ı Mukaddes’in koruyuculuğu yıllarca sürer. Bazı krallar ve 
dinler onu tahrip  etmeye  çalıştılar, ama  başaramadılar.  Kitab-ı  
Mukaddes  yıkılamaz  çünkü  bu  Tanrı’nın Sözüdür, ve Tanrı’nın Sözü 
değiştirilemez. Yerine gelmiş peygamberlikler ve harikulâde iddiaları 
ve fevkalade öğretileri olan kitaplar başka hiçbir inancın ve kişinin 
yeterli bir biçimde yalanlayamayacağı kadar gerçektir.  Kutsal Kitab’ın 
hiçbir insanın veya herhangi başka bir inançın ve öğretinin 
yalanlayamayacağı gerçeği vardır.  Güneş balçıkla sıvanmaz; Kutsal 
Kitabın gerçeği de saldırılarla yok edilemez, yalanlarla da gerçek 
örtülemez.6 
 
 Türk yazar ve Mesih İnanlısı olan Rev. Turgay Üçal Kitab-ı 
Mukaddes hakkında şöyle yazar: 
 
     “Yüzlerce yılın derinliklerinde pekişen inancımızın temeli 
     olan Kutsal Kitap, bu direk ve doğru çizgilerin üzerinde bir 
     kitap olduğu için onun öğretilerine imanımız tamdır. 
     Birbirinden farklı zamanlarda oluşa ama aynı noktaları 
     vurgulayan ve dünyanın sonuna kadar vurguladığı noktaları 
     sürekli gözümüzün önünde tutacak olan bu kitap, söylediği 
     peygamberliklerin yerine gelmesiyle, anlattığı olayların 
     tarihsel ve arkeolojik kanıtlarla desteklenmesiyle de tam ve 
     tek Tanrısal kaynak olduğunu sürekli kanıtlamaktadır.  Şunu 
     belirtmek istiyorum ki, bizim için bu denli güvenilir bir 
     kitabın ayrıca kendisi hakkında verdiği değiştirilemezlik 
     sözü de bizim için büyük önem taşımaktadır.7   
 
1. Konutgan, “Kutsal Kitab’ı Tanıyalım”, s. 20.________________ 
2.  Wallis, Tanrı Yolunda Yürümek, s. 78. 
3.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, s. 52. 
4.  Chafer, Systematic Theology, 1. Cilt, s. 29. 
5.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, ss. 102-103. 
6.  Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, s. 509. 
7.  Üçal, Mesih’le Yaşamak, s. 38. 
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3. Bölüm 
 

Müslümanların, Kitab’ı Mukaddes’in  
 

Değiştirildiğine İlişkin İddiaları 
 
     “Kendilerine tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretleri 
     vardır; ama bu bilinçli bir gayret değildir.”   
     (Romalılar 10:2) 
 
 Bügünkü Müslümanların çoğu Kitab-ı Mukaddes’in gerçekten Tanrı 
tarafından verilen bir kitap olduğu fakat sonradan değiştirilip artık 
asıl metninin yok edildiği iddia edilir.  Bu düşünce ile İznik Konseyi 
(Council of Nicea, M.S. 325) hakkında uydurulan öyküde; bu konseyde 
bilinçli bir şekilde İncîl nüshalarının imha edildiği ve sadece 4 
İncîl’in seçildiği anlatılır.  Bundan dolayı bazı Müslümanlar sadece 
Tevrât, Zebûr ve İncîl’in  “orijinal”lerini kabul ettiklerini iddia 
ederler.  Onların yorumuna göre: 
 
     “Hazreti Adem’den Yüce Peygamberimiz (S.A.V.)e kadar bütün 
     Peygamberler, Hakk katında tek din olan İslâm’ın tevhid 
     esaslarını teblîğ ettiler.  Bu arada Hazreti İsâ (A.S.) da 
     bizim inandığımız tevhid esaslarını aynen ümmetine tebliğ 
     etti; kendisine  nazil olan İncîl;  Kur’ân-ımızdaki tevhid 
     prensiplerinin aynısını ifade eder...  Fakat sonradan bazı 
     kötü kişiler, Tevrât ve Zebûr gibi İncîl’i de tahrif 
     ettiler, hurafelerle doldurup safiyetini bozdular.  Biz 
     Müslümanlar; İncîl’in Hz. İsâ’ya inen şekline iman ederiz. 
     Bugünkü İncîl’in bizim inandığımız saf ve tahrif olunmamış 
     İncîl’le, uzakdan - yakından hiçbir alakası yoktur.”1 

 
     “Kuran-ı Kerim’den başka bütün semavî kitapların 
     zamanları geçmiş, hükümleri tamamen kalkmıştır.”  “Biz 
     Müslümanlar; Allah tarafından indirilen kitap ve 
     sahifelere inanır, hiç birisini red ve inkâr etmeyip, 
     Kur’ân-ı Kerîm’den başkası ile amel etmeyiz.  Halen 
     mevcut Tevrât ve İncîl nüshaları değiştirildiği için 
     biz bunlara değil, Allah tarafından indirilen hakiki 
     Tevrât ve İncîl’e inanınırız.  Bu bakımdan da ancak 
     Kuran’ı Kerim ile amel ederiz.”2 
____________________ 
     Birçok Müslüman “Din ve Namaz Hocası” başlıklı ilmihal 
kitaplarından etkilenerek “Tevrât ve İncîl’in değiştiğini, tahrife 
uğradığını” iddia ediyor.  “Bugün artık Tevrât ve İncîl’in asıllarıyla 
bir alakası olmadığını” öne sürüyor.  “Mevcut olan ilâhî kitapların 
(Kur’ânı Kerim hariç) tahrif edilmiş ve değiştirilmiş olduğunu, 
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asıllarının kaybolduğunu, dolayısıyla bunlara inanılamayacağını, ancak 
Müslümanların Allah tarafından indirilen hakiki Tevrât ve İncîl’e 
inandığını” anlatıyorlar.  Bunun gibi iddialar çok yaygındır.   
 
     Bu görüş İslâm dünyasında ne kadar yaygın olursa olsun, acaba 
bugünkü İncîl’in orijinali ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur 
şeklindeki iddia doğru mudur?  İslâmî eserlerin çoğunda Tevrât’ın 
tahrif edildiğinin Kur’ân’da bildirildiğini ileri sürer.  Çoğu 
Müslümanlar bu tür iddiaları belirtirken, iddialarını destekleyen somut 
deliller sunamıyor.  Geçerli bir kanıt gösteremiyorlar.  Ciddi 
eserlerde bile tahrifin hangi ayetle bildirildiği gösterilemiyor. Bu 
tür davranışları, diğer insanların inançlarına karşı direkt bir saldırı 
değil midir?  
 
     İslâmiyet’ten başka diğer dinler, Kutsal Kitaplara karşı bu tür 
iddialar ortaya atmaz.  Ne Yahudi, ne Hıristiyan, ne Hindu, ne Brahmân, 
ne Budist, ne de başka bir din bu tür iddialar ortaya atar.  Çin’in en 
ünlü filozofu olan Könfüçyüs (M.Ö. 551-479) çok önemli bir hususa 
değinmiştir:   “Bilgi; birşey bildiğinde, bildiğin şeye sarılmak, ve 
bir şey bilmediğinde de, onu bilmediğini itiraf etmendir.”3   
 
     “Size şunu söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her boş söz 
     için yargı gününde hesap verecekler.  Kendi sözlerinizle 
     aklanacak, yine kendi sözlerinizle şuçlu çıkarılacaksınız.”  
     (Matta 12:36) 
  
 Müslümanların çoğu, başkalarının dinini kötülemenin gerçek bir 
Müslüman’a yakışmayacağını düşünse de maalesef İslâmiyet’te bunun 
istisnaları vardır.  Müslümanlar sürekli Kitab-ı Mukaddes’e 
saldırıyorlar.  “Kitabınız değiştirildi” diyorlar.  Halbuki, “Onus 
probandi” onlara aittir.  Yani, “tartışılan şeyi ispat etme 
zorunluluğu” onlara aittir.  Kitab-ı Mukaddes’in gerçekten  
değiştirilip değiştirilmediğini görmek istersek, öncelikle şu sorulara 
cevap vermek gerekir: 
 
   - Kitab-ı Mukaddes ne zaman değiştirildi?   
     Hz. Muhammed’den önce mi, yoksa Muhammed’den sonra mı?   
 
   - Kur’ân’da, Kitab-ı Mukaddes’in tahrifini bildiren bir ayet 
     veya somut bir kanıt var mıdır? 
 
   - Hz. Muhammed’in bu konuda söylediği bir söz (hadis) var 
     mıdır? 
 
   - Tarih boyunca bugün elimizde mevcut olan Kitab-ı 
     Mukaddes’ten başka Kitab-ı Mukaddes’i gören bir şahid’in  
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     ismi var mıdır? 
 
   - Kitab-ı Mukaddes’in ilk metinleri ile şimdikileri 
     arasında somut farklılıklar var mıdır? 
 
   - İncîl’in değiştirildiğini iddia edenlere göre 
     “değiştirilmemiş” olan İncîl’in dağıtımı hangi tarihler 
     arasında olmuştur? 
 
   - Hangi ayetler hangi amaçla değiştirilmiştir?  Yani Yahudiler 
     veya Hıristiyanlar Tanrı’nın Sözünü değiştirmeyi neden  
     istesinler? 
 
   - Söz konusu olan “tahrif” Kitab-ı Mukaddes’in metinleriyle mi 
     ilgili, yoksa yorumu ile mi ilgilidir? 
 
   - Metinlerle ilgili ise, yüzlerce mevcut olan metinlerin 
     arasında hangi metinler etkilenmiştir? 
 
   - Bu iddia edilen değişiklikler, metinlerin esas anlamını  
     yüzde kaç etkiliyor? 
 
   - Dünya çapındaki bütün Hıristiyanların farklı mezhepler, 
     değişiklikler konusunda hemfikirler mi? 
 
   - Dünyanın dört bir yanından tüm Hıristiyanlar ne zaman ve 
     nerede bir araya gelerek kutsal ayetleri değiştirdiler? 
 
   - Onlar, o dönemde gayet yaygın olan binlerce el yazmasının bir 
     anda yok olmasını nasıl sağlamış olabilirler? 
 
   - Niçin imanlı Müslümanlar gerçelk Kutsal Kitap’lardan bir 
     tanesi saklamadırlar? 
 
   - Asıllarının nerede olduklarını bize haber veremezler mi? 
 
     Eğer yukarıda zikredilmiş olan sorulara Kitab-ı Mukaddes’in 
değiştirildiğini iddia edenler geçerli bir cevap veremiyorlarsa, o 
zaman Kitab-ı Mukaddes’in değiştirildiğini iddia etmeleri asılsız bir 
hipotez olur.  Buna “Dum tacent clamant” denilir, yani “onların  
sessizliği,  birçok  şey  ifade eder.”  “Eğer sana cevap veremezlerse 
bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar.”  (Kasas 28:50)  
 
 Bu sorulara geçerli bir cevap veremiyorlar, ama Kur’ân’da 
Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunun bildirildiğini yazmaktan da 
vazgeçmiyorlar. 
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     “Kur’ân-ı Kerîm dışında kalan ilâhî kitaplardan Tevrât 
     ve İncîl’den başka hiç biri zamanımıza kadar 
     gelmemiştir.  Hepsi tarihin nisyan (unutma) sahîfeleri 
     içine gömülüp gitmiştir.  Bugün elde bulunan ve ilâhî 
     kitap diye vasfedilen Tevrât, Hz. Mûsâ’ya gelen 
     Tevrât’ın aynısı değildir.  Hz. Mûsâ’dan çok sonra 
     yazılmış, muhtelif müelliflere ait parçalardan meydâna 
     gelmiş anonim eserdir.  İncîl de böyledir.  Yalnız biz 
     mü’minler, Hz. Mûsâ’ya Cenâbı Hak tarafından “Tevrât” 
     isimli bir kitabın indirildiğine şeksiz (şüphesiz) 
     inanırız.  Bu hususta şüphe etmek mü’minlerin 
     akıllarının kenarından bile geçmez.  Hz. Mûsâ’ya 
     indirilen Tevrât bozulmuş, tahrîf edilmiş ve fanîlerin 
     elinde bir oyuncağa dönmüştür.  Ama bugün elde mevcut 
     Tevrât’da Hz. Mûsâ’ya gelen vahiylerden hiç bozulmayan 
     kısımlar da olabilir.  Biz bunun miktarını ve hangileri 
     olduğunu bilemeyiz.”4   
 
     “İslâm çerçevesi içinde günümüze kadar Zebûr’dan hiçbir 
     şey intikal etmemiştir.  Onun için Zebûr hakkında çok 
     şey bilmiyoruz.”5 
 
     “Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar ve doğru sözleri, yani 
     Rabbimiz İsa Mesih’in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan 
     öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir 
     kişidir.”  (2 Timoteyus 6:3-4) 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Belviranlı, İslâm Prensipleri, s. 135. 
2.  Akaltun, Din ve Namaz Hocası, s. 23. 
3.  Könfüçyüs, The Confucian Analects, 2:17. 
4.  Aydemir, Tefsîrde İsrailiyyat, ss. 24-25. 
5.  Aydın, İslâm Dîni İlmihali, s. 115. 
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4. Bölüm 
 

Kitab-ı Mukaddes’in  
 

Esas Uzmanı Kimdir? 
 
     “...hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz?” 
     (Al-i İmrân 3:66) 
 
 Bugünkü Müslümanların en büyük zayıflıklarından biri, Kitab-ı 
Mukaddes’e karşı ilgisizlik, dikkatsizlik, ve bilgisizliktir. Bir 
önceki bölümde görüşlerini aktardığımız İslâm bilgini olarak tanınan bu 
kişilerin böyle bir iddiada bulunması bizi gerçekten de çok 
şaşırtmaktadır.  Anlaşılır ki, Doç. Dr. Aydemir, Tevrât’ın 
değiştirilmiş ayetlerinin miktarını ve hangileri olduğunu bilmiyor!  
Sayın Prof. Dr. Aydın da Zebûr hakkında fazla bir şey bilmiyor!  Neden?  
Çünkü bu insanlar bilim adamları olduğu halde, Kitab-ı Mukaddes 
konusunda uzman değillerdir. Prof. Dr. Şaban Kuzgun şu gerçeği itiraf 
ediyor:  “Hıristiyan dünyasında İslamiyet ile ilgili yoğun bir 
araştırma faaliyeti olmasına karşılık, İslam dünyasında Hıristiyanlıkla 
ilgili çok az çalışma yapılmaktadır.”1 
 
 Müslümanlar, Kitab-ı Mukaddes’in orijinal dilinden İbranice ve 
Grekçe’yi biliyorlar mı?  Elbette hayır!  Müslümanların çoğu ne 
Yahudilerin Eski Ahit’in İbranice, ne de Hıristiyanların Yeni Ahit’in 
Grekçe el yazmaları konusunda  yeterince çalışmadıkları gibi, Kutsal 
Kitab’ın tarihi ve yapısı hakkında da araştırmacı değillerdir.  
Müslüman araştırmacıların çoğu sadece ve sadece Arapça ile 
uğraşıyorlar.  Kitab-ı Mukaddes’in orijinal dilleri ve metinleri söz 
konusu olunca, hemen hemen tüm Müslüman bilginler tamamen karanlıkta 
kalıyorlar. Kitab-ı Mukaddesi yanlarında bulundurup da okumayanlar, 
Kutsal Kitab’ın varlığını bile bilmeyenlerden daha avantajlı 
değillerdir. 
 
 Gerçekten  bilgisizlik insanlığın en büyük düşmanlarından 
biridir.  Bilgisiz veya  bu  konularda   yetersiz olan  kimselerin 
yazdıklarını makul bulmaları, hatta ona inanmaları mümkündür.  Fakat, 
Kur’ân ve Kitab-ı Mukaddes metinleri ile bunların tarihçesini bilen 
kimselerin bu yazdıklarına inanması zordur.   
 
     “...hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz?” 
     (Al-i İmrân 3:66) 
 
     “...bilmezlerin yoluna uymayın.”  (Yunus 10:89) 
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    Nitekim çağımız artık kulaktan dolma söylentilerle değil, güvenilir 
ve sağlam kanıtlarla desteklenen gerçek bir iman arıyor. 
Veriya’daki inanlılar gibi ve Apollos gibi olmamız lazım: 
 
     “Veriya’daki Yahudiler, Selanik’tekilerden daha açık fikir- 
     liydiler.  Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün 
     Kutsal Yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup 
     olmadığını araştırıyorlardı.”  (Elçilerin İşleri 17:11) 
 
     “Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos, Kutsal Yazıları çok 
     iyi biliyordu.  Rab’bin yolunda eğitilmiş bir kişidi.”  
     (Elçilerin İşleri 18:24-25) 
 
     Eğer bir kişi İslâmiyet veya Kur’ân-ı Kerîm hakkında bir şey 
öğrenmek isterse, Kur’ân’ın öğretisi konusunda Kur’ân-ı Kerîm’i 
Müslüman bir ilâhiyatçıya sorabilir.  Ama eğer birisi Yahudilik veya 
Tevrât konusunda bir şey öğrenmek isterse, bunu bilgili (ilâhiyatçı) 
bir Yahudiye ya da Mesih İnanlısı sorması daha iyidir.  Müslümanlar bu 
konuda çok fazla bilgili değildir.  Maalesef, çoğu Müslümanlar, 
İlâhiyat Fakültesinde de dahil, Tevrât, Zebûr veya İncîl hakkında çok 
fazla bilgi sahibi değillerdir.  Ne Eski Ahid’i (İbranice) ne de Yeni 
Ahid’i (Grekçe) biliyorlar.  Birçok Müslüman bu eski yazıların geçmiş 
tarihi hakkında doğru dürüst bilgiye sahip değiller.  Yani Kutsal 
Kitab’ın tarihi ve yapısı hakkında doğru bilgileri yoktur. 
 
     Eğer birisi Hıristiyanlık veya İncîl hakkında bir şey öğrenmek 
isterse, bunu bir Hıristiyan veya Mesih İnanlısına sormalıdır. Sorun’un 
püf noktası şudur:  Müslümanlar Kitab-ı Mukaddes’in tarihi ve yapısı 
hakkında uzman değillerdir.  Bu yüzden, eğer gerçeği arayan bir kimse 
gerçekten Kitab-ı Mukaddes’in değiştirilip değiştirilmediğini öğrenmek 
isterse, önyargılı ve bu konuda bilgisi olmayan bir Müslümanın yerine, 
bilgili bir Yahudiye veya Hıristiyan’a başvurması gerekir.  Onlardan 
Kitab-ı Mukaddes’in oluşumu ve otantikliği hakkında gerçeği 
öğrenebilirler.  Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıptır.  Ogüstin (M. S. 
354-430) çok iyi bir şey tavsiye etti:  “Audi alteram partem” yani, 
“Karşı tarafı iyi dinleyin.”2   
 
     “Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, 
     eski Kitab sahiplerine) sorun... Aklınızı kullanmıyor 
     musunuz?”  (Enbiyâ 21:7 & 10) 
 
     “De ki: ‘Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’  Doğrusu 
     ancak aklıselim sahipleri öğüt alır.”  (Zümer 39:9)  
 
 Şimdi bu ayetlerin anlamını daha iyi kavrayabilmek için, basit 
bir örnek verelim.  Kur’ân-ı tüm incelikleriyle uygulayan bir grup 
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Müslüman, kutsal konulardaki sorularına cevap aramak için “Ehl-i 
Kitab”a gitmek isteseler ve yolda rastladıkları tahrif iddiacılarına, 
Kur’ân öğretisi gereğince bazı konular sormak için “Ehl-i Kitab’a 
gidiyoruz” deseler; acaba bunlara, “Gitmeyin, onların kitabı bozulmuş, 
tahrif edilmiştir,” diyebilirler mi?  Diyelim ki bunu söylediler; o 
takdirde bu sadık kişilerin doğru cevabının ne olması gerek?  Tahrif 
iddiacılarını mı doğrulayacaklar yoksa Kur’ânı mı?  “Eğer bilmiyorsanız 
zikir ehline (bilen Kitab ehline) sorun” (Nahl 16:43)  Bin bilsen de 
bir bilene danış.  Kur’ân Müslümanlara, Kitab-ı Mukaddes ile ilgili 
bilmediklerini Hıristiyanlara sormalarını emretmiştir.  Bu Kur’ân’ın, 
Kutsal Kitab’ımızın sağlam olup bozulmadığına dair bir işareti değil 
midir?   
 
 Farz edelim ki, en meşhur Hıristiyanlardan birine Kutsal Kitap 
hakkında bir soru sormaya fırsatımız olsaydı, o bize ne diyecekti?  
Örneğin, Ogüstin’a sorarsak, bu cevabı alırız: 
 
     “Ben sadece Kutsal Kitab’ın resmî diye adlandırılan 
     kitaplarına önem vermeye, saygı göstermeye alıştım.  Öyle ki, 
     yazarlarından hiçbirinin onları yazarken yanılmadığına 
     inancım tamdır.  Bu kitaplarda gerçeğin aksini dile getirir 
     gibi görünen bir hükümle karşılaştığımda, ya (elimdeki nüsha) 
     metninin hatalı olacağından, ya da mütercimin asıl metni 
     yanlış tercüme etmiş bulunacağından, yahut da kendi aklımın 
     yetersizliğinden kuşkum olmaz.”3 
 
 Ama her Hıristiyan ismini taşıyan gerçek bir Hıristiyan 
değildir.  Günümüzün “Biçim Eleştirmenleri” (Form Critics), İncîl 
metinlerinin ağızdan ağıza geçip değiştikten sonra yazıldığını öne 
sürmektedir.  Onlara göre İncîl kayıtları halk edebiyatı (efsaneler, 
mitler, masallar ve öyküler)  şeklini almıştır.   Ama bunu söyleyenler 
hakiki inanlılar değiller ki!  Mesih inancı (Gerçek Hıristiyanlık), 
inançlarını şüphecilerin eleştirel incelemesine sunmaktan korkmaz.  
Çünkü gerçek, saldırılar karşısında bozulmaz.  Fransa’nın protestan 
kilisesi ilâhiyatçı  ve reformcusu  olan  John Calvin, (M.S. 1509-1564)  
Kitab-ı  Mukaddes hakkında şunu söylemiş:  “Bir köpek sahibine 
saldırılınca  havlar. O zaman Tanrı’nın Sözüne saldırılınca ben sessiz  
kalır  mıyım?”4 Yani, gerçek mü’minler Tanrı’nın âyetlerine 
saldırmazlar. Kur’ân’ın ifadesiyle mü’minler “Tanrı’nın âyetleri 
değiştirildi” diyemezler.  Bir gerçek mü’min böyle bir lâf öne süremez. 
 
     “Mü’minler onlardır ki Allâh’a ve Resûlüne inandılar, 
     sonra şüphe etmediler;  Allâh yolunda mallarıyla, 
     canlarıyle savaştılar.  İşte (îman iddiâsında) doğru 
     olanlar onlardır.  (Hucurât 49:15) 
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     “Sonra bunların peşinden ardarda peygamberlerimizi 
     gönderdik; Arkalarından Meryem oğlu İsâ’yı da gönderdik; 
     ona İncîl’i verdik ve ona uyanların kalblerine şefkat ve 
     rahmet (duygusu) koyduk.”  (Hadîd 57:27) 
 
 Din adamları arasında Kitab-ı Mukaddes konusunda bilgisizlik o 
kadar yaygınlaştı ki, kendilerine Kitab-ı Mukaddes’in öğretilmesini 
isteyen cemaatlerden rahatsız olan ve onlara kızan din adamlarına artık 
sık sık rastlıyoruz.  Bazı durumlarda, din adamı Kitab-ı Mukaddes’i 
öğretmesinin beklendiği bir duruma itilip cahilliği ortaya çıkması 
korkusuyla yaşar.5  Yani, “Hıristiyan din adamı” olarak bilinen 
kişilerin hepsi gerçek Mesih İnanlılar değillerdir.  Hakikî 
Hıristiyanlar veya Mesih İnanlılarının hepsi de İsa Mesih’i Rab ve 
Kurtarıcı olarak kabul etmektedirler. 
 
     “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın 
     O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, 
     kurtulacaksın.  İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını 
     ağzıyla açıklamakla da kurtulur.”  (Romalılar 10:9-10) 
 
     İncîl’e karşı gelenler gerçek din adamı değil; Kur’ân’ın 
ifadesiyle onlar “kâfirlerdir”.  Onlar ne Tanrı’ya ne de ahirete 
inanırlar.  Onların tek amacı insanların Tanrı ile ilgili inancını 
yoldan saptırmaktır.  Yani, işin püf noktası; Tevrât, Zebûr ve İncîl’in 
esas metinleri hakkında gerçeği öğrenmek isterseniz, en iyi kaynak 
“kâfirlerin” yazdıkları yorumlar değil; gerçek mü’minlerin (Ehl-i 
Kitabin, yani Yahudi ve Hıristiyanların) ellerindeki tarihsel 
delillerdir. 
 
     “Benden yana olmayan bana karşıdır, benimle birlikte 
     toplamayan dağıtıyor demetktir.”  (Luka 11:23) 
 
---------------------------------------------------------------------- 
1.  Kuzgun, Dört İncil Yazılması Derlenmesi Muhtevası Farlılıkları 
    Çelişkileri, s. xıı. 
2. Ogüstin, De Duabus Animabus, XIV, 2. 
3. Bucaille, Müsbet İlim Yönünden Tevrat İnciller ve Kur’an,  
   s. 75. 
4. Proctor, Treasury of Quotations on Religious Subjects, s. 240. 
5. Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 19. 
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II 
 

Temel Problemler 
 

5. Bölüm 
 

Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Arasındaki 
 

Değişik Vahiy Kavramları 
 
     “Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir 
     peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir 
     peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar 
     Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.”  
     (2 Petrus 1:20-21) 
 
 Hıristiyanlık’taki Kitab-ı Mukaddes’e (Tevrât, Zebûr, İncîl) 
bakış İslâmiyet’teki Kur’ân’ı Kerim’e bakıştan belirgin bir şekilde 
farklıdır.  Hıristiyanlığa göre Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın esinlenmesi 
dikte ettirilmiş veya cennetten indirilmiş demek değildir.  Tanrı’nın 
esiniyle Kitab-ı Mukaddes değişik kişilerce yazılmış tam 
güvenebileceğimiz bir eser ve ruhsal bir rehberdir.1  
 
     Hz. İsa, İncîl’i gökten inen bir kitap olarak anlamadı.  İlk Mesih 
İnanlılarının zamanında İncîl kitap olarak hâlâ yoktu. “İncîl” kelimesi 
o zaman sadece karşılığı olan “müjde” anlamında kullanılırdı.  Yalnız 
bu müjde, kitap haline  getirildikten  sonra 
Bu Kutsal Kitap Tanrı’nın istediği olaylarının başlangıcını ve sonucunu 
ortaya çıkardığı ilhamdır.  Peygamberler konuştular ve yazdılar, ama 
Tanrı’nın Ruh’u olan Kutsal Ruh’un yönetiminde konuşup yazdılar.  Eski 
Antlaşma’da (Tevrât, Zebûr ve diğer Peygamberler) 3.808 kez, “Rab 
konuştu,” “Rab emretti,” “Rab dedi ki” gibi sözlerin kullanıldığını 
görüyoruz.2 
 
     “Ve Rab elini uzattı, ve ağzıma dokundu; ve RAB bana dedi:  
     İşte, sözlerimi senin ağzına koydum.”  (Yeremya 1:9) 
 
     Yeni Ahit’te bu aynı vahiy, ilham ve yetki bulunmaktadır. Tanrısal 
açıklama (vahiy) sadece bir yasanın (şeriatın) beyanı değildir.  Arapça 
“vahiy” kelimesinin Grekçe (eski Yunanca) orijinali  “apokalupsis”  
(İnglizcesi “revelation”), ‘bir perdenin 
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arkasında saklı olanı ortaya çıkarmak’ anlamını taşıyor.3  
“Apokalupsis”in İbranicesi (veya Aramicesi) “galah”tır.  Anlamı, 
“sırları açmak”tır (örn. Daniel 2:47).  İncîl’de, Elçi Yuhanna, kendi 
yazdıkları hakkında şöyle yazar: 
 
     “Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir.  Tanrı yakın 
     zamanda olması gereken olayları kendi kullarına 
     göstermesi için O’na bu esini verdi.  O da gönderdiği 
     kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti.” 
     (Esinleme 1:1) 
 
     Kitab’ı Mukaddes’de esinlemenin tanımı şöyledir:  Tanrı, seçtiği 
yazarları öyle yönlendirmiştir ki, yazarlar asıl elyazmalarında kendi 
özgün  kişiliklerini,  üsluplarını ve sözcük dağarcıklarını  kullanarak  
Tanrı’nın insana olan vahyini hatasız bir biçimde oluşturmuş ve 
kaydetmişlerdir. 
 
     “Bu gerçekler, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh’un gücüyle 
     size Müjde’yi iletenler tarafından bildirildi.”   
     (1 Petrus 1:12) 
 
 2. Petrus 1:19-21 esinlenmeyi tanımlar: İnsanlar, “Kutsal Ruh 
tarafından yöneltilerek” yazmışlardır.  
 
 Bu öğretinin özellikleri şöyledir:4 
  
a)  Asıl elyazmalarını kapsar.  Eski Ahit’in orijinali İbranice 
    yazıldı, ama Ezra 4:8-6:18 & 7:12-26 ve Daniel 2:4-7:28 
    kısımların Aramice olarak yazıldı.5  Yeni Ahit’in orijinali 
    ise Grekçe yazıldı ama bazı kaynaklara göre Matta bölümü 
    İbranice olarak yazılmıştır.6   
 
b)  Kusursuzluk ve yanılmazlık belirtir.  Kusursuzluk, 
    Kutsal Kitab’ın hiçbir çelişki ya da hata barındırmadığı 
    anlamına gelir.  Kutsal Kitap’la ilgili bütün bilgiler elde 
    edildiğinde ve doğru yorumlandığında bu kusursuzluk 
    açıkça görülecektir.  Kusursuzluk tarihsel ve bilimsel 
    konular dahil Kutsal Kitab’ın bütün sözlerini içerir. 
 
c)  Esinleme Kutsal Kitab’ın her sözünü kapsar.  Yalnızca 
    öğretiler, “iman ve uygulamalarımızla” ilgili ya da 
    kişisel olarak bizde esin uyandıran bölümler değil, 
    Kutsal Kitap bütünüyle (tarih, bilim, vs.) esinlenmiştir. 
 
     “Kitap” ve “İncîl” anlamdaş olmaya başladılar.  Kitap olarak 
İncîl’i de İsa yazmadı.  Onu kaleme alan kişiler, İsa’nın bunun için 
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tayin ettiği elçilerdir.7 Elçilerin görevi hâfızdan öteydi.  İsa  Mesih  
buyruklarını (sözünü) elçilere  emanet etti (Elçilerin İşleri 1:1-2).  
Onları, Kutsal Ruh’un gücüyle kendisine tanıklar olmak üzere atadı: 
 
     “Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız, Babanızın Ruhu 
     sizin aracılığınızla konuşacaktır.”  (Matta 10:20) 
 
     Elçiler, Kutsal Ruh’un denetimi altında yazarak, tanık oldukları 
olayları ve kendi anlayışlarını ifade tarzlarını birleştirerek 
Tanrı’nın istediği sözleri yazdılar!   Esin Tanrı’nın “nefesi”dir.  
Kutsal Ruh, yanlışlık olmadan, her kelimeyi denetleyerek yazdırıyordu.8  
“Hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı.  Onlar Kutsal 
Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın Sözlerini ilettiler.” (2 Petrus 1:20-21) 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 128. 
2.  Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, s. 121. 
3.  Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”, s. 17. 
4.  Ryrie, Kısa İnancımız, s. 2. 
5.  Bruce, The Books and the Parchments, s. 48. 
6.  Bivin & Blizzard, Understanding the Difficult Words of Jesus, 
    ss. 20-23 & 45-78. 
7. Veya Petrus’un kâtibi Markos ya da Pavlus’un kâtibi sayılabilen 
   Luka.  
8. Madrigal, Carlos, “Kutsal Yazılar’ın Esinlenmesi”, Tiranus 
   İncîl Okulu “Kutsal Ruh” Ders Notlarından, ss. 56-57. 
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6. Bölüm 

 
İslâmiyet’te “Nesih” Meselesi 

 
     “Biz daha iyisini veyâ benzerini getirmedikçe bir ayeti(n 
     hükmünü) yürürlükten kaldırmaz veya onu unutturmayız. 
     Allâh’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?”    
     (Bakara 2:106) 
 
     Bazı Müslümanların iddialarına göre “Sonra gelen, öncekini iptal 
eder.”  İddia şudur ki, “Her kitap kendisinden önce gelen kitapları 
geçersiz kılmıştır.”  Buna göre Kur’ân daha sonra geldiği için Tevrât 
ve İncîl geçersiz kılınmış.  Yani Nesih olunmuştur demektedir.  
 
     “Nesih, (yensahu) lûgatte: Men’ ve izale kılmak, tağyir ve iptal 
etmek, bozmak, bir şeyi yerine getirip koymak mânalarına gelir.  
Yazının, yazılı olduğu yerden başka sahifeye nakli de nesihtir, buna 
istinsah deriz.”1 İslâmi kaynaklara göre, Nesh kelimesi lugâtte, izâle 
etmek, gidermek, yok etmek,  değiştirmek,  tebdil, tahvil ve nakletmek 
manalarına gelir.  Istılahta ise, bir nassın hükmünü daha sonra gelen 
bir nas ile kaldırmaktır, başka bir deyimle, şer’i bir hükmün başka bir 
şer’i delil ile kaldırılması veya mukaddem tarihli bir nassın hükmünü 
muahhar tarihli bir nas ile değiştirmek veyahutda, mukaddes bir metinin 
ilgası manasında kullanılır.2 

 
     Tefsir usûlü ilminde karışık olan meselelerden birisi de şüphesiz 
ki nesh meslesidir.3  Kur’ân, bir yandan “Allâh, sözünden asla 
caymayacaktır” (Hac 22:47) derken, diğer yandan “nesh” ile ilgili dört 
ayete rastlıyoruz. 
 
     “Biz daha iyisini veyâ benzerini getirmedikçe bir ayeti(n 
     hükmünü) yürürlükten kaldırmaz veya onu unutturmayız.  
     (Bakara 2:106) 
 
     “Allâh, dilediğini siler, (dilediğini) bırakır. (Bütün) 
     kitâb(ların) anası, O’nun yanındadır.”  (Ra’d 13:39) 
 
     “Biz bir âyetin yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman - 
     Allâh ne indirdiğini bilirken - “Sen (Allâh’a) iftirâ 
     ediyorsun (bu sözleri kendin uydurup Allâh’a atıyorsun)” 
     derler.  Hayır (ama) çokları bilmiyorlar.” (Nahl 16:101) 
 
     “Andolsun, biz dilesek, sana vahyettiğimiz (âyetler)i 
     tamâmen gideririz; sonra onun (geri alınması) için bize 
     karşı (sana yardım eden) bir vekil bulamazsın.”   
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     (İsrâ 17:86) 
 
     Dikkat ederseniz, bu ayetlerde, Kur’ân’ın diğer kitapları 
neshettiğine (geçerşiz kıldığına) ilişkin her hangi bir işaret yoktur.  
Bu âyetler, Kur’ân’ın kendi kendisi ile ilgilidir.  Geçersiz kılınan 
yalnızca Kur’ân’ın bir kısmıdır.  Tevrât, Zebûr ve İncîl’de ayetler 
birbirini nesh etmez.  Ne Zebûr, Tevrât’ı nesh eder ne de İncîl 
Tevrât’ı nesh eder; bu Kitab-ı Mukaddes için geçerli bir kavram 
değildir.  Bu sadece Kur’ân-ı Kerîmin kendi ayetlerin nesh etmesi ile 
ilgilidir. “Kur’ân ancak Kur’ân’la nesih olunur.”4 
 
 Kur’ân-ı Kerîm asla Tevrât ya da İncîl’in hükümlerini iptal 
etmek maksadıyla inmiş olduğunu iddia etmiyor. Aksine Tevrât ve 
İncîl’in Tanrı’nın Sözü olduğunu açıkça beyan eder.  Zebûr’un Tevrât’ı, 
İncîl’in de Zebûr’u neshettiği, hükümsüz kıldığı iddiası gerek 
Kur’ân’da, gerekse Hadis’te her türlü dayanaktan yoksundur ve yalnızca 
sıradan halk arasında revaç bulmuştur.  Kur’ân’ın bunun tam tersini 
beyan ettiğine şahit oluyoruz.   
 
     “De ki: ‘Ey Kitab ehli, siz Tevrât’ı, İncîl’i ve 
     Rabb’inizden size indirileni uygulamadıkça bir esas 
     üzerinde değilsiniz.’”  (Mâide 5:68) 
 
     Sayın Prof. Keskioğlu’na göre, “Usulcüler arasında birçok 
gürültülere yol açan ihtilaflı meselelerden biri de nesih meselesidir.  
Bu konu, İslâm’ın ilk devrinden beri münakaşa edilegelmiştir.  
Bidayette Yahudiler, “Muhammed, sahabilerine önce verdiği sözün 
hilâfına olarak, sonradan başka emirler verdiğini görmüyor musunuz” 
şeklinde itiraz etmek istemişlerdir.  Evvelâ meselenin özü şudur:  
Yahudiler alelıtlâk (istisnasız) neshi inkâr ederler.  Yâni İslâmiyetin 
Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin ahkâmını değiştireceğini kabul 
etmezler.”5  
 
 Ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar İslâmiyetin “nesih” prensibini 
kabul etmezler. Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı bu kadar keyfi ve gevşek 
değildir.  Tanrı’nın Sözü sonsuza dek kalıcıdır.  “Ot kurur, çiçeği 
düşer.  Ama Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.” (1 Petrus 1:25) 
Tanrı’nın sadakati ve karakterinin değişmezliği bunu gerektiriyor.  
Tanrı her şeye kadir olduğu için (el-Kadir), Tanrı her şeyi bildiği 
için (el-Alîm), daha sonra bir hatayı düzeltmek veya bir değişiklik 
yapmaya hiç ihtiyaçı yoktur.6 

 
     Bir   Kur’ân   âyetinin   ancak  diğer   bir  Kur’ân  âyeti 
neshedebileceğini, mütevâtir (kulaktan kulağa aktarma) sünnetin bile 
Kur’ân’ı neshedemiyeceğini söyleyenler var; mesalâ İmam eş-Şâfiî (ö. 
820).  İslâmiyet’in bir kısmı ise, neshi aklen câiz eski semâvi 
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kitaplarda mevcudiyetini kabul eder, bizzat Kur’ân’ın kendi bünyesi 
içinde neshin olmadığını iddia etmişlerdir.  Bunların en meşhuru Ebû 
Müslim Muhammed’ b. Bahr el-İsfahâni (Ö. 934) dir.  Onun Câmiu’t-Te’vil 
li Muhkemi’t-Tenzil adlı eseri bu konuyu işlemektedir.7  
 
     Seyyid Ahmad Husayn Şevket Mirthi şöyle yazıyor:  “Sıradan 
Müslümanlar İncîl’in Allah’ın Sözü olduğunu onaylıyorlar.  Ayrıca 
söylentilere (taklîd-i ‘akide) dayanarak İncîl’in tahrif edildiğine de 
inanıyorlar, ama hangi kısmın, ne zaman, ve kimin tarafından tahrif 
edildiğini, bilmiyorlar.  Bu dünyada hangi dine, cemiyete, Tanrı 
tarafından bir Kitap verildikten sonra, kendi elleri ile o kitabı 
parçalayabilirler?  Ve ondan sonra  hiç  rahatsızlık  duymadan  çuval  
bezi  ile  yama yaparak halkların gözlerini boyayabilirler mi?  Tanrı, 
Tevrât ve İncîl’i cennete alıp onları neshetti diyenler, Tanrı’ya 
hakaret edip O’nun namusuna leke sürüp bühtan ediyorlar.  Sadece 
Kur’ân-ı Kerîm değil, tüm Kitaplarla alay ediyorlar.  “Nesih” her zaman 
yanlışlıklardan dolayı kaynaklanıyor.  Dünyasal krallar kanunlarından 
bir şey “nesih” ediyorlar, çünkü tecrübe bunun zararlı olduğunu 
gösteriyor.  Ama Tanrı hiç bir hata yapmaz, ve O’nun tecrübesinde hiç 
bir eksiklik yoktur.” 8  
____________________ 
 Ankara   Üniversitesi,   İlâhiyat   Fakültesi,  Temel  İslâm 
Bilimleri,  Kelâm  Anabilim Dalı Başkanı saygıdeğer  hocam  Prof.  Dr.  
Hüseyin Atay,  Kur’ân’a Göre Araştırmalar - I  adlı kitabında “Kur’ânda 
Nesih Yoktur” adlı bölümde şöyle diyor:  “Kur’ân bütünlük felsefesine 
ve gayesine derinliğine vakıf olanlar Kur’ân’da böyle bir nesih 
meselesi yoktur...  Bazı ayetler arasında tenakuz ve muhalefet 
buldukları için ve aralarını da bağdaştırıp uzlaştıramadıkları için 
birinin manasını iptale ve neshe gitmişlerdir.  Böyle bir delile 
başvurmaları Kur’ân’a aykırı düşer.  Çünkü Kur’ân diyor ki, Kur’ân’da 
aslâ ihtilâflı ve tenakuzlu ayetler bulunmamaktadır.  “Kur’ân-ı 
düşünmüyorlar mı?  Eğer (o) Allâh’tan başkası tarafından (indirilmiş) 
olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şeyler bulurlardı.”  (Nisâ 4:82)  
Bunlar, bu ayeti gözönüne alıp ayetlerin arasında gördükleri tanakuzu 
gidermeye çalışmaları gerekirken tenakuzlu kabul edip iptale ve ilgaya, 
neshe gitmişlerdir.  İleri sürdükleri delilleri kendi icatları olup, 
Kur’ân’ın açık ifadesine ters düşmektedir.  Yukarıda gösterdiğimiz 
hükmü ve esası kabul eden âlimlere göre elimizde mevcut olan Kur’ân’da 
nesih diye bir şey söz konusu olamaz.  Yani hükmü iptal edilmiş, 
kaldırılmış ve artık geçersiz olan bir ayet Kur’ân’da yoktur...  
Kur’ân’da hükmü kalmamış, geçersiz hiçbir ayet yoktur. Kur’ân’ın bütün 
ayetleri geçerlidir, hükümleri bakîdir.”9   
 
 Dr. Pfander Kitab-ı Mukddes’in âyetlerinin neden “nesh” 
olunmadığını çok iyi anlatıyor: 
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“Eski Antlaşma yalnızca Allah ile İsrail oğulları arasındaydı ve süresi 
Mesih’in gelişi, egemenliğini kuruşuyla birlikte sona ermişti.  Yeni 
Antlaşma’ya gelince, o Allah ile gerek İsrail oğullarından, gerekse 
diğer uluslardan Mesih’e iman edenler arasındadır.  Bu nedenle bu son 
antlaşma daha kapsamlı ve önemlidir, çünkü birincisi yalnızca İsrail 
oğullarını ruhsal gerçekleri kavramaya alıştıracak dinsel merasimler 
üzerine kuruluydu; amaç onları İsa’nın öğrencileri, tüm dünyanın 
öğretmenleri olmaya hazırlamaktı.  O halde Eski Antlaşma bir tohumu,  
Yeni  Antlaşma  ise,  geniş  bir  alanı   kaplayan    köklü gelişkin 
bir ağacı andırmaktadır.  Bu  görkemli ağacın ardınca adeta  o küçük  
tohum vardır.  Farklı görünseler  de,  her ikisi aynı öze sahiptir.  Bu 
durumda Eski Antlaşma’nın geçersiz kılınmış (mensuh), Yeni Antlaşma’nın 
da geçerli (nesih) olduğunu iddia etmek, büyük bir yanlıştır.  Hiç ağaç 
tohumunu geçersiz kılmıştır denilebilir mi? 
____________________ 
 “Unutulmaması gereken başka nokta, Tevrât buyruklarının iki bölümden 
oluşmasıdır:  (1) İbadet buyrukları, (2) Ahlâki buyruklar.  Birinci 
grup sadece İsrail oğullarına özgüydü ve ancak Musa’ya Sina dağında 
Tevrât vahyedildiğinde yasallık kazandı.  Bundan ötürü İbrahim, örneğin 
yalnızca sünnetle yükümlüydü.  Bu son derece önemli bir konudur, çünkü 
ibadet buyruklarının sınırlı ve geçici olduğunu gösterir.  Öyle ki, 
Musa’nın zamanına kadar onlar İbrahim, İshak, Yakub ve onların soyları 
için bağlayıcı değildi.  Demek oluyor ki, bu buyrukların - daha önce de 
değindiğimiz gibi - iki amacı vardı:  (1)  Her yeri kaplamış olan 
putperestlik felâketine yakalanmamaları için Yahudileri diğer 
uluslardan tamamen ayırmak için (bu durum Mesih’in gelişine dek 
sürmüştür),  (2) Dışa ait, şekilci ibadetlerin - Allah tarafından 
vahyedilmiş olsa bile - Allah’a susamış canlara yardım edemediğini ve 
yalnızca ruhsal gerçekleri simgelediğini anlamalarını sağlamak.  
Özetle, bu buyruklar diğer halkları bağlamıyordu ve Mesih’in ölümden 
dirilişinin ardından İsrail oğulları üzerindeki etkisi dahi azalmıştı. 
 
“Oysa ahlâki buyruklar öncesiz ve sonsuz olup insanlar onlara her zaman 
ve her yerde uymak zorundadırlar.  Gerçi bu buyruklar ilk kez Musa’ya 
indirilmişti, ama onları yerine getirmek, yaradılışın başından itibaren 
şarttı.  Örneğin, “zina etmeyeceksin!”, “çalmayacaksın!” 
“öldürmeyeceksin!”, “putlara tapınmayacaksın!” gibi buyruklar bizzat 
Allah’ın şahsı ve kutsal doğasına ilişkin olup sonsuza dek geçerli 
kalmaları gerekir.  Burada “nesih”ten “mensuh”tan bahsetmek 
bilgisizliktir.  İncîl’in Tevrât’ı geçersiz kıldığını iddia eden kişi 
büyük bir yanlıştadır ve bu yolla yalnızca bilgisizliğini kanıtlamış 
olur.  İncîl Tevrât’ı doğrulamakta, onun karmaşık yanlarını açıklamakta 
ve ibadet kurallarını bedensel olandan ruhsal olana dönüştürmektedir.  
Bu yüzden İncîl’de sayısız Tevrât alıntısı bulunmaktadır.  Kur’ân haklı 
olarak İncîl’in Tevrât’ı doğruladığını belirtmektedir: 
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     “Onların ardından, yanlarındaki Tevrât’ı doğrulayıcı 
     olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içinde yol 
     gösterme ve nûr bulunan İncîl’i verdik.  Önündeki 
     Tevrât’ı doğrulayıcı ve korunanlar için yol gösterici  
     ve öğüt olmak üzere.”  (Mâide 5:46)  
 
“Tekrarlamak gerekirse, Tevrât’ta geçen - Mesih İnanlılarını bağlamayan 
- buyruklar, sadece ibadetlere ilişkin olup İncîl onları geçersiz  
kılmamış, Allah’ı  hoşnut  kılacak  kusursuz  bir 
düzeye çıkarmıştır.”10 
 
     Ahlâki   buyruklara   gelince,   onların  tanrısal isteme ve 
Kutsal Olanın sıfatlarına uygun olduğunu, bu nedenle sonsuza dek 
değiştirilemeyeceğini gösterdik.  Nesh’ten burada da sözetmek imkânsız.  
Hiçbir şey dinin temel ilkelerini tesir edemez.  Ahlâki hükümler her 
zaman için geçerlidir.  Musa şeriatının ahlâki kuralları, Adem’in, 
İbrahim’in, ve Mesih’in zamanında geçerli olup kıyamet gününe dek 
değişmeyecektir, zira dinin özü kalıcıdır.  İncîl’de, Hz. İsâ, Tevrât’ı 
ortadan kaldırmak (neshetmek) için değil, tamamlanmak için 
gönderildiğini söylemiştir: 
 
     “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz 
     kılmak için geldiğimi sanmayın.  Ben geçersiz kılmaya 
     değil, tamamlamaya geldim.  Size doğrusunu söyleyeyim, 
     gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden,  
     Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile 
     eksilmeyecek.”  (Matta 5:17-18) 
 
     Hz. İsa Mesih’e göre, Tevrât’tan “ufacık bir harf ya da bir nokta 
bile eksilmeyecek”tir.  Saygıdeğer İncîl üstâdı William MacDonald, bu 
ayetin yorumunu şöyle yapar:   “Büyük “E” harfindeki bir çizgi onun “F” 
harfınden farklılığını gösterir; bunun gibi küçük bir çizgi bile 
önemlidir.  Hz. İsa,  önemsiz  görünen  ayrıntılarda dahil olmak üzere 
Kutsal Kitab’ın  harfi harfine esinlenmiş olduğuna inanıyordu.  Kutsal 
Yazılarda en küçük nokta bile önemsiz değildir.”11   
 
     Yahudilerin    Kitab’ı   (Tevrât)i    atalarından    tevâtür 
(kesintisiz, zincirleme rivayet) yoluyla aldıkları bildirilmektedir.  
Bu vahiy (yani Tanrı tarafından  bildirilen gerçek)  adım adım gelişir.  
Şöyle ki  ilk  yazılarla  temel konur.  Ondan sonra gelen kitaplarla bu 
yapı adım adım ilerliyor, önceden açıklanan gerçekler daha derinlik 
kazanıyor.  Yani sonradan gelen bölümler önceki bölümleri geçersiz 
kılmadığı gibi yerini de almıyor.  Tersine yan yana durup bir bütün 
olarak Tanrı’nın planını açıklıyor.  Hatta bunlardan bir tanesi bile 
eksik olsa planın bütünlüğünü kavramamız mümkün değildir. 
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     “Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahı’mızın sözü 
     ebediyen durur.”  (İşaya 40:8) 
____________________ 
     “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla 
     ortadan kalkmayacaktır.”  (Luka 21:33) 
 
     Okuduğumuz gibi, ne bir harf, ne bir nokta eksilecek, ne de 
ortadan kalkacak.  Yani tahrif edilemeyecek, nesh edilemeyecek, 
geçerliliğini de asla yitirmeyecektir.  Mesih İnanlıları, sonradan 
gelen kitapların öncekileri geçersiz kıldığına hiç inanmıyorlarlar.  Bu 
ayetlerin ışığında, İncîl’in Tevrât’ı geçersiz kıldığı (neshettiği) 
masalının gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor.  İsa’nın kendisi de, “Ben 
geçersiz kılmaya değil, tamamlanmaya geldim” diyor. Lisede kullanılan 
kitaplar, ortaokulda okunan kitaplarla çelişkiye düşmez, onları 
geçersiz kılmaz.  Tersine, üst sınıfların kitapları, alt sınıflarda 
kullanılanları daha geniş şekilde tamamlar.  Böylelikle de Tanrı’nın 
sonradan verdiği kitaplar daha öncekileri ortadan kaldırmaz, ancak 
insanların Tanrısal gerçekleri çok daha mükemmel bir şekilde 
anlamlarını sağlar. Çünkü Tanrı hiçbir zaman kendi kendisiyle çelişkiye 
düşmez.12   
 
 Kutsal Kitab’a göre Tanrı kusursuzdur, hatasızdır. Tanrı’nın 
bilgisi kusursuzdur.  Tanrı, bütün düşüncelerimiz ve yaptıklarımız 
dahil geçmişte, şimdi ve gelecekte olan şeylerin hepsini bilir.  
Bilgeliği kursursuz ve bizim anlayışımızın tamamıyla ötesindedir.   
Kusursuzluk, Tanrı’nın doğasına özgüdür.  Tanrı asla çelişkili bir 
duruma düşmez, çünkü evrenin sonsuz yöneticisi, şüphesiz her zaman 
tutarlı davranır.  Tanrı’nın Sözü kursursuz ise, nesih doktrini kabul 
edilemez.  Prof. Dr. Süleyman Ateş’in “nesih” ile ilgili 
değerlendirmesi şöyledir:  “Kanâatimize göre İslâma zararı olan 
yanlışlardan biri de nesih konusundaki abartılardır.”13 Eski Ahit’teki 
tarih olayları Yeni Antlaşma döneminde yaşayanlar için yazıldı, ve bu 
yüzden geçerlidir. 
 
     “Bu olaylar, onlar gibi kötü şeyler arzu etmememiz için bize 
     ders oldu.”  (1 Korintliler 10:6) 
 
     “Bu olaylar, başkalarına ders olsun diye onların başına geldi 
     ve çağların sonuna ulaşmış bizleri uyarmak için yazıya 
     geçirildi.”  (1 Korintliler 10:11) 

____________________ 
---------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, s. 206. 
2.  Şerif, “Ta’rifat”, s. 163. 
3.  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 122. 
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4.  Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, s. 207. 
5.  İbid, s. 206. 
6.  Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career 
    of Mohammad, s. 155. 
7.  Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, ss. 125. 
8.  Celil, “The Authenticity of Scripture”, s. 51.   
9.  Atay, Kur’ân’a Göre Araştırmalar - I, ss. 63-67. 
10. Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur: Gerçeğin Ölçütü 
    (Mizanu’l-Hakk 1), ss. 33-36. 
11. MacDonald, Matta: Kutsal Kitap Yorumu, s. 60. 
12. Miller, Mesih İnanlıların İnanç ve Uygulamaları, ss. 22-23. 
13. Ateş, Yeniden İslâma II, s. 167.    
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6. Bölüm 
 

Bazı Mantık Meseleleri 
 
     “Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar.   
     Öte yandan mantıktan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle 
     anladıkları ne varsa, onları yıkıma götürüyor.   
     Vay bunların haline!”  (Yahuda 10-11) 
 
     Alman filozof Arthur Schopenhaur (1788-1860) şunu demişti:  “Her 
hile için, kısa ve özel bir isim bulabilseydik, iyi olurdu.  Böyle 
yaparsak, bir insan “bu” veya “şu” hileyi kullanırsa, hemen bunu tespit 
edip onu azarlayabiliriz.”1 Gazzâlî’ye göre (M.S. 1058-1111) kelâm, 
fıkıh ve usûl-i fıkıh gibi ilimler için mantık zaruridir.  Mantık 
bilmeyenin ilmine itimad edilmez” diyerek bu ilme verdiği önemi 
belirtmiştir.  Genelde Aristo (M.Ö. 384-322) mantığının kelâm ilmine 
girmesi hadisesi Gazzâlî ile beraber olmuştur denebilir.2 

 
 Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri, 
Kelâm Anabilim Dalının eski Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Atay için 
“mantığın” yeri çok önemlidir.  Sayın Atay Hoca “Dinde Mantıklılık” 
makalesinde şöyle yazmaktadır:   
 
     “Mantık nedir?” sorusuna cevap vermek çok kolaydır.  Mantık 
     düzenli ve insicamlı konuşmaktır.  Sözleri, işleri ve 
     fikirleri arasında mantıklılık bulunması, aralarında 
     çelişiklik, zıtlık bulunmamasıdır.  Bir yerde söylediğini 
     başka yerde yalan çıkarmaması, onu bozmaması, prensip sahibi 
     olması, düzgün ve düzenli olmasıdır.  Mantıksızlık, 
     çelişkililik, münafıklık, ikiyüzlülükten başka nedir?  
     Dindeki mantıksızlık kadar küçük düşürücü birşey az bulunur.  
     Bu dini mantıksızlığın Müslümanlarda uzun tarihi bir geleneği 
     olduğu görülmektedir.  Günümüz Müslümanına intikâl eden bu 
     din mantıksızlığı ve diğer bir deyimle, dinin yanlış   
     eğitimini anlamak şu şekilde ortaya konabilir.  Müslüman 
     yazarların bır kısmı genel mantığa karşı çıktı.  Böylece 
     mantık kavramı sıradan Müslümanın zihninde bile kötü bir 
     manaya geldi ve o da mantığa düşman oldu.  Böylece 
     Müslümanlar arasında genel mantık düşmanlığı yaygın hale 
     geldi.  Bu genel mantık düşmanlığı veya genel mantıktan 
     mahrum bırakılınca, dini mantıktan da otomatik olarak mahrum 
     kaldılar.  Onun için günümüzün Müslümanlarına - nerede ve 
     hangi dairede, toplumda olursa olsunlar, işlerinde ve 
     sözlerinde dini mantıksızlıktan başka birşey bulunmaz - 
     dedirtmektedirler.”3    
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     Ne   yazık   ki   sayın   Atay   Hoca’nın  bahsettiği  “dini 
mantıksızlık” problemi çok yaygındır.  Şimdi bu problemi biraz açmaya 
çalışalım.  Mantık hakkında neler öğrenebiliriz? 
 

A. 
“a priori”  

meselesi (Önyargı) 
 

 “A priori bir önerme, doğru ya da yanlış olduğu deneye 
başvurmadan, deneyden önce ya da deneyden bağımsız olarak bilinen 
önermedir.”4  Tüm insanların yaptığı gibi sadece önyargıyla bakılıyor.  
Görüş açısı her zaman daraltılıyor.  Dünyaya at gözlüğü ile bakılıyor.  
Önyargı insan anlayışının ve algılayışının önündeki en önemli engeldir.   
 
 Kur’ân ve Kitab-ı Mukaddes arasında yüzlerce farklılıklar 
bulunuyor.5 Dolaysıyla, bazı Müslümanlar şöyle iddia ediyorlar:       
“Kitab-ı Mukaddes değiştirildi, çünkü Kur’ân-ı Kerîm ile çelişiyor, ve 
Kuran’ı Kerim yanlış olamaz”.  Bu bir “a priori” yani bir “önyargı” 
hatasıdır.  Müslümanlar böyle bir “önyargı” mantık kullanarak, Kitab-ı 
Mukaddes’in yanlış olduğunu düşünmektedirler.  Kitab-ı Mukaddes ile 
Kur’ân’ı Kerime arasında çelişkiler vardır ve “a priori” mantık 
kullanarak Kur’ân’ı Kerim yanlış olamaz diyorlar. 
 
Öncül    A.  Kur’ân’a göre esas inançları aynıdır, ama 
Delili   B.  Farklı doktrinler mevcuttur ve Kur’ân yanlış olamaz. 
Sonuç    C.  Dolayısıyla Kitab-ı Mukaddes değiştirilmiştir. 
 
       Albert Einstein’in (M.S. 1879-1955) söylediği gibi, bir 
önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha zordur.  Bu  
mantık  hatası  insanın  gerçeği  görmesine  engel  olan  bir  hatadır. 
Rudolf Bultmann, kendi ifadesine göre ‘kerygma’yı, (bildiriyi) 
metindeki mananın özünü kavrayabilmek için, bütün ön şart ve ön 
yargılardan uzaklaşmak gerektiğini vurgulamaktadır.6 

 
B. 

“petitio principii” 
meselesi 

 
 Kıyas sonucun ispatına yarayan bir kanıt olarak kabul edilirse, 
“petitio principii” denilir.  Sonuç öncüllerde bulunduğu için, 
öncüllerin bilinmesi sonucun bilinmesini gerektirir.  Halbuki öncüller 
kanıt (delil) olarak kullanılıp sonuç çıkarılıyor.  Yani bilinmesi 
kendisine bağlı olan şeyi kanıt olarak kullanıp o şeyi ispata 
kalkışıyor.  Bu ise bir savı kanıtsamadır.  Her kıyas sonucu ispat eden 
bir kanıt olarak, bir savı kanıtsama, yani “petitio principii”dir.6 
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     Sayın Fetullah Gülen bir kitabında şöyle diyor: 
 
     “Tevrât, İncîl ve Zebûr gibi aslı ilâhi olduğu halde 
     tahrife uğrayıp, içlerine beşer Kelâmı karışan bu 
     kitaplarla, doğruyu bulmak ve bunlarla fikri istikameti 
     korumak imkânsızdır. 
 
     Cenâb-ı Hakkın, bu kitaplara koruma teminatı 
     vermemiştir.  Halbuki Kur’ân hakkında:  ‘Kur’ân’ı biz 
     indirdik ve onu mutlaka biz koruyacağız’ (Hicr 15:9) 
     buyurarak hem ilâhi referansdan hem de korumadan söz 
     edilmektedir.”7  
 
     Sayın Gülen’e göre, Tanrı yalnızca Kur’ân’a “koruma teminatı” 
vermiştir.  Tanrı’nın Kur’ân’ı koruyacağı nerede yazılı?  Tabii ki 
Kur’ân’da.  Tanrı’nın Tevrât, Zebûr ve İncîl için “koruma teminatı” 
verip vermediğini anlamak için, nereye bakmamız lazım?  Tabii ki, o 
kitaplara.  Burada sayın Gülen basit bir mantık hatasına düşmüştür:  Bu 
hatasına “petitio principii” (begging the question) denilir.  Yani, 
tartışma konusu olan bir meselenin hiç bir delile dayanmadan doğru 
olduğunu iddia etmesidir.  Yani,  “Cenâb-ı Hak,  bu  kitaplara  koruma 
teminatı vermemiştir” şeklinde bir şonuç ortaya çıkartıyorlar.  “Koruma 
teminatı” konusunda, Kur’ân-ı Kerîm’in ayetlerine bakarak, ama aynı 
konuda Kitab-ı Mukaddes’in söylediklerine bakmayarak,  çifte 
standartlı, yani ikiyüzlü bir tavır kullanıyorlar.  Sayın Gülen, Kutsal 
Kitap’taki şu ayetler için acaba ne diyecek?8   
 
     “Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın sözü 
     ebediyen durur.”  (İşaya 40:8) 
 
     “RABBİN sözleri pak sözlerdir; Toprakta pota içinde 
     kal olunmuş, yedi kere tasfiye edilmiş gümüş gibidir. 
     Onları sen tutacaksın, ya RAB, onları bu nesilden 
     ebediyen koruyacaksın.”  (Mezmur 12:6-7) 

 
     “Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, 
     Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile 
     eksilmeyecek.”  (Matta 5:18) 
   

C. 
“argumentum ad ignorantium” 

 
 Bilmezlik kanıtı. Karşısındakinin bilgisizliğinden yararlanarak 
kanıt uydurmak.9  Latince “bilgisizce karşı akılyürütme” anlamına gelen 
bir yanlış türü.  Söz konusu yanlış, dinleyicinin bilgisizliğinden 
yararlanarak, ona hoş masallar anlamaktan oluşan yanlış bir yöntem ya 
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da akılyürürme tarzı olarak anlaşılır.”10   Örneğin, eğer bir kimse 
“Kutsal Kitaplar değiştirildi” derse, ve henüz eski İbranice ya da 
Grekçe bilmiyorsa, eski el yazmalarının oluşumunu ve eski kilise 
babalarının yazdıklarını okumamışsa, o kişi ancak kendi cahilliğinden 
ve kulak dolgunluğundan konuşuyor demektir.  Eğer bir kimse kendi 
cahilliğinden konuşuyorsa, basit bir mantıksal hata yapıyordur: buna da 
“argumentum ad ignorantium” denilir.11  Yani burada bilgisizce, delil 
ileri sürmektedir. 
 
     Türkiye’de   birçok   din    adamı   “Kitab-ı   Mukaddes’in 
değiştirildiğini” iddia ederler.  Ama onlardan hangileri Kitab-ı 
Mukaddes hakkında uzmanlık derecesi kazandılar?  Onlardan hangisi eski 
İbranice ve Grekçe öğrenmişlerdi?  Çoğu din adamı Kitab-ı Mukaddes’in 
Türkçe’sini bile, bir kez tamamen okumamışlardır! Gazeteci yazar olan 
Yavuz Bülent Bakiler’e göre: “Türkiye’de bilmemek asıldır.  Bilmek  ise 
istisna!  Evlerimizin  yüzde 95’i   kütüphanesizdir.  Resmi kayıtlara 
göre,   yurdumuzda,  bin  kişiye düşen kitap sayısı sadece yedidir, 
yedi.”12  Üstelik Türkiyeli din adamları içinde Kur’ânı bile baştan 
sona Türkçe okuyanlar da pek azdır.  Kur’ânı bile yeterince 
tanımamaktadırlar.  Ama buna rağmen Kur’ân-ı Kerîmi yalnızca din 
alimleri yorumlayabilirler, çünkü onlar bu konuda  dirsek çürüttüler  
diye düşünüyor insanlar. Ancak böyle yapmakla kendilerini onların 
yorumuna hapsedip mahkum ediyorlar.  Yani Kitab-ı Mukaddes’in esas 
bilgisi hakkında, Müslümanlar tamamen geri kalmışlardır. 
 
     Müslümanlar bu konular hakkında çok fazla bilmiyorlar.  Çoğu 
Müslümanlar, İlâhiyat Fakültesi de dahil, Tevrât, Zebûr veya İncîl 
hakkında az bilgi sahibidirler.  Eski Ahid’i (İbranice) bilmiyorlar ve 
Yeni Ahid’i (Grekçe) de bilmiyorlar.  Çoğu Müslümanlar bu eski 
yazıların geçmişteki tarihi hakkında doğru dürüst bilgiye sahip 
değiller.  Bu eski dilleri bilmedikleri gibi, eski metinlerin 
karşılaştırma (textual critical) analizini de bilmiyorlar.  Bu 
bilmedikleri konular söz konusu olunca, gerçek mü’minlerin sözlerinden 
daha çok gerçek olmayan Hıristiyanların (yani kâfirlerin) sözlerine 
kulak veriyorlar.  Hıristiyanlığın esaslarını bilmediklerinden dolayı, 
gerçek bir Hıristiyanla, sahtekârların arasında bile ayırım 
yapamıyorlar.  Bu yüzden, Müslümanların, Kutsal Kitab’ın tarihi ve 
yapısı hakkında gerçek bilgileri yoktur.  Yani Müslümanlar, “Kitab-ı 
Mukaddes değiştirildi” derken, “argumentum ad ignorantium” mantık 
hatasına girmiş bulunuyorlar.  Ancak onlar kendi bilgisizliğinden 
konuşmaktadırlar.  Bu duruma, “Fas est et ab hoste doceri” denilir; 
yani cahilin dostluğundan, âlimin düşmanlığı yeğdir.  Ogüstin şunu 
demişti: 
 
     “O halde hakkımda bildiklerimi itiraf edeceğim.  Hakkımda 
     bilmediklerimi de itiraf edeceğim.  Hakkımda ne biliyorsam, 



51 
 
 

     senin ışığınla biliyorum ve hakkımda bilmediklerime gelince, 
     senin önünde karanlığım öğle vakti ışığı oluncaya değin bunu 
     bilmeyeceğim.”13 
 

     “Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de  
     bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum.  Ama tüm 
     peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden 
     bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir.” 
    (Elçilerin İşleri 3:17-18) 
 

D. 
argumentum ad hominem 

 
 Tartışma konusunu karşısındakinin kişiliğine bağlayarak 
kanıtlama.14  Tartışmada karşı tarafın söz ve hareketlerini kendi 
görüşünü savunmada delil olarak kullanma çev.15  Bir insana karşı 
akılyürütme anlamına gelen bir yanlış türü ya da yanlış bir tartışma ve 
akılyürütme tarzı.  Söz konusu görüşlerin niçin yanlış olduğunu ortaya 
çıkaran kanıtlar bularak değil, o kişinin karakterine, kişiliğine, 
niyetine ya da niteliklerine saldırarak karşı çıkmaktan oluşur.16 Bazı 
Müslümanlar, insanların kişiliğine saldırarak onların inançlarının 
geçersiz olduğu kanısına varmaya çalışıyorlar.  Bu yanlış bir tartışma 
şeklidir ve “argumentum ad hominem” denilir. Bazen bir ayeti yanlış 
aktararak veya yanlış kullanarak tamamen farklı bir sonuça varıyorlar!  
Kendi tecrübemden çarpıçı bir örnek vereyim: 
 
     Bir gün genç bir adam bana gelip Yahudilik ve Masonluk  adlı bir 
kitap gösterdi.17  Adam bana dedi ki,  “Bu nedir, Yahudiler yamyamlık 
mı yapıyorlar?” ve kitaptan, Eski Ahit’ten bir ayet gösterdi: 
 
     “Yiğitlerin etini yiyeceksiniz, ve dünya beylerinin 
     kanını...içeceksiniz.”  (Hezekiel 39:18) 
 
     Bu kitaba göre Yahudiler yamyamlık yapıyorlarmış!  Kitab-ı 
Mukaddes’i hiç bilmeyenler için belki öyle gibi görünebilir.  “O 
ayetlere bakalım” demiştim.  Ayetin gelişinde, söz konusu olan 
Yahudiler değil, kuş ve hayvanlardır! 
 
     “Her çeşit kuş ve kırın bütün canavarlarına de:  Toplanın da 
     gelin; sizin için keseceğim kurbana her yandan toplanın da 
     et yiyin, ve kan için.”  (Hezekiel 39:17) 
 
     Yahudilik ve Masonluk kitabının yorumunda Yahudiler yamyamlıkla 
şuçlanıyorlar!18  Aynı zamanda Yahudilik ve Masonluk adlı kitap 
“Yahudiler Tevrât’i tahrif etmişlerdir” diyor.19  Peki  bu  kitabı  kim   
yazdı?  Yahudilerden nefret eden bir Müslüman!   
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Bir kimse başka birinin karakterine saldırırsa, ve bu yüzden  o   
kişinin  inandığı şeyi (Tevrât’ı) tamamen yanlış olduğunu ya da tahrif 
olduğunu ispatlamaya çalışıyorsa, temel bir mantık hatası yapmış 
bulunuyor:  Buna da “argumentum ad hominem” denilir.  Yani, bu “insana 
karşı” demektir.20  Burada tartışmada karşı tarafın söz ve 
hareketlerini kendi görüşünü savunmada delil olarak kullanmaktadır.  
Ama böyle temelsiz bir tavır güvenilir değildir.   
 

E. 
“argumentum ad verecundiam” 

 
 Ünlü bir kişinin sözlerini ileri sürerek verilen kanıt.21  
Latince’de “otorite ya da saygıya dayanan akılyürütme” olarak bilinen 
yanlış türü.  Söz konusu yanlış bu şekilde ortaya çıkar:  Tartışılan ya 
da üzerinde durulan konuda, bir şeyi kabul ettirmek için, onunla ilgili 
sağlam kanıtlar getirmek yerine, başka insanların, geleneklerin ve 
hatta kurumların otoritesine dayanma.22 
 
     Kitab-ı Mukaddes konu olunca, çoğu yazarlar olumsuz tavır 
kullanıyorlar.  Çoğu eserler de pek iyi düşünceyle yazılmamıştır.  
Aktarmaları ve alıntıları hangi kaynaktan ve kimden aldıklarını 
eserlerinde açıkça kanıt göstermiyorlar.  Aktarılmış olan kişi 
Hıristiyan veya Yahudi mi, gerçek bir imanlı mı yoksa sadece sözde 
imanlı mıdır?  Sadece sözde imanlı olanlar (liberal inkârcılar) gerçek 
imanlılar değil ki; Kur’ân’ın ifadesiyle onlar kâfirlerdir!  Bir kimse 
yanlış veya uygun olmayan bilirkişiye müracaat ederse, temel bir 
mantıksal hataya düşmüş bulunuyor:  Buna “argumentum ad verecundiam” 
denilir.23  Hiçbir kanıt göstermeden bilim adamlarının fikrine 
dayanarak, âlemin başlangıcı olduğunu tasdik eden cahilin bu bilgisi 
taklit’dir.24  Çoğu zaman bu tür ayrıntılar tamamen karanlıkta 
bırakılmıştır.  Bu durumda okuyucu hangi tarafın doğru, hangi tarafın 
yanlış olduğunu ayırt edemez duruma geliyor. 
 
     “Kendilerine tanıklık ederim ki, Tanrı için gayretleri 
     vardır; ama bu bilinçli bir gayret değildir.  
     (Romalılar 10:2) 
____________________ 
     Hıristiyanlığı eleştiren İslâm eserlerine bakarsanız, sık sık 
Tevrât, Zebûr ve İncîl’in değiştirildiği iddialarını görürsünüz.  Bazı 
eserlerde hiç bir kanıt vermeden bu tür iddiları ortaya koyuyorlar;  
bazıları ise sahte  “Hıristiyan  din adamlarının” mütâla’alarını 
kullanarak İncîl’i çürütmeye çalışıyorlar.  Yani böyle bir olumsuz 
tavırdan İncîl’in gerçeği hakkında hiç bir şey öğrenilemez. 
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     Çaviş’e göre, bugünkü Müslümanların Tevrât ile İncîl hakkında 
fikirleri, onsekizinci milâdî asır filozoflarıyla Antoine, Gulner, 
Thomas, Volston, Huxley, Matthieu Tendall (Matyutental), Volter ve 
benzerleri gibi sonradan gelenlerin fikrine benziyor.25 Ama bunlar 
mü’minler değil ki!  Bu durumda Müslümanlar çifte standart, yani 
ikiyüzlü bir tavır takınmaktadırlar!  Kur’an-ı Kerim ile böyle bir 
yaklaşım asla bağdaştırılamaz.  Ama Dr. Maurice Bucaille’in Müsbet İlim 
Yönünden Tevrât İncîller ve Kur’ân ve Prof. Dr. Şaban Kuzgun’un Dört 
İncîl Yazılması Derlenmesi Muhtevası Farklılıkları   ve  Çelişkiler 
adlı kitaplarında, daha çok Hıristiyanlığın “kâfir” din adamlarının 
sözleri delil olarak aktarılmaktadır.26  Böylece onlar da “argumentum 
ad verecundiam” mantık hatasına girmiş bulunuyorlar.  Kime kulak 
veriyorsunuz?  İnanlılara mı yoksa inkârcılar mı?  Herhalde böyle bir 
olumsuz yaklaşımdan doğru bir sonuç çıkmaz!  

 
F. 

“argumentum ad baculum” 
 

 Baston kanıtı.27  “Güç kullanan akılyürütme ya da argüman” 
anlamına gelen önemli bir yanlış kişinin bir konuda karşıtıyla 
tartışması doğruları birlikte araması yerine, ona karşı güç 
kullanmasından ya da sopa göstermesinden oluşur.  Burada güç kullanarak 
bir savunmaya çalışma söz konusu olup, bu tür bir tartışma yanlışı daha 
çok diktatörlere ve gangsterlere özgü bir yöntem olarak karşımıza 
çıkar.28 
 
     Tahrif görüşünü benimseyenlerin iddia ettikleri gibi 
Hıristiyanlığın Kutsal Kitab’ı  değiştirilmiş  midir?  Ne  yazık  ki, 
İslâm dünyasından biri bu  konuyu Yahudiler veya Hıristiyanlar 
açısından incelemek istese bile çok az fırsatı vardır, ya da hiç 
yoktur.  Oysa onlar ellerine alıp okurlarsa Tanrı’nın gerçeğini 
görebilirler.  Ama ne yazık ki, birçok kişi mevcut Kitab-ı Mukaddes’in 
sahte olduğu saplantısından kurtulamayarak onu okumak istemez.  Birçoğu 
bunu yapmaz çünkü kulaktan dolma öğrendiklerine göre  Tevrât ve İncîl 
değiştirilmiştir.  Hatta  bilgi  edinmekten bile çekinir.  Bir Müslüman 
bu konuyu araştırmak için fırsat bulsa bile, bu defa da diğer 
Müslümanlardan alacağı tepkiler bu insanın özünde var olan merak 
unsurunu köreltmektedir.   
 
     Bunun gibi, baskı altında verilen kararlar, “argumentum ad 
baculum” grubuna girer.29  Yani kim daha büyük bir sopa taşıyorsa, o 
kazanır.  Bu da mantığa karşı gelmektedir.  Bir örnek vereyim.   
 
     Ankara’da bir Müslüman ilâhiyatçı arkadaşım bu kitabın ikinci 
basımını iyice okuduktan sonra, bazı düşüncelerini az çok değiştirdi.  
Kitab-ı Mukaddes’in değiştirilmediğini savunmaya başladı.  İslâmî bir 
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konferansda Eski Ahit ve İncîl’in değiştirilmediğini   söyledikten  
sonra   bazı  fanatikler    onu öldürmekle tehdit ettiler.  İşte bu 
arkadaşımın fikirlerini zorla değiştirmeye çalışırlarken, “argumentum 
ad baculum” kullanıyorlardı.   
 
     Bir dinin gerçek olduğunu kanıtlamak için fiziksel güç kullanmak 
büyük bir yanlıştır.  Bir inancın  gerçek olduğunu  ispat etmek için 
tehdit ve güç kullanılamaz.  Ya da bir gerçeği fiziksel güçle yalan ve 
yanlış duruma düşürülemez.  Gerçekler sopalarla ve kabakuvvetle 
yenilemez.  Tanrı’nın gerçeğinin bizim sopalarımıza ve kabakuvvetimizle 
korunmaya ihtiyacı yoktur.  Bu yönteme başvurursak Tanrı’nın “el-Kadir” 
sıfatına inanmamış gibi davranırız.  Yani Tanrı Kendi sözünü haklı 
çıkarabilecek güçtedir.  Bu Tanrı’nın mutlak kuvvetidir.  
 

G. 
“argumentum ad populum” 

 
 Halk kanıt.30  Kişiyi ilgilendiren şeye başvurarak akılyürütme 
ya da tartışma anlamına gelen yanlış türü.  Söz konusu yanlış bir tezi, 
onu akıl yoluyla haklı kılmak  yerine,  dinleyicinin duygularına 
başvurarak kabul ettirmeye çalışma yanlışı olarak karşımıza çıkar.  Bu 
yanlış  daha çok demagoga özgü_olan bir yöntemdir.31 
 
     Kutsal Kitabın değiştirildiği birçoğu tarafından öne sürülür.  Ama 
bu tür iddialar sadece söz kalabalığıle doğrulanamaz.  İslâm 
dünyasında, herkesin bu tür şeyleri söylemesi, bunun doğruluğunu 
kanıtlamaz!  Bu temel bir mantık hatasıdır.  Mantığın dilinde bu tür 
hatalara “argumentum ad populum” denilir, yani “herkes bunu kabul 
ettiği için katılıyorum.”32   
 
     Bu mantıksızlığı görmek isterseniz, Hindistan’a gidin, orada ne 
göreceksiniz?  Milyonlarca Hindu, inek ve putlara tapıyorlar!  Herkes 
bunu yapıyor diye, bu doğru olur mu?  Olamaz.  Güney Amerika’ya gidin, 
orada ne göreceksiniz?  Katolikler Hz. Meryem’in heykelinin ayaklarını 
öpüyorlar!  Peki, milyonlarca insan böyle bir inanca katılıyor diye bu 
onların inancını doğru kılar mı?  Hayır, kılamaz çünkü bu tür şeyler 
din adına olsa bile putperestlikten başka bir şey değildir!  
 
     “Çünkü başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi 
     Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır;  (Çıkış 34:14) 

 
H. 

“argumentum ip se dixit”  
 
 Temelsiz dogmadır.  Bir tartışmada, bir fikir ya da görüşü daha 
çok bir saygının ifadesi ve kesinliğin ya da doğruluğun güvencesi 
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olarak hocalarına izafe etmek üzere kullanılan ve “o dedi” anlamına 
gelen Latince deyim.  Bir otoriteye körü körüne inanma ya da riyet etme 
tavırını göstermek için kullanılır.33 
 
     Eğer bir kimse “Kitab-ı Mukaddes değiştirildi” derse, ama verilen 
deliller önemli konularla ilgisi olmayan şeyler ise, yani o kadar 
önemli değilse, temel bir mantıksal hata sayılır:  Buna “argumentum ip 
se dixit” denilir.34   Somut deliller sunmadan yapılan tahrif 
iddiaları, ancak “argumentum ip se dixit” sayılır, yani “temelsiz bir 
dogmadır.”  Yani kendi söylediği delili, veya kendinden menkul; 
kanıtsız konuşmadır.  Burada safsata, son önermenin aksini  
ispatlayarak, bir  fikrin  yanlışlığını  ortaya koymaktadır.  Yani kişi 
o  konu  hakkında  bilgisiz  olduğu  için,
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çıkardığı sonuç abartılmış ve yanlış olur.  
 
     Bu “argumentum ip se dixit” mantığa dayanarak bazı İslâm alimleri, 
Kur’ân’ın önceki kitapların hükmünü ortadan kaldırıp onları geçersiz 
kıldığını ileri sürerler.35  Yani kendi söylediği delili, veya 
kendinden menkul; kanıtsız konuşmadır.  Aslında Kur’ân-ı Kerîm tam 
tersini öğretmektedir.   
 
     “Onda (Tevrât’ta)...yazdık...  Ve kim Allâh’ın 
     indirdiğiyle hükmetmezse, işte zalimler onlardır.” 
     (Mâide 5:45) 
 
     “İncîl sahipleri, Allâh’ın onda indirdiği ile hükmetsinler. 
     Kim Allâh’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan 
     çıkmışlardır.”  (Mâide 5:47)    
 
 Aklı başında her Müslüman ayeti açık anlamıyla okursa Tanrı’nın 
değiştirilmiş bir Kitab’ın sözleriyle bir insanı yargılamayacağı 
açıktır.  Tanrı ancak kendi değişmez sözleri aracılığıyla insanları 
inanmadıkları için yargılar.  Demek ki, İncîl değiştirilemez, çünkü 
Tanrı’nın ebedî sözüdür ve bu sözü bize yargılayacaktır. Kaldı ki, eğer 
bir kimse Kitab-ı Mukaddes’in değiştirildiğini ispat etmek isterse, tek 
geçerli yol, mevcut el yazma metinleriyle, bugünkü metinler arasındaki 
benzeyiş ve farklılıkları analiz etmesidir. Yan yana göstermelidir. 
Kanatsız kuş uçmaz.  “Bilmezlerin yoluna uymayın.”  (Yunus 10:89) 
 

I. 
“argumentum non sequitur” 

 
 Akla dayalı bir bağlantı ortaya koyma iddiasında olmakla 
birlikte, böyle bir bağlantıdan uzak olan kavram ya da ifadeler; 
geçerli bir çıkarım görüntüsünden bile yoksun olup, sonuç öncüllerinden 
mantıksal kurallara göre çıkmayan çıkarım için kullanılan Latince 
terim.36 
 
     Kur’ân-ı Kerîme göre Kitab-ı Mukaddes hiç kuşkusuz Tanrı’nın 
Sözüdür.37  Aynı zamanda, Kur’ân’ı Kerim’e göre hiç kimse tarafından 
Tanrı’nın Sözü değiştirilemez.38   Ama  bazı Müslümanlar  
______________ 
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ne  diyorlar?   “Tevrât,  Zebûr ve  İncîl Tanrı’nın Sözü idi,  ama 
bozulmuştur, değiştirilmiştir.”  Ama bu ne biçim bir mantık? 
 
     “Allâh’ın kanununu değiştirme(ğe imkân) bulamazsın.”   
     (Ahzâb 33:62) 
 
 Eğer bir kimse, “Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın Sözü idi ama 
değiştirilmiştir” derse, ama aynı zamanda, “Tanrı’nın Sözü 
değiştirilemez” diye diyorsa, bu hataya “argumentum non sequitur” 
denilir.  Yani bunun gibi dolambaçlı sözler ilgisiz bir sonuç, mantığa  
sığmayan  bir  sonuç  ortaya  çıkartıyor.  Bu temel bir mantıksal 
hatadır.39 
 
     Müslüman bir yazar Saim Kılavuz Anahatlarıyla İslâm Akaidi Kelâm’a 
Giriş adlı kitabında şöyle yazar: 
 
     “Kitaplara iman, Allâh Teâlâ tarafından, bazı peygamberlere 
     bir takım kitaplar indirildiğini ve bu kitaplarda bulunan 
     şeylerin hepsinin doğru ve hak olduğunu kabul etmek, inanmak 
     demektir.” 
 
     “Biz bozulmuş ve değiştirilmiş (tahrif ve tebdîl edilmiş) 
     olan kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah’tan gelen 
     ve bozulmamış olan ilk şekillerine inanıyoruz.”40    
 
Ama hemen aşağıdaki cümlesinde şöyle yazıyor:   
 
     “İlâh’i ve mukaddes kitaplar da, Allâh kelâmı olmaları 
     bakımından hiçbir fark yokur.”41 
 
     Burada bir “non sequitor” hatası vardır.  Bu demektir ki Tevrât ve 
İncîl Tanrı’nın Sözüdür.  Eğer Tanrı’nın Sözü iseler neden Tanrı 
Kur’ânı koruyup Tevrât ve İncîl’i korumasın?  Onlar kendi sözü değil 
midir?  Yazar ilâhî kitaplar arasında hiçbir fark yoktur derken, 
Kur’ân’ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’in aynı kaynaktan geldiğini 
belirtmektedir.  Eğer ilâhî kitaplar arasında herhangi bir fark yoksa, 
o zaman, bu mantığa göre, yüce Tanrı’nın Kur’ân-ı Kerîm’i koruduğu gibi 
Kitab-ı Mukaddes’i de aynı şekilde koruması lâzımdır.  Burada ciddi bir 
mantık hatası vardır.   Çünkü başka bir cümlede, Tanrı’nın Kitab-ı 
Mukaddes’inin bozulduğunu iddia ediyor.   
 
     Bu aynı mantıksızlık birçok yazarda görülmektedir.  Örneğin, 
İslâmcı  yazarlardan  biri, bir kitapta şöyle yazıyor: 
 
     “...Geçmiş dinlerin ilâhî olmakla birlikte zaman içinde 
     asıllarını kaybettiklerini, bozulduklarını biliyoruz.  
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     Bu son din olan İslâm insanlık için de son mesajdir. 
     Dolayısıyla birinci derecede kaynağı olan Kitab’ın da 
     muhafazası beşerin tedbir alışlarına bırakılamaz.  Allah 
     kendi kitabını dinini bizzat kendisi korumaktadır...”42   
 
     Sayın Ali Bulaç’ın içine düştüğü büyük çelişkiye bakın:  Hem 
geçmiş “dinlerin” ve “kitapların” ilâhî, yani Tanrı tarafından 
gönderildiğini ancak asıllarını kaybedip bozulduklarını ileri sürer, 
hem de, “Tanrı’nın kendi kitabını ve dinini bizzat kendisinin 
koruduğunu ileri sürer!  Bunların ikisinin doğru olması mümkün 
değildir; yani, bir “argumentum non sequitur” sayılır.  Eğer bu 
kitaplar bozulduysa, Tanrı’nın kendi kitabını ve dinini bizzat 
koruduğuna nasıl inanabiliriz?43   
 
     Başka bir “non sequitor” da Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edildiğini 
söyleyenlerin iddiaları onlarr Kur’ân’ın tek bir harfi bile değişmezken 
Kitab-ı Mukaddes’in değişmiş olduğunu iddia etmektirler.  Yani, bu 
noktada, tahrifi iddia eden Müslümanlar bir çifte standart 
yaptıklarının farkındalar mı?  Müslümanlar nasıl Kur’ân’a 
inanıyorlarsa, Kitab-ı Mukaddes’e de öyle inanmakla yükümlüdürler.  O 
zaman Kitab-ı Mukaddes değişmiş veya tahrif edilmiş olamaz. 
 
     “Yoksa siz Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr 
     mı ediyorsunuz?”  (Bakara 2:85) 
 
 Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.  Ama dikkat!  Eğer 
bir kişi Hz. İsâ’nın bir “peygamber” olduğuna tanıklık eder, aynı 
zamanda O’nun kendi hakkındaki sözlerini kabul etmezse, bu ne kadar 
mantıklı ve inandırıcı bir davranış olur?  Ne yazık ki, çoğu 
Müslümanlar bunun gibi mantık hatalarına devamlı düşmektedirler. 
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J. 

Doğru Akılyürütme 
 
      Halk arasında; “Her şeyi bilen Tanrı’nın emri olmadan daldan 
yaprak kopmaz.” denilir.  O halde her şeyi bilen Tanrı’nın emri olmadan 
Kitab-ı Mukaddes tahrif olamaz.  Bunu daha iyi anlayabilmek için temel 
ve basit bir mantık tasarım yapalım: 
 
     A.   Eğer Tanrı, kutsal sözünü insanların değiştirmelerini 
          istemiyorsa, (ki istemiyor; Bkz. Yeremya 36:23-28) 
 
     B.   ve eğer Tanrı kutsal sözünü koruyabilecek güçteyse,  
          (ki güçtedir; Bkz. Yeremya 32:17) 
 
     C.   o zaman, Tanrı kendi sözünün insanlar tarafından 
          değiştirilmesine müsaade etmez. (kitap değiştirilemez; 
          Bkz. Matta 5:18) 
 

A. 
Tanrı, kutsal sözünü  

insanların değiştirmelerini istemiyor: 
 

     “Size emretmekte olduğum söze bir şey katmıyacaksınız 
     ve ondan eksiltmiyeceksiniz, ta ki, Allahınız RABBİN, 
     size emretmekte olduğum emirlerini tutasınız.”  
     (Tesniye 4:2) 
 
     “Sana emretmekte olduğum her şeyi yapmak için tutacaksın, 
     üzerine bir şey katmıyacaksın, ve ondan eksiltmiyeceksin.” 
     (Tesniye 12:32) 
 
     “Ve vaki oldu ki, Yahudi üç dört yaprak okudukça kıral 
     kalemtıraşla onu kesti ve mangaldaki ateşe attı, o vakte 
     kadar ki, bütün tomar mangaldaki ateşte bitti.  Ve bütün bu 
     sözleri dinliyen kral ile bütün kulları yılmadılar, ve 
     esvaplarını yırtmadılar.  Ve Elnatan, ve Dalaya, ve Gemarya, 
     tomarı yakmasın diye kırala yalvardılar ise de, onları 
     dinlemedi.  Ve kâtip Baruku ve peygamber Yeremyayı tutsunlar 
     diye, kıralın oğlu Yerahmeele, ve Azrielin oğlu Serayaya, ve 
     Abdeelin oğlu Şelemyaya, kral emretti; fakat RAB onları 
     gizledi.  Ve Yeremyanın ağzından Barukun yazmış olduğu 
     sözlerle tomarı kıral yaktıktan sonra, Yeremyaya RABBİN şu 
     sözü geldi:  Yine kendine başka bir tomar al, ve Yahuda 
     kıralı Yehoyakimin yakmış olduğu birinci tomarda olan evelki 
     bütün sözleri ona yaz.”  (Yeremya 36:23-28) 
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     Burada  görüyoruz ki Rab’bin Yeremya’ya  verdiği sözlerin 
yazıldığı tomarı kral yakmaktadır.  Ancak Tanrı kendi sözlerinin 
kaybolmasını istemediği için Yeremya’nın ağızıle Baruka tekrar 
yazdırıyor.  Bu da bize şunu anlatıyor: kendi sözlerini yeryüzünden 
kimse yok edemez, çünkü, Rab kendi sözünü korur.  Yani Tanrı kendi 
kutsal sözlerinin bir insan tarafından yok edilmesine, değiştirilmesine 
veya tahrif edilmesine asla izin vermez.  Kitab-ı Mukaddes bu konuda 
çok ciddi uyarılarla doludur. 
 
     “Bu peygamberlik sözlerini mühürleme...  Bu kitaptaki 
     peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum!  Eğer bir 
     kimse bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı 
     belaları ona katacaktır.  Eğer bir kimse bu peygamberlik 
     kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta  
     yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı 
     çıkaracaktır.”  (Esinleme 22:10 & 18-19) 

 
B. 

Ayrıca, Tanrı kutsal sözünü  
koruyabilecek güçtedir: 

 
     “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz 
     kılmak için geldiğimi sanmayın.  Ben geçersiz kılmaya değil, 
     tamamlamaya geldim.  Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer 
     ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan 
     ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.”   
     (Matta 5:17-18) 
 
     “Senden önce hiçbir resûl ve nebi göndermemiştik ki o, (bir 
     şey) arzû ettiği zaman, şeytan onun arzûsu içerisine mutlaka 
     (onun dünyâ ile meşgûl edecek bir düşünce) atmış olmasın. 
     Fakat Allâh, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi 
     âyetlerini sağlamlaştırır.  Allah bilendir, hikmet 
     sâhibidir.” (Hac 22:52) 
 
     “Allah’a diyin:  İşlerin ne korkunçtur!  Kudretinin 
     büyüklüğünden dolayı, düşmanların sana boyun iğecekler.  
     Gelin de, Allah’ın işlerini görün.  Adem oğullarına karşı 
     işinde korkunçtur.  (Mezmur 66:3 & 5) 
 
     “Kulları içinden ancak bilginler Allâh’tan (gereğince) 
     korkar.  (Çünkü O’nun yaptıklarındaki incelikleri öğrendikçe 
     onların Allâh’a karşı saygıları artar).  Şüphesiz Allâh 
     daima üstündür...  (Fâtır 35:28) 
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    C. 
Dolayısıyla, Tanrı kendi sözünün  

insanlar tarafından değiştirilmesine müsaade etmez. 
 
     “Rabbin kitabında araştırın, ve okuyun; bunlardan  
     hiç bir şey noksan kalmıyacak...”  (İşaya 34:16)    
 
     Müslümanların “tahrif” iddiaları tamamen mantıksızdır.  Konu ne 
olursa olsun, Tanrı’nın verdiğini kul geri alamaz.  Doğal ve doğru olan 
Tanrı’nın kendi kutsal sözünü korumasıdır.  O zaman, varılması gereken 
tek mantıklı sonuç kısaca şudur: Tanrı’nın Kutsal Kitabı 
değiştirilmedi, değiştirilemez, ve asla değiştirilemeyecektir.  
 
 Kur’ân, Yahudiler ve Hıristiyanların elinde bulunan Tevrât ve 
İncîl’i Tanrı’nın Mûsâ’ya ve İsâ’ya indirmiş olduğu, insanlara doğru 
yolu gösteren, onları aydınlatan, onlara bilmediklerini öğreten özgün, 
ilâhî birer kitap olduklarını söylemektedir. (Bkz. Bölümler 12, 18 ve 
25)  Kur’ân’ın Tevrât, Zebûr ve İncîl’i doğru kitaplar olarak kabul 
edip onlara uyulması gerektiği söyledikten sonra Kitab-ı Mukaddes’in 
tahrif edilmiş olduğunu bildirmesi aklın kabul edeceği birşey değildir.  
Böyle bir çelişkiyi Kur’ân içermemektedir.  
 
 Kur’ân’da mevcut Tevrât’ın tahrifi bildirilmez ve mevcut Tevrât 
özgün kitap olarak kabul edilir.  Eğer Kur’ân Kitab-ı Mukaddes’i 
doğrulayıcı bir Kitap olarak verilmişse, o zaman Kur’ân’ın doğruladığı 
bir kitabın tahrif edilmiş olması mantıksız değil midir?  Çünkü Kur’ân 
Kutsal Kitabı doğruladığını söylüyor.  Hele hele Kur’ân’da Tevrât ve 
İncîl’in tahrifini bildiren ayetlerin olması mantık bakımından 
kesinlikle olanaksızdır.  Bu çelişkiden öte, abes ve akla aykırı bir 
iddiadır.  Kur’ân böyle bir iddiada bulunursa, tahrif edilmiş bir 
Tevrât’ı doğru olarak kabul eden ve öyle tanıtan Kur’ân’ın asıl kendi 
güvenilirliğine şüphe düşürülmüş olmaz mı?  Herkesin attığı okun nereye 
varacağını bilmesi gerekir.  Atılan ok geri dönmez. 
 
 Şimdi ise, kendi mantığımızdan daha önemli olan Tanrı’nın Kutsal 
Kitab’ın tanıklığını dinleyelim. 
 
     “RAB Allah ne söyliyecek dinliyeyim.” (Mezmur 85:8) 

 
----------------------------------------------------------------------
____________________ 
1.  Copi, Introduction to Logic, s. 91. 
2.  Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, s. 15 & 99. 
3.  Atay, “Dinde Mantıklılık”, s. 40-42. 
4.  Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s. 45. 
5.  Bkz.  Wickwire, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm Fihristi. 
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III 
 

Kitab-ı Mukaddes’in Tanıklığı 
 

7. Bölüm 
 

Tevrât’a Göre (Torah) 
 

Tanrı’nın Kelâmı Değiştirilemez 
 
     “Gizli şeyler Allahımız RABBİNDİR; fakat bu şeriatın 
     bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan 
     şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.” 
     (Tesniye 29:29) 
 
 Tanrı doğaüstüdür:  ancak kendini açıklarsa insan O’nu 
tanıyabilir. Tevrât’ın bu ayet’e göre “bu şeriatın bütün sözleri... 
ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.”  Yani Eski Ahit’e göre   Tanrı, 
kutsal sözünü insanların değiştirmelerini kesinlikle istemiyor.  
Tevrât’ta bununla ilgili birçok ayet bulunuyor: 
 
     “Size emretmekte olduğum söze bir şey katmıyacaksınız 
     ve ondan eksiltmiyeceksiniz, ta ki, Allahınız RABBİN, 
     size emretmekte olduğum emirlerini tutasınız.”  
     (Tesniye 4:2) 
 
     “Sana emretmekte olduğum her şeyi yapmak için tutacaksın, 
     üzerine bir şey katmıyacaksın, ve ondan eksiltmiyeceksin.” 
     (Tesniye 12:32) 
 
     Eski zamanlarda Tanrı insanlarla bazı özel “ahitler” yaptı.  
Kitab-ı Mukaddes’i dikkatle okursanız, göreceksiniz ki, Tanrı’nın 
insanlarla yapmış olduğu ahitleri yerine gelecektir.  Yani, bu 
ahitlerin sorumlusu olan Tanrı’nın ta kendisidir.  Ne olursa olsun, bu 
ahitler kesinlikle Tanrı tarafından yerine getirecektir. Tevrât’taki 
ilk ebedî ahit ise Hz. Nuh’un tufanından sonra başladı.  Bu örneğe 
bakalım: 
 
     “Ve Allah Nuha ve kendisile beraber oğullarına söyliyerek 
     dedi:  Ve ben, işte ben sizinle, ve sizden sonra 
     zürriyetinizle, ve sizinle beraber olan her canlı mahlûkla, 
     gemiden çıkanların hepsinden bütün yerin hayvanlarına kadar, 
     sizinle beraber olan kuşlar, sığırlar, ve bütün yerin 
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     hayvanları ile ahidimi sabit kılıyorum.  Ve ahidimi sizinle 
     sabit kılacağım; ve bütün beşer artık tufanın suları ile 
     kesilmiyecektir; ve yeryüzünü helâk etmek için artık tufan 
     olmıyacaktır.  Ve Allah dedi:  Benimle sizin, ve ebedî 
     devirlerce sizinle beraber olan her canlı mahlûkun arasında 
     yapmakta olduğum ahdin alâmeti şudur: yayımı buluta koydum, 
     ve benimle yerin arasında bir ahit alâmeti olacaktır.  Ve 
     vaki olacaktır ki, yerin üzerine bulut getirdiğim zaman, yay 
     da bulutta görünecektir, ve benimle sizin va yaşıyan her 
     beden sahibi mahlûkun arasında olan ahdimi hatırlıyacağım, 
     bütün beden sahiplerini yok etmek için sular artık tufan 
     olmıyacaktır.  Ve bulutta yay olacaktır; ve Allahla yer yer 
     üzerindeki bütün beden sahiplerinden yaşıyan her mahlûk 
     arasında olan ebedî ahdi hatırlamak için onu göreceğim.  Ve 
     Allah Nuha dedi:  Benimle yer üzerindeki her beden sahibi 
     arasında sabit kıldığım ahdin alâmeti budur.”  
     (Tekvin 9:8-17) 
 
     Tanrı insanlarla ebedî bir ahit kıldığı zaman, o ahdin sorumlusu 
kimdir?  Tanrı sorumludur.  Kitab-ı Mukaddes nedir?  Eski Ahit ve Yeni 
Ahit’tir.  Bunlar Tanrı tarafından verilmiştir.  İnsanlar ne yaparsa 
yapsın, Tanrı, o ahdin sözlerini yerine getirecektir.  Yani Tanrı 
tarafından yapılmış olan ahitlerin yerine gelmesinin sorumlusu 
Tanrı’nın ta kendisidir.  Tevrât’tan bir örnek daha verelim.  Tanrı’nın 
Hz. İbrahim’le yapılmış olan ahidine dikkatle bakalım.  Tek bir 
bölümde, Tanrı’nın İbrahim’le kestiği ahid’in “nesillerce”, “sabit” ve 
“ebedi” olduğunu görmek için aşağıdaki ayetleri okumak yeterlidir. 
 
     “Ve Abram doksan dokuz yaşında iken, RAB Abrama göründü; ve 
     ona dedi: Ben Kadir Allahım, benim önümde yürü, ve kâmil ol.  
     Ve ahdimi seninle benim aramda edeceğim, ve seni ziyadesile 
     çoğaltacağım.  Ve Abram yüz üstü düştü, ve Allah onunla 
     söyleşip dedi:  Ben ise, işte, ahdim seninledir, ve bir çok 
     milletlerin babası olacaksın...  Ve sana, ve senden sonra 
     zürriyetine, Allah olmak için seninle ve senden sonra 
     zürriyetinle benim aramda ahdimi, nesillerince ebedî ahit 
     olarak sabit kılacağım.  Ve senin gurbet diyarını, bütün 
     Kenân diyarını, sana ve senden sonra zürrüyetine ebedî mülk 
     olarak vereceğim; ve onların Allahı olacağım.”   
     (Tekvin 17:1-4 & 7-8) 
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     “Ve Allah İbrahime dedi: Ve sen ise, sen ve senden sonra 
     zürriyetin, nesillerince, ahdimi tutacaksınız.  Sizinle ve 
     senden sonra zürriyetinle benim aramda tutacağınız ahdim 
     budur; aranızda her erkek sünnet olunacaktır.  Ve gulfe 
     etinizde sünnet olunacaksınız; ve sizinle benim aramdaki 
     ahdin alâmeti olacaktır.”  (Tekvin 17:9-11) 
 
     “Ve Allah dedi: Gerçek senin karın Sara bir oğul doğuracak; 
     ve onun adını İshak koyacaksın; ve onunla ve ondan sonra 
     zürriyetile ahdimi ebedî ahit olarak sabit kılacağım.  Ve 
     İsmaile gelince, seni işittim; işte onu mubarek kıldım, ve 
     onu semereli edeceğim, ve onu ziyadesile çoğaltacağım; on 
     iki beyin babası olacak, ve onu büyük millet edeceğim.  
     Fakat gelecek yıl bu muayyen vakitte Saranın sana doğuracağı 
     İshakla ahdimi sabit kılacağım.”  (Tekvin 17:19-21) 
 
     Ayetlerde Tanrı tarafından ebedî bir ahit söz konusudur.  Bu 
ahitte önemli bir şart vardır:  Sünnet.  “Ve gulfe etinizde sünnet 
olunacaksınız; ve sizinle benim aramdaki ahdin alâmeti olacaktır.”  
Peki, varsayalım ki, İbrahim’in zürriyetinden  sünnet  istemiyorsa,  ne 
olacak?  Cevap burada:   
 
     “Ve senin evinde doğmuş olan, ve senin paranla satın alınmış 
     olan mutlaka sünnet olunacaktır, ve ahdim ebedî bir ahit 
     olarak etinizde olacaktır.  Ve gulfe etinde sizin sünnet 
     olunmamış sünnetsiz erkek varsa, o can kendi kavmından 
     kesilecektir; o benim ahdimi bozmuştur.”  (Tekvin 17:13-14) 
 
 Burada bir insan, yahut bir aile, Rab’bin ahdini bozmak isterse, 
itaat etmeyebilir. Böylece o ahdi kendileri için bozabilir.  Ama bu, 
sadece ve sadece onların kendi kayıplarıdır.  Ancak kendi canlarını 
kaybediyorlar.  İsrail oğullarına, daha önce vahiy yoluyla verilmış 
Tanrı’nın ebedî ahitleri hâlâ geçerli,  sonsuza dek geçerlidir.  İsrail 
oğullarına Tanrı’nın verilmiş olan vaatleri ve ahitlerini hiçbir şey 
etkileyemez.  İnsanlar tek tek Tanrı’dan ayrılabilir, ama Tanrı’nın 
vaatleri daima geçerlidir. 
 
     “Vadettiği bütün şeylere göre, kavmı İsraile rahat vermiş 
     olan RAB mubarek olsun.  Kulu Musa vasıtası ile söylediği 
     bütün iyi sözlerinden hiç bir söz boşa çıkmadı.”   
     (1 Kırallar 8:56) 
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     “RABBİN sizi sevmesi ve sizi seçmesi bütün kavmlardan daha 
     çok olduğunuz için değildi; çünkü bütün kavmlardan az 
     idiniz; fakat Rab sizi sevdiği, ve atalarınıza ettiği andı 
     tutmak istediği için RAB sizi kudretli elle çıkardı, ve 
     kölelik evinden, Mısır kıralı Firavunun elinden sizi 
     kurtardı.  Ve bil ki, Allahın RAB, Allah olan odur, 
     kendisini sevenler, ve emirlerini tutanlar için bin nesle 
     kadar ahdi ve inayeti koruyan, ve kendisinden nefret 
     edenleri yok etmek için yüzlerine karşı ödiyen, sadık 
     Allahtır.”  (Tesniye 7:7-10) 
 
     “Allâh, İsrâil oğullarından söz almıştı.”  (Mâide 5:12) 
 
     “Gerek Tevrât’ta, gerek İncîl’de, gerek Kur’ân’da Allâh’tan 
     daha çok ahdini yerine getiren kim olabilir?”  (Tevbe 9:111) 
 
     Evet, Tanrı tamamen güvenilirdir.  Eğer Tanrı insanlarla bir ahit 
yaparsa, o ahit sabit ve güvenilirdir.  Tanrı’nın ahdi değişmez.  Tanrı 
bu ahitlerin sonsuza kadar geçerli olacağını belirtmiştir.  O zaman bu 
ahitlerin geçerliği sorumluluğu kime aittir?  Bizzat Tanrı’nın 
kendisine!  Eğer Tanrı’nın insanlarla ahit sözleri tahrif 
edilebilseydi, eğer bu mümkün olsaydı, acaba bu ahitler nasıl ebedîyete 
kadar geçerli sayılırdı?  Eğer Tanrı’nın ebedî âhitlerini insanlar 
tamamen geçersiz kılabilseydi, artık o ahit ebedî sayılamazdı, ve o 
zaman Tanrı yalancı durumuna düşmüş olurdu.  Tabi ki bu da olanaksız 
bir şeydir. 
 
     “Allah insan değil ki, yalan söylesin, ve insan oğlu  
     değil ki, nadim olsun;  O söyler de onu yapmaz mı? 
     Yahut söz verir de icra etmez mi?”  (Sayılar 23:19) 
 
 Düşüncesini değiştirmek, değer yargılarını ve planını 
değiştirmek demektir.  Tanrı asla bunu yapmaz; yapmasına gerek yoktur.  
Çünkü O’nun tasarıları, her şey üzerinde bilgi ve kontrol sahibi 
olmasına dayanır.1  Tanrı yalan söylemez.  Dolayısıyla, Tanrı’nın 
insanlarla yapılmış ebedî ahitleri, Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edilmesi 
olanaksız kılar.  Tanrı’nın, o kitapların içinde bulunan vaatlerinin ve 
ahitlerinin korunması gereklidir.  Tanrı’nın dediği olur. 
 
     “Allahın Rab çok acıyan Allahtır... ve atalarına and ettiği 
     onlarla olan ahdini unutmaz.”  (Tesniye 4:31) 
 
---------------------------------------------------------------------_ 
 
1.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, s. 72. 
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8. Bölüm 
 

Zebûr’a Göre (Kethubim) 
 

Tanrı’nın Kelâmı Değiştirilemez 
 
     “Fakat inayetimi ondan geri almam, ve sadakatimi yalana 
     döndürmem.  Ahdimi bozmam, ve dudaklarımdan çıkanı 
     değiştirmem.”  (Mezmur 89:33-34) 
 
     Daha önce gördüğümüz gibi, nasıl ki Tevrât’ta Tanrı’nın ahitleri 
sabit oluyorsa, aynı şekilde Zebûr’da da, “Ahdimi bozmam, ve 
dudaklarımdan çıkanı değiştirmem” Rab diyor.  Buradaki ahit Davut ve 
onun zürriyeti ile kesilmiştir. 

 
     “Seçtiğim ile ahit kestim, Kulun Davuda and ettim: Senin 
     zürrüyetini ebedîyen durduracağım, ve tahtını bütün nesiller  
     için kuracağım. Kulum Davudu buldum; Mukaddes yağımla onu 
     meshettim; Elim onunla duracak, bazum da onu 
     kuvvetlendirecektir. Ben de onu ilk oğlum, dünya kırallarının  
     en yükseği kılacağım; ve ahdim onun ile sabit olacak.  Onun 
     zürriyetini de ebedî, ve tahtını göklerin günleri gibi 
     kılacağım.  Eğer oğulları şeriatimi bırakırlarsa, ve 
     hükümlerim ile yürümezlerse; Eğer kanunlarımı bozarlarsa, ve 
     emirleri tutmazlarsa; o zaman onların isyanlarını değnekle, 
     ve fesatlarını kötekler ile yoklarım.  Fakat inayetimi ondan 
     geri almam, ve sadakaatimi yalana döndürmen.  Ahdimi bozmam, 
     ve dudaklarımdan çıkanı değiştirmem.  Bir kere kudsiyetim 
     üzerine and ettim: Davuda yalan söylemiyeceğim; Onun 
     zürriyeti ebediyen, ve tahtı karşımda güneş gibi duracaktır.  
     Ebedîyen duran ay gibi, ve asümanda sadık şahit gibi 
     olacaktır.”  (Mezmur 89:3-4, 20-21, & 27-37) 
 
 Tanrı’nın Hz. Davud’la kestiği bu ahit, ebedî bir antlaşmadır.  
Davud’un zürriyeti sadakatsizlik yapsa bile, Tanrı onları 
cezalandıracak, ama ahdini bozmaz.  Yani Tanrı, bu ahidin bozulmasına 
izin vermiyor.  Bu ahit Tanrı’nın gözü önünde, onun elinde duruyor.  
Güneş gibi sabit duracaktır.  
 
     “Senin şehadetlerin çok sadıktır; Ya RAB, günlerin devamınca 
     Senin evine kudsiyet yaraşır.”  (Mezmur 93:5) 
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 Eğer bu ahit ebedîyete kadar geçerli sayılacaksa, o zaman 
Tanrı’nın kitaplarında her hangi bir bozulma söz konusu değildir. 
 
     “Sözünün topu hakikattır; ve her adaletli hükmün 
     ebedidir.”  (Mezmur 119:160) 
 
     “Biliyorum ki, Allahın yaptığı her şey ebediyen olacaktır; 
     ona bir şey katılamaz, ve ondan bir şey eksiltilemez; ve 
     kendi önünde korksunlar diye Allah onu yaptı.”  (Vaiz 3:14) 
 
Zebûr’da Tanrı’nın sözlerinin ebedî olduğunu görüyoruz.  Kutsal Kitap 
Tanrı’nın yaptıklarından değil midir?   Eğer Tanrı bu Kutsal Kitab’ı 
insanlar vermişse, o zaman, bu ayete göre ö söz “ebediyen olacaktır” ve 
ondan “bir şey katılamaz ve ondan bir şey eksiltilemez.”  Bu ayetlerın 
ışığında bazı önemli gerçekler sunabiliriz: 
 
A)   Tanrı, kendi sözü’nün hükmünü yürürlükten kaldırmaz. 
     Hiç bir ayetin yerine benzerini de getirmez!  Tanrı, 
     dudaklarından çıkanı değiştirmez.  Çünkü Tanrı sonsuz bilen 
     ve kâdirdir.  O’nun yanılması, unutması ve kararından 
     vazgeçmesi Tanrılığına aykırıdır çünkü Tanrı “kendi özüne 
     aykırı davranmaz.”  (2 Timoteyus 2:13)  
 
B)   Her şeye egemen olan, tarihin akışını kontrol eden 
     Tanrı, bir kere duyurduğu vahyi “yalana döndürmeyecektir”. 
     Başka bir deyişle, yukarıdaki bu ayete göre O, “göksel 
     tahtında” her hangi bir kimsenin kendi sözünü bozmasına ya 
     da değiştirmesine izin vermeyecektir! 
 
C)   Sözünün bir kısmı değil, tümü hakikattir.  Bir tek 
     kitap değil, O’ndan gerçekten gelen ve birbiriyle uyum 
     içinde olan kitapların tümü bizi gerçeğe götürüyor. 
 
     “Allahın her sözü denenmiştir; Kendisine sığınanlara 
     kalkandır.  Onun sözüne bir şey katma, yoksa seni tedip 
     eder, ve yalancı çıkarsın.”  (Süleymanın Meselleri 30:5-6) 
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9. Bölüm 
 

Peygamberlere Göre (Nebi’îm) 
 

Tanrı’nın Kelâmı Değiştirilemez 
 
     “Ve kavmın İsraili kendine ebediyen kavm olarak kendin için 
     sabit kıldın; ve sen, ya RAB, onlara Allah oldun.  Ve şimdi, 
     ya RAB Allah, kulun hakkında ve evi hakkında söylediğin sözü 
     ebediyen durur, ve söylediğin gibi yap.”  (2 Samuel 7:24-25) 
 
     Musa’nın Tevrât’ın da ve Davud’un Zebûr’un da olduğu gibi, aynı 
şekilde diğer peygamberlerin kitaplarında da (Nebi’im’de) Tanrı’nın 
Sözünün ebedi olduğunu görebiliriz. “Ot kurur, çiçek solar; fakat 
Allahımızın sözü ebediyen durur.”  (İşaya 40:8) Peygamberlerin 
kitaplarında birçok “peygamberlik sözleri” de vardır.  Şimdi, 
“peygamber” veya “peygamberlik” sözleri hakkında biraz düşünelim.  Bu 
sözler ne demek ve nereden çıktılar?  Kitab-ı Mukaddes’te “peygamber” 
kelimesi şöyle oluşmuştur: 
 
     “Evelleri İsrâilde Allahtan sormak için gittiği zaman adam 
     böyle derdi:  Gel, Görene gidelim; çünkü şimdi Peygamber 
     denilene önceleri Gören denirdi.”  (1 Samuel 9:9) 
 
 Kitab-ı Mukaddes’teki “peygamberlik” kavramı, bir peygamber 
gelecekte olacak olayları olup bitmeden önce açıklamaktadır. “İşte size 
her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum.” (Markos 13:23)  Böylece bir 
peygamber gerçekten Tanrı tarafından geldiğini belli etmektedir. Çünkü 
ancak Tanrı gayb haberin sahibidir. 
 
     “De ki: Göklerde ve yerde Allâh’tan başka kimse gaybı 
     (görünmeyeni, Allâh’ın gizli ilmini) bilmez.  Ne zaman 
     dirileceklerini de bilmezler.  Doğrusu onların âhiret 
     hakkındaki bilgileri ardarda gelip bir araya toplandı.” 
     (Neml 27:65-66) 
 
     “O, gaybı bilendir.  Kendi görünmez bilgisini kimseye 
     göstermez.  Ancak râzı olduğu elçilere gösterir.”   
     (Cin 72:26-27) 
 
     Bütün Eski Ahit’te, Tevrât, Zebûr ve Peygamberlerin kitapları 
birçok peygamberlik sözü içerirler. Gelecek şeylerle (gayb) ilgili 
Kitab-ı Mukaddes’te, yüzlerce değil, binlerce ayet bulunmaktadır.1  
____________________ 
1.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, ss. 139-152. 
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Bu da aynı şekilde önemli bir gerçek ifade ediyor ki, Tanrı’nın 
kitaplarının ta kıyamet gününe kadar geçerli kalacağını.  Ahiret gününe 
gelmeden önce o kitapların değişmesi Tanrı’nın güvenilirliğini 
tehlikeye atardı. 
 
     Peygamberlerin aracılığıyla verilmiş olan sözlerin yerine gelmesi 
gerekiyor, yoksa Tanrı, yalancı duruma düşmüş olur.  O zaman 
peygamberlik sözlerinin, gelecek çağlarda değişmemesi gerekir.  Tanrı 
tüm ayetlerini korumaktadır. 
 
     “O günlerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan 
     bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu:  
     “Kardeşler, Kutsal Ruh’un, İsa’yı tutuklayanlara kılavuzluk 
     eden Yahuda ile ilgili olarak Davud’un ağzıyla önceden 
     bildirdiği Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi gerekiyordu.” 
    (Elçilerin İşleri 1:15-16; Bkz. Mezmur 41:9) 
 
     Gelecek zamana ait olayları kavrayabilmek için, Kitab-ı Mukaddes 
tek kaynaktır.  Kur’ân’da bunun bilgisi yoktur. 
 
     “De ki:  “Ben size, Allâh’ın hazîneleri yanımdadır, 
     demiyorum.  Gaybı da bilmem.”  (En’âm 6:50) 
 
     “Andolsun (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür.  O, gayb 
     hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz.”   
     (Tekvîr 81:23-24) 
 
     Tüm kitaplara göre, gayb haberleri sadece ve sadece Eski Ahit ve 
Yeni Ahit’teki peygamber ve elçilere verilmişti, ama Kur’ân-ı Kerîme 
göre Hz. Muhammed’e her hangi bir gayb haberi verilmemişti.  
Dolayısıyla, eğer bir kimse Tanrı’nın peygamberleri aracığıyla verilmiş 
olan gayb haberlerini öğrenmek isterse, ancak ve ancak Kitab-ı 
Mukaddes’te gayb haberleri bulabilir.  Bu gelecekte olacak olayların 
çoğu “Son Günleri”, “Mesih’in Tekrar Gelişi”, “Armagedon Savaşı”, “Yedi 
Yıllık Büyük Sıkıntı”, “Rabbin Günü”, “Gelecek Çağ”, “Mesih’in Bin 
Yıllık Krallığı”, “Tanrı’nın Eğemenliği”, “Yargı Günü”, “Ahiret Günü”, 
ve “Kıyamet Günü” hakkındadır.  Kitab-ı Mukaddes’te bu konularla ilgili 
binlerce ayet vardır.  Elbette bu çağın son günlerindeki bulunan bilgi 
mü’minler için yazılıdır.  Tanrı’nın kendisi bu gelecekte olacak 
bilgiyi Kıyamet Gününe kadar korunma altına almıştır.  Tanrı’nın 
insanlarla yapmış olduğu ahitleri ebedîdir, değişmezdir.  Görenedir 
görene, köre nedir köre ne? 
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     İslâm ülkelerinin İlâhiyat Fakültelerinde gelecek şeylerle (Gayb) 
ilgili bir bilim dalı yoktur.  Ama buna karşın Hıristiyan İlâhiyat 
Fakültelerinde Gelecek Şeyler ile ilgili “Eschatology”2 adlı bir bilim 
dalı vardır.  Neden?  Çünkü  Kitab-ı  Mukaddes’te, hem Eski Ahit hem de 
Yeni Ahit’te, gelecekte olacak olaylarla ilgili binlerce ayrıntılı âyet 
vardır.  Kitab-ı Mukaddes gayb haberlerleriyle doludur.  “İsa’nın 
bildirisi, peygamberlik ruhunun özüdür.”  (Esinleme 19:10) 
 
     Eski Ahit’te, peygamberler tarafından vaat edilmiş olan “Mesih” 
hakkında, 60’tan fazla peygamberlik ayetleri bulunmaktadır.3 Ayetlerde 
Mesih’in nerede doğacağı, nasıl yaşayacağı, ve nasıl öleceği 
beliriltmiştir.  İncîl’de ise, İsâ Mesih’in bir bakireden nasıl doğduğu 
ve Eski Ahit’in Mesih ile ilgili peygamberlik ayetlerinin tek tek 
yerine geldiği açık bir şekilde görünmektedir.  Ayrıca İsa Mesih’in 
tekrar gelişi hakkında, hem Eski Ahit hem de İncîl’de birçok 
peygamberlik ayetleri bulunmaktadır.4  Bu ayetlerin gerçekleşebilmesi 
için, dünyanın son günlerine kadar Tanrı’nın kutsal kitaplarının sabit 
kalması lazım.  Kitab-ı Mukaddes, zamanın sonunda dünyayı çepeçevre 
saracak olan korkunç sıkıntılardan söz ettiği için, sözünün sonsuza dek 
değişmeksizin kalacak olması, kendisine iman edenleri 
yatıştırabilmekte, en zor anlarda bile ona güven duyabilmelerini 
sağlamaktadır.   
 
 Kur’ân-ı Kerîm, Hz. İsa Mesih’in bir “Müjde” getirdiğini ima 
etmektedir.  “Allâh seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor:  Adı 
Meryem oğlu Mesih’dir.”  (Al-i İmrân 3:45)  Ama Kur’ân, hiç bir yerinde 
bu İncîl’deki Müjdenin tam olarak ne demek olduğunu anlatmamıştır.  
Kur’ân’da 9 kez Hz. İsa’nın “Mesih” olduğundan bahsedilmektedir, ama 
“Mesih” kelimesi Kur’ân’da anlatılmamıştır.5  Bunu anlayabilmek için 
İncîl’e bakmamız lazım. 
 
     Buraya kadar, Tevrât, Zebûr ve Peygamberlerin Yazılarını 
inceledik.  Şimdi ise Yeni Ahit’in, yani İncîl’in açıklamasına, 
dikkatle bakalım. 
____________________ 
2.  Eschatology:  Eskatolojik, tarihin son olayları ile ilgili 
    her şey - Yunanca “Eschata”, son şeyler, son olaylar. 
3.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, ss. 140 & 145. 
4.  İbid, ss. 39-40. 
5.  Kur’ândaki bulunan Hz. İsa Mesih ile ilgili 85 tane ayet 
    şunlardır: 2:87 & 253; 3:45-55 & 59; 4:156-159, 163 &  
    171-172; 5:17, 46, 72, 75 & 110-119; 6:85; 9:30-31; 19:17-23, 
    27-34 & 36; 21:91; 23:50; 43:57-65; 57:27; 61:6 & 14. 
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10. Bölüm 
 

İncîl’e Göre (Yeni Ahit) 
 

Tanrı’nın Kelâmı Değiştirilemez 
 
     “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla 
     ortadan kalkmayacaktır.”  (Matta 24:35) 
 
     Hem Tevrât’a göre, hem İncîl’e göre hem de Kur’ân’a göre Tanrı’nın 
vaaatleri özellikle İbrahim’in soyu olan Yahudilere emanet edildi.  
 

Tevrât 
     “Ve sana, ve senden sonra zürrüyetine, Allah olmak için 
     seninle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda ahdimi, 
     nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım...  
     Ve Allah dedi: Gerçek senin karın Sara sana bir oğul 
     doğuracak; ve onun adını İshak koyacaksın; ve onunla ve 
     ondan sonra zürriyetile ahdimi ebedî ahit olarak sabit 
     kılacağım.  Ve İsmaile gelince, seni işittim.  İşte, onu 
     mubarek kıldım, ve onu ziyadesile çoğaltacağım; on iki beyin 
     babası olacak, ve onu büyük millet edeceğim.  Fakat gelecek 
     yıl bu muayyen vakitte Saranın sana doğuracağı İshakla 
     ahdimi sabit kılacağım.”  (Tekvin 17:7 & 19-21) 
  

İncîl 
     “Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.”  
     (Romalılar 3:2)  
 

Kur’ân 
     “Andolsun biz Mûsâ’ya hidâyet verdik ve İsrâil oğullarına o 
     Kitâbı mîras kıldık.”  (Mü’min 40:53) 
 
     İshak’ın torunları kimdir?  Yahudiler!  Eski Ahit Yahudiler 
tarafından yazıldı.  İsmail ise, Arapların babasıdır ve Hz. Muhammed 
Arapların peygamberidir. Tanrı’nın ahdi İshak’ın torunları olan 
Yahudilere verilmiştir.  Tanrı’nın sözleri Yahudiler emanet edildi.  
Tanrı’nın Yaşayan Sözü, yani “Hz. İsa Mesih”, bedence bir Yahudidir ve 
Hz. İsa’nın kendi sözlerine göre, “Kurtuluş Yahudilerdendir.”  (Yuhanna 
4:22)  Eski vaatlerine göre, Tanrı’nın Yeni Ahdi ebedî ahitlerdir, ve 
Yüce Tanrı’nın da kendisi bunları sabit kılmaktadır.  Yüce  Tanrı  bir  
kez  vaat  verdiği takdirde, O’nun verdiği söz sonsuza dek geçerli 
sayılmalıdır.  Demek ki, Tanrı’nın Kitab-ı Mukaddes’i, son derece 
güvenilirdir. 
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     “Bu olaylar, başkalarına ders olsun diye onların başına geldi 
     ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya 
     geçirildi.”  (1 Korintliler 10:11) 
 
     Eski Ahit’te, gelecekte Yeni Ahid’in gelmesi hakkında önceden 
haber verilmişti.  
 
     “İşte, RAB diyor, İsrâil evi ile, ve Yahuda evi ile yeni bir 
     ahit keseceğim günler geliyor... Rab diyor, İsrâil evile 
     keseceğim ahit şudur: Şeriatimi onların içlerine koyup, 
     yürekleri üzerine onu yazacağım; ve ben onlara Allah 
     olacağım, ve onlar bana kavm olacaklar.” 
     (Yeremya 31:31 & 33) 
 
     “Ve ondan sonra vaki olacak ki, bütün beşer üzerine Ruhumu 
     dökeceğim; oğullarınız da, kızlarınız da peygamberlik 
     edecekler, ihtiyarlarınız ruyalar görecekler, gençleriniz 
     rüyetler görecekler...  Ve vaki olacak ki, her kim RABBİN 
     ismini çağırırsa kurtulacak.”  (Yoel 2:28-31) 
 
     İncîl’de bu vaat edilen Yeni Ahid’in gerçekleşmesini takip 
edebiliriz.  “Yahya’ya dek tüm peygamberlerle Kutsal Yasa, olacakları 
önceden bildirdiler.” (Matta 11:13) Şunu vurgulamak istiyorum:  
Tanrı’nın bize verdiği Yeni Ahit de ebedî bir antlaşmadır!  
 
     “Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz 
     İsa’yı sonsuz antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.” 
     (İbraniler 13:20) 
 
     “Size ilettiğimi ben Rab’den öğrendim.  Ele verildiği gece 
     Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle 
     dedi:  “Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir.  
     Beni anmak için böyle yapın.”  Aynı şekilde yemekten sonra 
     kâseyi alıp şöyle dedi: “Bu kâse benim kanımla gerçekleşen 
     yeni antlaşmadır.  Bunu her içtiğinizde beni anmak için 
     böyle yapın.  Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her 
     içtiğinizde, Rab’bin gelişine dek Rab’bin ölümünü ilan etmiş 
     olursunuz.”  (1 Korintliler 11:23-26) 
 
     Yeni Ahid’in bu kutsal töreni ne zamana kadar devamlı yapılacaktı?  
“Rab’bin gelişine dek”, yani dünyanın sonuna kadar, Rab İsa’nın dünya 
için feda edilen beden ve kanını anmak için, dünyanın sonuna kadar 
geçerli bir tören sayılacaktır.  İsa Mesih’in İncîl’de bulunan 
sözlerinin devamlı geçerli olabilmesi için, ne gerekiyor?  İsa Mesih’in 
kitaptaki sözlerinin asla değişmemesi.  İncîl’e göre Tanrı’nın ta 
kendisi bunu sağlıyor.   
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     “Kutsal Yasa ve peygamberlerin devri Yahya’nın zamanına 
     dek sürdü.  O zamandan bu yana Tanrı’nın Egemenliği müjde- 
     leniyor ve herkes ona zorla girmeye çalışıyor. Gök ve yerin 
     ortadan kalkması, Kutsal Yasa’nın ufacık bir noktasının yok 
     olmasından daha kolaydır.” (Luka 16:16-17) 
 
     “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Hüküm, 
     yalnız Allâh’ındır.  O, yalnız kendisine tapmanızı 
     emretmiştir işte doğru din budur.  (Yusuf 12:38 & 40) 
 
 Kitab-ı Mukaddes, Tanrı’nın kendisini bize bildirmesidir.  
Burada birçok konuda Tanrı’nın ne düşündüğü ortaya konulmuştur.  Kutsal 
Kitab’ı iyice bilirsek Tanrı’nın kim olduğu ve neye değer verdiği 
konularında ikinci el bilgilere ve tahminlere bağımlı olmamız gerekmez.  
Tanrı Kitab-ı Mukaddes’te kendisi açıklar.1  
 
 Halbuki Tanrı, vahiy aracılığıyla her şeyden çok kendisini 
tanımamızı istiyor.  Sonradan gelen Kutsal Kitabın bölümleri 
öncekilerini iptal etmiyor.  Tanrı’nın bütün sözlerinde yansıyan Kendi 
planı ve karakteri her zaman günceldir.  Bir tanık doğruyu söylediği 
takdirde ifadeler birbirini tutmalı.  Öyleyse, Tanrı’dan gelen her söz, 
diğerleriyle uymalı ve birbirini tamamlamalıdır!  Birbirine uyan ve 
birbirini tamamlayan kitaplar değil, ona uymayan kitap geçersizdir.  
Yani aynı Tanrı’dan kaynaklanmışsa eğer, sonra gelen kitap önceden 
gelen kitaplarla uyum içinde olmalıdır.  Kitab-ı Mukaddes’e göre eğer 
uyum içinde değilse önce gelenler iptal edilmez, bilakîs sonra gelen 
iptal edilmelidir çünkü uyum içinde değildir.2  
  
     “Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır.  
     Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısı’dır. Bir  
     kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri sanıyorsa, 
     bilsin ki, size yazdıklarım Rab’bin buyruğudur.   
     Bunları önemsemeyenin kendisi de önemsenmesin.”  
     (1 Korintliler 14:32-34 & 37-38) 
 
     “Eğer aranızda bir peygamber, yahut ruya gören çıkarsa, ve 
     sana bir alâmet verirse, ve:  Bilmediğiniz başka ilâhların 
     ardınca yürüyelim ve onlara kulluk edelim, diye hakkında  
____________________ 
1.  Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak:  Yorum Bilimi, s. 27. 
2.  Mir, Gelişen Vahiy Yolları Üzerine Bir Çalışma, s. 26. 
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     söylediği alâmet yahut harika vaki olursa; o peygamberin  
     yahut ruya görenin sözlerini dinlemiyeceksiniz... ve o 
     peygamber, yahut o ruya gören oldürülecek; çünkü Allahın 
     RABBİN size yürümeği emrettiği yoldan sizi çekmek için... 
     Allahımız RABBE karşı sapıklık söylemiştir.  Böylece 
     aranızdan kötülüğü atacaksınız.”  (Tesniye 13:1-8) 
 
 Bu ayetler, gerçeği arayan tüm insanlar için çok anlamlıdır, 
çünkü önemli bir prensipten bahsediyor.  Tanrı tarafından önce 
gönderilen peygamberlerle sonra gelen peygamberlerin sözleri uyum 
içinde olmalıdır.  Öyle ki, eğer peygamberler mesajlarını aynı 
Tanrı’dan alıyorlarsa, Tanrı’nın gerçek peygamberleri birbirleri ile 
çelişmemelidir.  Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır.  
Eğer sonra gelmiş bir peygamberin sözleri, daha önceki peygamberlerin 
sözleriyle çelişiyorsa, bu daha sonra gelenin sözlerinin kaynağının 
farklı ve geçersiz olduğunu gösterir.  Kur’ân’da da bu önemli prensip 
göz önünde tutulmakta ve bu prensip ayetlerle desteklenmektedir. 
 
     “(Ey Muhammed), sana söylenen, senden önceki peygamberlere 
     söylenmiş olandan başka bir şey değildir (onlara da böyle 
     şeyler söyleniyordu).”  (Fussilet 41:43) 
 
     “‘Allâh’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, 
     Ya’kub’a ve torunlar(ın)a indirilene, Mûsâ ve İsâ’ya 
     verilene ve (diğer) peygamberlere Rabb’leri tarafından 
     verilene inanırız; onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz 
     Allâh’a teslim olanlarız.’ deyin.”  (Bakara 2:136) 
 
     Eğer Tevrât, Zebûr ve İncîl değiştirilmişse, neden aralarında fark 
gözükmüyor?  Değiştirilmeyen ile değiştirilmiş ve bozulmuş kitaplar bir 
olur mu hiç?  Ve onlara niçin güvenmeye devam edilecek?  Bu ayetler, 
Tevrât ve İncîl’in değiştirildiği iddiasının Kur’ân tarafından kabul 
edilmediğini göstermektedir. 
 
     “sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri 
     Yol’un bir izleyicisi olarak atalarımızın Tanrısına kulluk 
     ediyorum.  Kutsal Yasa’da ve peygamberlerin kitaplarında 
     yazılı her şeye inanıyorum.”(Elçilerin İşleri 24:14) 
 
     “Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa’nın önceden 
     haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir.  Onlar, 
     Mesih’in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak 
     gerek kendi halkına, gerek diğer uluslara ışığın doğuşunu 
     ilan edeceğini bildirmişlerdi.”  (Elçilerin İşleri 26:22-23) 
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11. Bölüm 
 

Kitab-ı Mukaddes’e Göre 
 

Tanrı’nın Kelâmı 
  

Ebediyete Kadar Geçerli Kalacaktır 
 
     “Bütün yeryüzü RABDEN korksun; Bütün dünyada oturanlar ondan 
     yılsın.  Çünkü o söyledi, ve oldu, O emretti, ve sabit 
     durdu.  Rab milletlerin öğüdünü bozar; Kavmların 
     düşüncelerini hiç eder.  RABBİN öğüdü ebediyen, yüreğinin 
     düşünceleri nesilden nesle durur.”  (Mezmur 33:8-11) 
 
     Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı’nın kendi sözü (kelâm) ile  hem 
evreni yarattı, hem de tarih boyunca onu korumaktadır.  Her şey O’nda 
sürmektedir.  Ama evrenden daha önemli bir şey vardır.  Bu da dür.  
Tanrı’nın Sözü ebedidir ve tüm evrenden daha önemlidir. Kim daha 
önemli, tüm evreni yaratan sözü yoksa yaratılmış olanlar mı?  Hz. İsa 
Mesih şunu demişti:   
 
     “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla 
     ortadan kalkmayacaktır.”  (Matta 24:35) 
 
     Dünkü gerçek bügün gerçekliğini yitirirse hiç de gerçek değildir.  
Böyle bir fikir tamamen yanlıştır.  Gerçek gerçekliğini hiç bir zaman 
yitirmez ve her zaman gerçek ve değişmezdir. 
 
     “Gizli şeyler Allahımız RABBİNDİR; fakat bu şeriatın 
     bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan 
     şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır.” 
     (Tesniye 29:29) 
 
     Dikkat ederseniz, Tanrı’nın Sözü “ebediyen bizimdir ve 
oğullarımızındır” diye anlatmaktadır.  Gelecek kuşaklar olan bizlerin 
bunları okuyabilmesi için bu bildiriler yazıya geçirildi. Tanrı’nın 
Sözü nesilden nesle durur, ebediyen kalıcıdır.  Asırlardan beri ne 
yazdırdıysa, bugün olduğu gibi sonsuza kadar geçerli olacaktır.   
 
     “RABBİN emri paktır; gözleri aydınlatır.  RAB korkusu  
     temizdir; ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır;  
     hepsi doğrudur.  Altından, çok saf altından da ziyade 
     özlenir.” (Mezmur 19:8-9) 
 
     “Bütün vesayası sadıktır.  Ebediyen ve daima sabittir.” 
     (Mezmur 111:7-8) 
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     “Çoktan beri şehadetlerinden bildim ki, sen onları ebediyen 
     kurdun.”  (Mezmur 119:152) 
 
     “Sözünün topu hakikattir; ve her adaletli hükmün ebedidir.” 
     (Mezmur 119:160) 
 
     “Ot kurur, çiçek solar; fakat Allahımızın sözü ebediyen 
     durur.”  (İşaya 40:8) 
 
     “Ve Siona, ve Yakubda günahtan dönenlere fidye ile Kurtaran 
     gelecek, RAB diyor.  Ben ise, RAB diyor, onlarla ahidim 
     şudur:  Senin üzerinde olan Ruhum, ve ağzına koyduğum 
     sözlerim, şimdiden ta ebede kadar senin ağzından, ve 
     zürriyetinin ağzından, ve zürriyetinin zürriyeti ağzından 
     ayrılmıyacak, RAB diyor.”  (İşaya 59:20-21) 
 
     “Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın 
     diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. 
     Nitekim ‘Bütün insan soyu bir ota benzer. Tüm yüceliği de 
     kır çiçeği gibidir.  Ot kurur, çiçeği düşer.  Ama Rab’bin 
     sözü sonsuza dek kalıcıdır.’ İşte size müjdelenmiş olan söz 
     budur.”  (1 Petrus 1:23-25) 
 
 1 Petrus 1:25’teki ayet hakkında, MacDonald’ın yorumu şöyledir:  
“Buna karşılık olarak Rab’bin Sözü sonsuza dek kalıcıdır (İşaya 40:8).  
Böylece imanlının bu yeni yaşamı ölümsüzdür.  İşte, bu bozulmaz, 
çürümez ve sonsuza dek kalıcı olan Söz, Petrus’un okuyucularına 
müjdelenen ve onları yeniden doğuşa kavuşturan iyi haberlerin 
mesajıdır.  Bu söz onların sonsuz yaşam kaynağıydı.  Petrus’a göre, 
Tanrı’nın Sözü diri ve kalıcıdır.  Gök ve yer yok olsa da Tanrı’nın 
Sözü asla yok olmayacaktır.  Çünkü sonsuzlarca gökte sabittir.  “Ya 
RAB, sözün göklerde ebediyen sabittir.”  (Mezmur 119:89)  Bu nedenle bu 
Söz aracılığıyla ortaya çıkacak yaşam da sonsuz olacaktır.  Söz 
aracılığıyla yeniden doğanlar, Söz’ün sonsuz olma özelliğine de sahip 
olurlar.”1 

____________________ 
1.  MacDonald, Petrus’un Mektupları: Kutsal Kitap Yorumu, s. 52. 
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     “Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve 
     Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye 
     yazıldı.”  (Romalılar 15:4) 
 
     “Tanrı’nın Sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan 
     keskindir.  Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
     ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve 
     amaçlarını da yargılar.  Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık 
     yoktur.  Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözleri 
     önünde her şey çıplak ve açıktır.”   (İbraniler 4:12-13) 
 
     İhsan Özbek bu ayet üzerinde şöyle yazar:  “Kutsal Kitap’ta yazılı 
olan bu söz eşsizdir.  Zamanı ve modası geçmez, her zaman aynı canlılık 
ve etkiyle insana dokunur.  Bu dokunuş insan yaşamını en derin, en 
karmaşık alanlarında bile etkiler.  Düşünce ve amaçlarımızın Tanrı’ya 
uygunluk düzeylerini görmemize yardımcı olur ve ne denli eksik 
olduğumuzu göstererek bizi yargılar.  Tanrı yargısından kaçabilecek 
kimse yoktur.”2 

 
 Zaman, Kitab-ı Mukaddes’ten hiçbir şey çalamaz.  Çünkü o yaşayan 
Tanrı’nın Sözüdür.  Kitab-ı Mukaddes, Tanrı’nın kusursuz kelâmı, 
insanlar inansa da, inanmasa da, daima aynıdır.  Güneş gibi, daima aynı 
ışığı veriyor.  İnsanlık üzerinde her zaman aynı etkisi devam 
etmektedir.  Dünya’nın sona kadar daima geçerli kalacaktır. 
 
     “İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak 
     yanına geldiler.  “Söyle bize” dediler, “bu dediklerin ne 
     zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren 
     belirti ne olacak?”  İsa onlara şu karşılığı verdi...  
     Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak 
     üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir... 
     Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla 
     ortadan kalkmayacaktır.”  (Matta 24:3-4, 14 & 35) 
 
     “Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak, bütün bunların 
     gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?...  
     Ne var ki, önce Müjde’nin tüm uluslara duyurulması gerekir. 
     Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan 
     kalkmayacaktır.”  (Markos 13:4, 10 & 31) 
____________________ 
2.  Özbek, İman... İncîl’in “İbranilere Mektup” Bölümü Üzerinde 
    Bir Yorum Çalışması, s. 38. 
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     “Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini görünce bilin 
     ki, Tanrı’nın Egemenliği yakındır.  Size doğrusunu 
     söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan 
     kalkmayacaktır. Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim 
     sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.”  (Luka 21:31-33) 
 
 İsa Mesih’in kutsal sözleri asla kaybolamaz.  Tanrı’nın Sözü 
solmaz, bayatlamaz da!  Tanrı’nın Sözü diridir!  Bu ayetleri dikkatli 
bakarsak, “eskatolojik”, yani tarihin son olayları ile ilgili, bir 
gerçeği görebiliriz: dünyanın son zamana kadar İsa Mesih’in aynı 
müjdesi duyulacaktır. 
 
     “Bundan sonra göğün ortasından uçan başka bir melek gördüm.  
     Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara - her ulusa ve her oymağa, 
     her dile ve her halka - iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan 
     Müjde’yi getiriyordu.  Yüksek sesle şöyle diyordu:  
     ‘Tanrı’dan korkun!  O’nu yüceltin!  Çünkü O’nun yargılama 
     saati geldi.  Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana 
     tapının!’”  (Esinleme 14:6-7) 
 
 O zaman Tanrı’nın müjdesi son zamana kadar sabit kalması lazım.  
Bu Tanrı’nın vaadi, bu Tanrı’nın işidir.  Tanrı’nın söz verdiği bir 
konuda sözünü yerine getiremediği ileri sürülüyorsa, ne biçim Tanrı 
anlayışıdır bu?  Tanrı’nın tüm şerefi bu konu üzerinde bağlanmıştır.  
Her kim İsa Mesih’in müjdesinden utanırsa, İsa Mesih de o kişinin 
inkârcılığından utanacaktır. 
      
      “Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden 
     ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babasının 
     görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o 
     kişiden utanacaktır.”  (Markos 8:38) 
 
     Tanrı’nın Sözü ebedidir, ve bu yüzden güvenilirdir.  Tanrı kendi 
kutsal eserlerini değişikliklerden veya tahriflerden korur.  Başka bir 
deyişle,  Şeytan  Tanrı’dan daha güçlü  değildir:   
 
     “Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermemiştik ki o, (bir 
     şey) arzû ettiği zaman, şeytan onu arzûsu içerisine mutlaka 
     (onu dünyâ ile meşgûl edecek bir düşünce) atmış olmasın.  
     Fakat Allâh, şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra 
     kendi âyetlerini sağlamlaştırır.  Allâh bilendir, hikmet 
     sâhibidir.” (Hac 22:52)  
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     İncîl üstâdı, Prof. Dr. R.C. Sproul’a göre:  “Şeytan’ın sözlerini 
doğru olabilmesi için Tanrı’nın şu üç şeyden biri olması gerekir: 
cahil, kötü niyetli bir hain, ya da aldatıcı.  Böylece bize karşı kötü 
niyetli hainliği O’nu Büyük Yalancı’yı oynamaya iter.  Bu kadar 
saçmalık yeter!  Eğer bütün bunlar doğru olsaydı varabileceğimiz tek 
sonuç, Tanrı’nın Şeytan, Şeytan’ın Tanrı ve Kitab-ı Mukaddes’in da 
aslında Şeytan’ın elkitabı olduğu olurdu.  Bunlar ne kadar saçma ve 
düşünülemeyecek düşünceler, öyle değil mi?”3  Tabii ki, böyle olamaz.  
Hamdolsun, Tanrı, kendi eserlerini korumaktadır, çünkü O Alîm’dir (Her 
Şeyi Bilendir), Hakîm’dir (Bütün İşleri Yerinde Olandır).  Hem Kitab-ı 
Mukaddes’e hem de Kur’ân-ı Kerîm’e göre, hiç kimse, hiç bir zamanda 
Tanrı’nın Sözünü tahrif edemez: 
 
     “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz 
     kılmak için geldiğimi sanmayın.  Ben geçersiz kılmaya değil, 
     tamamlamaya geldim.  Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer 
     ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan 
     ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.”   
     (Matta 5:17-18) 
 
     “Ot kurur, çiçeği düşer.  Ama Rab’bin sözü sonsuza dek 
     kalıcıdır.”  (1 Petrus 1:25) 
 
     Tanrı her ne zaman bir peygamber aracılığıyla gelecekteki olaylar 
hakkında konuşursa, Tanrı, O’nun kendi mutlak varlığına sınır 
koymaktadır, çünkü O’nun söylediği sözler mutlaka yerine gelmesi 
gerekiyor.  Dolayısıyla, Tanrı’nın Sözü (Tevrât’ı ve İncîl’i Şerif) 
sonsuza kadar sabit ve güvenilirdir: 
 
     “Allâh demişti ki:  ‘Ey İsâ, ben seni öldüreceğim, bana 
     yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve  
     sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin 
     üstünde tutacağım.”  (Al-i İmrân 3:55) 
 
     “Ebediyen onun ahdini, bin nesle kadar buyurduğu sözünü... 
     Ebedi ahit olarak İsraile teyit etti.” (1 Tarihler 16:15, 18) 
 
 Şimdi de, Kutsal Kitap hakkında Kur’ân’ın ne dediğine bakalım.  
Kur’ân’a 7. yüzyılda Arabistan yarımadasında ortaya çıkan bir inanç 
açıklaması olarak ve Kutsal Kitap’la ilgili o zamanki genel görüşü 
kaydeden tarihsel belge olarak başvuruyorum. 
____________________ 
3.  Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, ss. 33-34. 
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Kitab-ı Mukaddes’e Göre 
 

Kutsal Kitab-ın Ayetlerini  
 

İnkar Edenlerin Durumu Nedir? 
 

12. Bölüm 
 
     “Fakat vaki olacak ki, bugün sana emretmekte olduğum Allahın 
     RABBİN bütün emirlerini ve kanunlarını tutup yapmak üzere  
     onun sözünü dinlemezsen, bütün şu lanetler senin üzerine 
     gelecekler, ve sana erişeceklerdir.”  (Tesniye 28:15) 
 
 
 Based Upon Tesniye 28:1-19 
 
     “Bu ahdin sözlerini işitin... İsrail Allahı RAB şöyle diyor:  
     Bu ahdin sözlerini dinlemiyen lanetli olsun...”   
    (Yeremya 11:2) 
 
     “Senin emirlerinden sapan lanetli mağrurları azarladın.”  
     (Mezmur 119:21) 
 
     “Ama ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlar,  
     işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların 
     üstünedir.”  (Bakara 2:161) 
 
 Her zaman ve şimdi var olan, elimizde bulunan ve mevcut olan 
Kutsal Kitab’a inanmamak için hangi bahaneyi Tanrı kabul edecek?  Hesap 
günü Tanrı’nın emirlerine neden isyan ettiğiniz sorulduğunda ne cevap 
vereceksiniz?  Çok fazla geç olmadan, şöyle dua ederseniz, iyi olur. 
 
     “Elçiler Rab’be, ‘İmanımızı artır!’ dediler.”  (Luka 17:5) 
 
     “İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et!”  
     (Markos 9:24) 
 
     “Rabb’im ilmimi artır.” de. (Taha 20:114) 
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IV 
 

Kur’ân-ı Kerîm’in Tanıklığı 
 

12. Bölüm 
 

Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed Kendi 
 

Dönemindeki Mevcut Olan Kutsal Kitab’ı 
 

Tanrı’nın Kelâmı Olarak Kabul Ediyordu 
 
     “Sana Kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı 
     olarak indirdi.  Bundan önce de insanlara doğru yolu 
     göstermek için Tevrât ve İncîl’i indirmişti. (Doğruyu  
     ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (Kitâblar)ı da indirdi. 
     Allâh’ın âyetlerini inkâr edenler için mutlaka çetin  
     bir azap vardır.  Allâh daima üstündür ve öç alandır.” 
     (Al-i İmrân 3:3-4) 
 
     İslâmiyet başlamadan önce 66 kitap oluşan Kitab-ı Mukaddes 
kitaptan meydana gelmiştir.  Yani Hz. Muhammed’in döneminde, M.S. 610-
632, bütün Yahudiler Eski Ahit 39 kitap ve bütün Hıristiyanlar Yeni 
Ahit 27 kitap ve Tanrı’nın Sözü olarak kabul etmişlerdir.  M.S. 632’den 
sonra meydana gelen Kur’ân’da, sözü edilen Tevrât, Zebûr, İncîl ve 
diğer peygamberlerin yazıları bu 66 kitaptan oluşmaktadır.  Kur’ân-ı 
Kerîm Kitab-ı Mukaddes’i şöyle değerlendiriyor: 
 
     “Kitâbı”                     (Al-i İmrân 3:3-4) 
     “Allâh’ın Kitâb’ı”           (Al-i İmrân 3:23) 
     “Allâh’ın Sözü”              (Bakara 2:75) 
     “Allâh’ın âyetleri”          (Al-i İmrân 3:113)  
     “Râhman’ın âyetleri”         (Meryem 19:58) 
     “Furkan”                     (Bakara 2:53)   
     “doğruyu yanlıştan ayıran”   (Enbiyâ 21:48) 
     “Zikir”                      (Enbiyâ 21:7) 
     “Nur ve Işık”                (Mâide 5:44) 
     “doğru yol”                  (Mâide 5:44 & 46) 
 
     Bütün bu ayetlerin ışığında açıkca görülür ki Kur’ân-ı Kerîm 
Kitab-ı Mukaddes’in gerçekliğine tanıklık eder.  Yani, Kitab-ı 
Mukaddes’in  yazıları  Tanrı’nın isteğinden ve amaçlarından  şekil 
alarak yazılmış yetkili bir esinlemedir.   
 
 Dinler Tarihi uzman olan Dr. Baki Adam’a göre “İsa döneminde 
derlenen Eski Ahit’in, Kur’ân’ın geldiği dönemde son şeklini almış 
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olduğu, tarihen sabittir.  O zamanki Yahudiler, “Tevrât”ın İbranice 
karşılığı “Torah”dan, Eski Ahit’in tümünü anlamaktadırlar.  
Dolayısıyla, Yahudilerle münazarada Kur’ran, onların diliyle hitap 
etmiş, bir tashihde bulunmamış ve “Tevrât” lafzını onların anladığı 
anlamda kullanmıştır, denilebilir.”1 
 
 Kur’ân, izleyicilerini - birini diğerinden ayırmaksızın - bütün 
kutsal yazıları kabul etmeye çağırıyor, kendisinin Yahudilerin ve Mesih 
İnanlılarının kitaplarını doğrulamak üzere inmiş olduğuna iman 
etmelerini buyuyor.  Prof. Dr. İbrahim Ağah Çubukçu’ya göre:  “Kur’ân 
mezhep ayrılıkları ne olursa olsun, Hz. İsa’ya ve İncîl’e  sıcak  
bakmıştır.  Esasen  İslâm,  daha  önceki semavî dinleri doğrulamıştı.”2  
Görüyoruz ki Kur’ânı Kerim Tevrât ve İncîl’i doğrulamaktadır. 
 
 Kur’ân-ı Kerîm apaçık bir şekilde Hz. Muhammed’in, kendi 
döneminde mevcut olan Kitab-ı Mukaddes’i Tanrı’nın Sözü olarak kabul 
ettiğini söylemektedir.  Aşağıdaki ayetlere göre, Hz. Muhammed ve tüm 
Müslümanlar bütün kitapları kabul etmeleri gerekiyor.  Görünen köy 
kılavuz istemez.  Bu ayetler apaçıktır: 
 
     “Ey inananlar, Allâh’a, Elçisine ve Elçisine indirdiği 
     Kitab’a ve daha önce indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın. 
     Kim Allâh’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini 
     ve ahiret gününü inkâr ederse o, uzak bir sapıklığa 
     düşmüştür.”  (Nisâ 4:136)   
 
     “Kitab’ın hepsine inanırsınız.”  (Al-i İmrân 3:119) 
 
     “İsa açık delillerle gelince dedi ki: “Ben size hikmet 
     getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını 
     size açıklamak için (geldim).  Allâh’tan korkun ve bana 
     itaat edin.”  (Zuhruf 43:63)  
 
 Bu ayetler gereğince, Kur’ân’a inandığı gibi Tevrât’a ve İncîl’e 
inanmayan Müslüman derin bir yanılgı içerisindedir.  “Bana itaat edin” 
sözleri kiminle ilgilidir?  Anlaşıldığı gibi, bu ayet Hz.  İsa Mesih 
ile ilgilidir!   Peki, Hz. İsa, ona  itaat edilmesi hakkında ne dedi?  
____________________ 
1.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 43. 
2.  Çubukçu, “Müslümanların Hıristiyanlığa Bakış Açıları”, s. 223. 
 
     “Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz.” 
     (Yuhanna 14:15) 
 
     “Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven 
     odur.”  (Yuhanna 14:21) 
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     “İsa ona şu karşılığı verdi: Beni seven sözüme uyar...” 
     (Yuhanna 14:23) 
 
 Hz. İsa’nın bu sözleri nerede bulunuyor?  Sadece ve sadece 
İncîl’de.  İsa Mesih’in “hadis” kitapları yoktur. Hz. İsa’nın 
“ipsissima verba”, yani O’nun hakiki sözleri, sadece ve sadece İncîl’de 
bulunmaktadır.  Kur’ân-ı Kerîm Hz. İsa’ya ait bulunan tüm sözlerinden 
yüzde birini bile kapsamaz!  Yani, Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. İsa’nın 
buyrukları hakkında pek fazla bir şey yoktur.  İsa Mesih’in orijinal 
sözleri söz konusu olunca, sadece bir tek gerçek kaynak var; o da 
İncîl’dir.  Elimizdeki İncîl’i okumadan, bilmeden, Hz. İsa’nın 
emirlerine nasıl itaat edilebilir?  İncîl elinde olmadan ona uymak 
tamamen imkânsız olurdu.   Bu yüzden Kur’ân, “daha önce indirmiş 
bulunduğu Kitab’a inan” diyor.  Böylece Tevrât ve İncîl’in sağlam ve  
kusursuz  olması  lazım.  Bu ayet Kitab-ı Mukaddes ile ilgilidir, ve 
Kur’ân’a göre bunu inkâr veya ihmal edenleri günahkâr ve kâfir olarak 
nitelemektedir.   
 
     “ve daha önce indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın... 
     inkâr ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür.”  (Nisâ 4:136)  
 
     “Ayetlerimizi, kâfirlerden başkası inkâr etmez.”  
     (Ankebut 29:46-47) 
 
     Kur’ân-ı Kerîm’de, Kitab-ı Mukaddes’ten direkt aktarmaları çok az 
bulunmaktadır.4  Kur’ân, (içlerinde Müslümanlar da olmak üzere) tüm 
imanlılara, Kur’ân ve önceden indirilen kitaplara, yani Tevrât, Zebûr 
ve İncîl’e inanmayı emretmektedir. Halbuki, Kur’ân-ı Kerîm’de İncîl’de 
bulunan İsa Mesih’in sözlerinin yüzde biri bile bulunmamaktadır.  Bu 
nedenle, “size indirilene de inandık” demekle,  Kur’ân-ı Kerîm, Kitab-ı 
Mukaddes’i tasdik etmektedir.  Prof. Dr. Süleyman Ateş, Nisâ 4:136 
üzerine tefsiri şöyle: “Nisa 4:136 âyetinde mü’minler, hem Allah’ın, 
Elçisine indirdiği Kitâba, hem de daha önce indirmiş bulunduğu Kitâba 
inanmaya dâvet edilmektedir.  Tevrât, İncîl bilinen Kitaplardır”5 
____________________ 
4.  Cragg, Muhammed and the Christian, s. 20. 
5.  Ateş, Yeniden İslâma I, ss. 22 & 36. 



85 
 
 

Tevrât Tasdik Edilir: 
(Tora) 

 
Bakara 2:53.......Mûsâ’ya Kitâb ve furkan vermiştik. 
Bakara 2:87.......Andolsun, Mûsâ’ya Kitâbı verdik... 
Bakara 2:92.......Andolsun Mûsâ, size açık delîllerle gelmişti... 
Al-i İmrân 3:48...Ona Kitâbı, hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i 
                  öğretecek. 
Al-i İmrân 3:50...benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı 
                  olarak...Size Rabb’inizden bir mûcize getirdim 
Al-i İmrân 3:65...Oysa Tevrât da, İncîl de ondan sonra 
                  indirilmiştir. 
Mâide 5:45........Onda (Tevrât’ta) onlara: cana can, göze 
                  göz...kısas (ödeşme) yazdık. 
Mâide 5:66........Tevrât’ı...ve kendilerine indirileni gerçeğince 
                  uygulasalardı...İçlerinde mu’tedil bir ümmet var 
Mâide 5:68........De ki: Ey Kitâb ehli siz Tevrât’ı... 
                  uygulamadıkça... 
Mâide 5:110.......sana Kitâb’ı hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i 
                  öğrettim. 
En’âm 6:154.......yola iletici ve rahmet olmak üzere Mûsâ’ya 
                  Kitâb’ı verdik ki, Rab’lerinin huzuruna... 
Tevbe 9:111.......Gerek Tevrât’ta, gerek İncîl’de, gerek Kur’ân’da 
                  Allâh’tan daha çok ahdini yerine getiren kim... 
Hûd 11:110........Andolsun, Mûsâ’ya Kitâb’ı verdik... 
İsrâ 17:2-4.......Biz Mûsâ’ya Kitâb verdik..Kitâb’da İsrâil 
                  oğullarına...Kitab’da İsrail oğullarına şu hüküm 
Secde 32:23.......Andolusun biz Mûsâ’ya da Kitâb vermiştik.  Sakın 
                  onun kavuşması hakkında şüphe içine düşme. 
                  Onu İsrâil oğullarına yol gösteren kılmıştık. 
Mü’min 40:53-54...Andolsun biz Mûsâ’ya hidâyet verdik ve İsrâil 
                  oğullarına o Kitâbı mîras kıldık. (O), akılselim 
                  sahiplerine bir yol gösterici, bir öğüttür. 
Ahkaf 46:12.......önce de önder ve rahmet olarak Mûsâ’nın 
                  Kitâb’ı var. 
 

Zebûr Tasdik Edilir: 
(Ketubîm) 

 
Nisâ 4:163........Süleyman’a da vahyetmiş Davûd’a da Zebûr’u 
                  vermiştik. 
İsrâ 17:55........Davud’a da Zebûr’u verdik. 
Enbiyâ 21:105.....Andolsun Tevrât’tan sonra Zebûr’da da... 
                  yazmıştık. 
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Peygamberler Tasdik Edilir: 
(Nebi’îm) 

 
Bakara 2:136......ve (diğer) peygamberlere Rabb’leri tarafından 
                  verilene inanırız; 
Al-i İmrân 3:84...ve peygamberlere Rab’leri tarafından verilene  
                  inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız, 
                  biz O’na teslim olanlarız. 
Nisâ 4:163........Nuh ve ondan sonra gelen peygamberlere 
                  vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. 

 
İncîl Tasdik Edilir: 

(Yeni Ahit) 
 
Al-i İmrân 3:3-4..Tevrât ve İncîl’i indirmişti. 
Al-i İmrân 3:48...Ona Kitâbı, hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i 
                  öğretecek. 
Al-i İmrân 3:65...Oysa Tevrât da, İncîl de ondan sonra 
                  indirilmiştir. 
Nisâ 4:163........sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi... 
                  İsâ’ya...da vahyetmiş... 
Mâide 5:46........Meryem oğlu İsâ’yı gönderdik ve ona, içinde yol 
                  gösterme ve nûr bulunan İncîl’i verdik. 
Mâide 5:66........İncîl’i ve kendilerine indirileni gereğince  
                  uygulasalardı...İçlerinde mu’tedil bir ümmet var 
Mâide 5:110.......sana Kitâb’ı hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i 
                  öğrettim. 
Tevbe 9:111.......Gerek Tevrât’ta, gerek İncîl’de, gerek Kur’ân’da 
                  Allâh’tan daha çok ahdini yerine getiren kim... 
Hadid 57:26-27....Meryem oğlu İsâ’yı da gönderdik; ona İncîl’i 
                  verdik ve ona uyanların kalblerine şefkat ve 
                  rahmet (duygusu) koyduk. 
 

Tüm Kitab-ı Mukaddes Tasdik Edilir: 
(Kutsal Kitap) 

 
Bakara 2:285......’Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden 
                  ayırmayız.’ 
Al-i İmrân 3:119..”Kitab’ın hepsine inanırsınız.” 
Nisâ 4:136........daha önce indirmiş bulunduğu Kitab’a inanın. 
Mâide 5:46........yanlarındaki Tevrât’ı...nûr bulunan İncîl’i 
                  verdik. 
Mâide 5:68........siz Tevrât’ı, İncîl’i... uygulamadıkça bir esas 
Ankebut 29:46.....bize indirilene de, size indirilene de inandık. 
Şûrâ 42:15........Ben Allâh’ın indirdiği her Kitâb’a inandım. 
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     Yukarıda zikrettiğimiz ayetler tefsire gerek duymayacak kadar 
açıktır.  Zaten Kur’ân kendisini “Apaçık bir kitap’tır” diye tanıtıyor. 
(Neml 27:1 & Zuhruf 43:2-4)  İlan edilen gerçek özetle şudur:  Kitab-ı 
Mukaddes (Tevrât, Zebûr ve İncîl) Tanrı katından indirilmiş, alemlere 
nûr ve yol gösterici olan kitaplardır.  Hükümleri geçerli ve uygulanmak 
zorundadır.  Ona inanmayan, yahut onu inkâr eden Müslüman, apaçık bir 
yanılgıdadır.  Çünkü Kur’ân’ın tasdik ettiği bir kitabın tahrif edilmiş 
olduğu söylenemez.  Prof. Dr. Watt bu durum hakkında şunu söylemişti:  
“Temelde Kur’ân, İslâmı Musevîlik ve Hıristiyanlığa paralel ve onların 
kitaplarını teyit eden bir din olarak takdim etmişti.”6 
 
 Kur’ân Tevrât veya İncîl’in tahrifini bildirmemiştir.  Bırakın 
Kitab-ı Mukaddes’in tahrifini bildirmeyi, Kur’ân’da Hz. Muhammed’in 
döneminde bulunan Tevrât, Zebûr  ve  İncîl’in  doğruluğu  hakkında  en 
küçük bir kuşku bile yoktur.  Kur’ân Tevrât ve İncîl’i insanlara doğru 
yolu gösteren, onları Tanrı’nın Mûsâ ve İsâ’ya indirmiş olduğu  özgün 
ilâhî kitaplar olarak kabul eder ve bildirir.  Kur’ânın söz ettiği 
kitaplar, o gün Yahudilerin ve Hıristiyanların elinde bulunan, Kitab-ı 
Mukaddes’tir.  Hayali, sanal bir Kutsal Kitap değildir.  Kur’ân’da adı 
geçen kitapların, Kitab-ı Mukaddes’i oluşturan kitaplardan farklı 
kitaplar olduğunu kanıtlama çabasının ciddiye alınacak bir yanı yoktur.  
Eski ve Yeni Ahit’ten başka, Tevrât (Yasa) ve İncîl (Müjde) diye 
kitapların varlığını da kanıtlamak mümkün değildir.  Ayrıca, Kur’ân’ın 
kendisi de bunların Yahudiler ile Hıristiyanların kutsal kitaplarından 
farklı şeyler olduğunu söylememektedir.  Tam aksine, açıkça ifade 
edilmiştir ki, bu kitaplar Yahudi ve Hıristiyanların Kutsal Kitap 
olarak kabul ettiklerinin aynısıdır. Bilakis Tanrı Hz. Muhammed’e de 
önceki indirdiği kitaplara inanmalarını buyurdu; “daha önce indirmiş 
bulunduğu Kitab’a inanın.” (Nisa 4:136) 
 
 Bu kısmı özetlersek,  Kur’ân’a göre,  Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın 
ebedi sözüdür ve hiç kimse, hiç bir zaman Tanrı’nın Sözünü 
değiştirebilecek güçte değildir.  Bu iki temel gerçeğin mantıksal 
sonucu olarak da, Kitab-ı Mukaddes değiştirilmemiştir ve bu konuda 
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm tam bir uyum içindedirler.   
 
     “Allâh demişti ki, “Ey Meryem oğlu İsa... sana Kitab-ı, 
     hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i öğrettim.”  (Mâide 5:110) 
____________________ 
6.  Watt, Günümüzede İslâm ve Hıristiyanlık, s. 18. 
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13. Bölüm 
 

Kur’ân-ı Kerîm’e Göre  
 

Allah’ın Kelâmı Değiştirilemez 
 
     “(Bu), Allâh’ın önceden geçen (millet)ler arasında 
     (uygulanan) kanunudur. Allâh’ın kanununu değiştirme(ye 
     imkân) bulamazsın.”  (Ahzâb 33:62) 
 
     Hem Kur’ân’a göre hem de Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı’nın 
sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur.  Tanrı’nın Sözünün 
değiştirilemeyeceği hususunda Kur’ân-ı Kerîm ve Kitab-ı Mukaddes tam 
bir uyum içindedir.  Bu, Kur’ân-ı Kerîm ve Kitab-ı Mukaddes arasında 
ortak bir noktadır.  Kur’ân’dan anlaşılıyor ki, hiç kimse hiç bir zaman 
Tanrı’nın Sözünü değiştiremez.  Şimdi Kur’ân’ın, Tanrı’nın Sözünün 
değişip değişmediği hakkındaki tanıklığını yorum yapmadan aktaralım. 
 
     “Allâh’ın kelimelerini (yardım va’dini) değiştirebilecek 
     kimse yoktur.”  (En’an 6:34) 
 
     “Rabb’inin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe 
     tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç 
     kimse yoktur.  O, işitendir, bilendir.”  (En’âm 6:115) 
 
     “De ki: ‘Onu kendi tarafımdan değiştirmek, benim için 
     imkânsızdır.’”  (Yûnus 10:15) 
 
     “Allâh’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.” 
     (Yûnus 10:64) 
 
     “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunudur. 
     Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.”  (İsrâ 17:77) 
 
     “Rabb’inin Kitabı’ndan sana vahyedileni oku; O’nun 
     sözlerini değiştirecek kimse yoktur.”  (Kehf 18:27) 
 
     “Allâh’ın kanununda bir değişme bulamazsın;  Allâh’ın  
     kanununda bir sapma bulamazsın.”  (Fâtır 35:43) 
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 Bu konuda, Arap dili ve İslâmiyet uzmanı olan Prof. Dr. Sweetman 
tarafından çok önemli bir inceleme yapılmıştır:  “Kesinlikle 
söylemeliyiz ki, Kur’ân metinlerinin hiçbir yerinde, daha evvelki 
Kitap’ların metinleriyle ilgili hiç bir tahrif ifadesi söz konusu 
değildir.  Daha doğrusu,  Kur’ân’dan ve Hadislerden iki tane delil 
ortaya çıkıyor ki, böyle bir tahrif mümkün olamaz.  ‘Rabbinin 
Kitabı’ndan sana vahyedileni oku; O’nun sözlerini değiştirecek kimse 
yoktur.’”1  (Kehf 18:27)   
 
     “Ki ne önünden, ne de ardından ona bâtıl gelmez (onun 
     içine asılsız söz girmez. Ne ondan önce, ne de ondan 
     sonra onu boşa çıkaracak bir kitâb gelmez. O,) hikmet 
     sâhibi, çok övülen (Allâh)dan indirilmiştir.” 
     (Fussilet 41:42) 
 
     “Allâh’ın ötedenberi süregelen kanunudur bu:  Allâh’ın 
     kanununda bir değişme bulamazsın.”  (Fetih 48:23) 
 
     “Benim huzurumda söz değiştirilmez...”  (Kaf 50:29) 
 
 Evet, Kur’ân-ı Kerîm’e göre Tanrı kendi sözünü koruyacak 
güçtedir.  Hiçbir insan Tanrı’nın ebedi sözünü değiştirebilecek güçte 
değildir.  Her şeye kadir olan Tanrı kendi sözünü koruyabilecek 
güçtedir.   
 
 O zaman Müslümanlar, Tevrât, Zebûr ve İncîl’in Yahudiler ve 
Hıristiyanlar tarafından değiştirildiklerini söyledikleri zaman: 
 
     1)  Ya Tevrât, Zebûr ve İncîl’in hiçbir zaman Tanrı’nın Sözü 
         olarak gönderildiklerine inanmayıp Kur’ân’ı inkâr 
         ediyorlar, 
     2)  Ya da Tanrı’nın Sözünün değiştirilemeyeceğine 
         inanmayıp Kur’ân’ı inkâr ediyorlar, 
     3)  Ya da her ikisine inanmayıp Kur’ân’ı inkâr 
         ediyorlar. 
 
 Başka bir seçenek kalmıyor.  Dolayısıyla, gerekli cevap şöyle:  
Kur’ân’a göre Kitab-ı Mukaddes Tanrı’nın Sözü olduğu için, asla 
değiştirilemez.  Bunun aksini iddia etmek gerçekle bağdaşmaz. 
 
 Kutsal Kitaplarda evrenin yaratıcısının  Yüce Tanrı olduğunu 
____________________ 
1.  Sweetman, Islam and Christian Theology, 1. cilt, 1. bölüm,  
    s. 140. 
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açıklanır.  Kendi kudretli elleriyle yeryüzünde ve göklerde olan her 
şeyi yönetir.  Rab insanlara özgür bir irade ve kendi kendine karar 
verebilme yeteneği verdi.  Fakat Yüce Rab, gerçeği ve doğru yolu 
göstermek için peygamberleri aracılığıyla bizlere seslendi.  Yüce 
Allah’ın sözleri insanlara sonsuz yaşamı gösteren bir harita gibidir.2 
 
 Prof. Dr. Süleyman Ateş’e göre:  “Bu açık, geniş evrensel beyan 
karşısında kalkıp da Kur’ân’ın, önceki İlâhî Kitapları neshettiğini, o 
kitapların mensuplarının, Hz. Muhammedin getirdiği şekliyle Müslüman 
olmadıkça ibadetlerinin, Tanrı katında kabul görmeyeceğini söylemek 
doğru değildir, Kur’ân’ın açık ifadesine terstir.  Çünkü Kur’ân, 
kendinden önceki İlâhî Kitabları hükümsüz, geçersiz olduğunu 
söylememiş, tam tersine o Kitapların mensuplarına, Kitaplarının 
hükümlerini uygulamalarını emretmiştir.”3  
 
 Müslüman yazar Bahaeddin Sağlam’a göre, “Kur’an’da açık bir 
şekilde ‘Tevrât tahrif edilmiştir’ diye bir ifade yok. Kur’an özellikle 
Yahudilerin Tevrâtla amel etmelerini teşvik ediyor.  Ve eğer Yahudi ve 
Hıristiyanlar, Tevrât ve İncîl ile amel etmezlerse, hiçbir değerlerinin 
olmayacağını söylüyor.  (Maide 5:68)  Mevcut malzeme üzerinde oynamalar 
olmuştur, denilmiyor.  Olan tahrifat, hahamların, taraflarına manayı 
yontmaları ve zaman içinde oluşmuş dejenerasyonlardır.  Nitekim aynı 
hastalık Müslümanların hadis kitaplarında da olmuştur.  Eğer Kur’an 
elde olmasaydı bugünkü Müslümanlar da Yahudilerin durumuna düşerdi.  
Nitekim, rivayetleri esas alanlar öyle olmuşlardır.”4 Sağlam’a göre, 
“Tevrât bir mucizedir ve vahiy ürünüdür.  Tevrât’ın değiştirilmediğini 
2x2’nin 4 ettiği gerçeği kuvvetinde kanıtlamış oldu.  Fahreddin Râzî, 
İmam Buhari, İbn Haldun ve Muhammed Abduh gibi İslam alimleri Tevrât 
metninin hepten tahrif edilmesinin aklen mümkün olmadığını, bunun 
tevatür (sağlam bir aktarma ile) bize geldiğini söylemişlerdir.”5 
 
     İşin garip tarafı, biz Mesih İnanlıları, Kitab-ı Mukaddes’in 
sağlamlığına tanıklık eden Kur’ân’a bu önemi verirken, kimi bilgisiz 
Müslümanlara karşı Kur’ân’ı savunmuş oluyoruz.  Bu Müslümanlar, Kitab-ı 
Mukaddes’e yöneltilen mızrağın, Kur’ân’a da dediğini düşünemiyorlar. 
____________________ 
2.  Romain, Kur’an...Derken Haksız Değildir, s. 17. 
3.  Ateş, Yeniden İslâma I, s. 31. 
4.  Sağlam, Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrât, s. 237. 
5.  Bilgi, “Bahaeddin Sağlam: Tevrât Bir Mucizedir ve Vahiy 
    Ürünüdür”, Gerçeğe Doğru, Sayı 7, s. 22. 
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14. Bölüm 
 

Kur’ân’a Göre Allah’ın Kelâmı Bizzat 
 

Allah Tarafından Korunmaktadır 
 
     “Senden önce hiçbir resûl ve nebi göndermemiştik ki o, 
     (bir şey) arzû ettiği zaman, şeytan onun arzûsu içerisine 
     mutlaka (onun dünyâ ile meşgül edecek bir düşünce) atmış 
     olmasın. Fakat Allâh, şeytanın attığını derhal iptal eder, 
     sonra kendi âyetlerini sağlamlaştırır.  Allah bilendir, 
     hikmet sâhibidir.”  (Hac 22:52) 
 
 Kur’ân-ı Kerîme göre, başlangıçtan beri insanlar ile Tanrı 
arasındaki tüm ilişkilerin nasıl doğru olabileceğini Kitab-ı 
Mukaddes’te belirtilmiştir.  Bu bilgi Tanrı tarafından verilmiştir.  Bu 
yüzden, Tanrı o kitaplara son derece önem vermekte, onları 
korumaktadır.  Eğer Yüce Tanrı, kendi Kitab-ı Mukaddes’ini vahiy olarak 
verebilirse, aynı zamanda O’nu kolayca da koruyabilir.  
 
 Eğer insan kendi eserini korumayı ve saklamayı isterse, Yüce 
Tanrı daha ziyade Kutsal Kitab’ını korur.  Hiçbir varlık Tanrı’nın 
kudretine sahip değildir ve yine hiç kimse O’nun sözlerini 
değiştirebilecek güçte değildir.  Tanrı gafil avlanmaz.  Kimse O’ndan 
önce davranamaz.  İlk adımı her zaman kendisi atar.  Her olayın, 
“başlangıcında” O hazır bulunur.  Tanrı kendisine acizlik 
yüklenmesinden ve kendisiyle dalga geçilmesinden hiç hoşlanmaz ve Tanrı 
da insanlarla dalga geçmez.   
 
 Tanrı’nın sıfatlarından biri, “el-Mevla”:  “Koruyup gözeten, 
destek veren.  Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan.”1  Bu 
sıfat Kur’ân’da tam altı kez bulunuyor, (Al-i İmrân 3:150, Enfâl 8:40, 
Tevbe 9:51, Hac 22:78, Muhammed 47:11 ve Tahrim 66:2; Bkz. Yaşar Nuri 
Öztürk’ün tercümesidir) ama Esmaül-Hüsna’ın 99 sıfatında hiç 
bulunmuyor!    
 
     “Hayır, Mevlânız Allâh’tır, (O’na itâat edin), yardımcıların 
     en iyisi O’dur.”  (Al-i İmrân 3:150) 
____________________ 
1.  Wickwire, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm Fihristi, s. 34. 
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     “Bu böyledir, çünkü Allâh inananların koruyucusudur.”  
     (Muhammed 47:11) 
 
 Tanrı madem ki mü’minleri koruyorsa, o halde Kendi Kitabını 
korumaz mı?  Bazı Müslümanlar, Tanrı’nın Kutsal Kitab’ı “tahrif edildi” 
diye ileri sürmekle, Tanrı’nın kendi kitaplarını koruyamadığı iddiasını 
da ortaya atmış olmuyorlar mı? 
 
 Tanrı’nın Kutsal Kitab’ın her bölümü Tanrı’nın koruyuculuğu 
altındadır.  Yaşar Nuri Öztürk’ün Hac 22:52’inci ayet üzerindeki 
tefsiri şöyle:  “Burada ayetin çoğul kullanıldığı için tüm ayetler, 
özellikle Kur’ân ayetleri kastedilmektedir.”2 Kur’ân, Tanrı’nın, Kutsal 
Kitabını Şeytan’ın etkisinden koruduğunu söylemektedir.  
 
     “O zikri (Kur’ân-ı biz indirdik biz; ve O’nun koruyucusu da 
     elbette biziz!”  (Hicr 15:9) 
 
     “O elbette şerefli bir Kur’ân’dır, korunmuş bir kitâpta 
     (mushafta, yahut Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.” 
     (Vâkıa 56:77-78) 
 
     “O, gaybı bilendir.  Kendi görünmez bilgisini kimseye 
     göstermez.  Ancak râzı olduğu elçilere gösterir.  Çünkü 
     o, (râzı kimselerin) önüne ve arkasına gözetleyiciler 
     (koruyucular) koyar (onları şeytanların kapmasına, ya 
     da bildiklerine, gördüklerine yanıltıcı şeyler 
     karıştırmalarına engel olur).  (Cin 72:26-27) 
 
 Tanrı’ya inandım deyip de, Tanrı’nın her şeye kadir olduğuna 
inanmayan hiç kimse yoktur herhalde.  Tanrı her şeye kadir ise, 
öncelikle kendi sözlerini korumakla bunu göstermez mi?   “Tanrı, ilk  
Kitaplarını  korumadı  da sadece  son  Kitab’ını  ve  Dinini 
korumaktadır” yanıtı mantıklı bir ifade değildir.  Bu ayetler Kur’ân’ın 
korunacağına işaret ediyorsa, Kur’ân için geçerli olanın, Tevrât ve 
İncîl için de geçerli olması demektir.  Bu durumda Tanrı’nın kendi 
kitapları arasında ayrım yaptığından sözedilmiş olmuyor mu?  Neden, 
sözlerinin bir kısmının “bozulmasına, değiştirilmesine” göz yumar da, 
bir kısmının “bir harfinin bile bozulmasını” engeller?  “Onlar arasında 
bir ayrım yapmayız.”  (Bakara 2:136) 
____________________ 
2.  Öztürk, Kur’ân’daki İslâm, s. 345. 
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 Müslümanlar’a şunları sormak gerek:  “Siz fâni (ölümlü) insanlar 
olarak, yazmış olduğunuz bazı kitapların değiştirilmesine seyirci kalır 
mısınız?  Yaşadığınız sürece kendi kitaplarınızın tümünü (evet, tümünü) 
korumaz mısınız?”   Evet, siz fâni yazarlar olarak, yaşadığınız sürece 
bütün kitaplarınızı korursunuz da, sonsuz ve gücü her şeye yeten Yüce 
Tanrı, neden kendi kitabını, sözlerini korumasın?  Acaba Tanrı kendi 
kitaplarına, sizin kitaplarınıza verdiğinizden daha az mı önem 
veriyor?!  Bu tür iddialar sadece Tanrı’ya küçük düşürüyor: Sanki 
Kur’ân’ı koruyabilmiş, ama aynı derecede kendi sözü olan Tevrât’a, 
Zebûr’a ve İncîl’e sahip çıkamamıştır. 
 
     “Sen yalnız sen RABSİN; gökleri, göklerin göklerini, 
     ve bütün ordularını, yeri ve onun üzerinde olan bütün 
     şeyleri sen yarattın, ve onların hepsini korursun; ve 
     göklerin ordusu sana secde kılar.”  (Nehemya 9:6) 
 
 Din üzerine araştırmaları olan Turan Dursun, bazı İslâmcı 
yazarların temel çelişkilerini tespit etmektedir:  “Kur’ân’ın 
savunucuları, Kur’ân’ın, ‘Tanrı’nın koruması altında’ bulunduğunu 
savunup dururlar.  Bunu da daha çok, Hicr Suresinin 9. ayetine 
dayanarak yaparlar.  Bu ayetin anlamı şudur:  ZİKR’i (yoruma göre 
Kur’ân’ı) biz indirdik; onun koruyucuları da kesinlikle biziz.”  Demek 
ki, Tanrı kendi indirdiğine ‘sahip çıkıyor’ ve onu koruyor.  Anlatılan 
bu.  Peki öteki ‘kitap’ları da vahyedildiğine göre, onlara niçin sahip 
çıkmamış  ve onları neden korumamış?   Onlar da kendi kitabı değil 
miydi?  Kur’ân’ı koruma işini, Tanrı’nın üstlenmesi üstüne biraz 
düşünmek gerekir.  Tanrı neden Kur’ân’ı koruyor?  Ayette bu sorunun 
karşılığı var:  ‘Çünkü onu biz indirdik!’ Ancak, Kur’ân’ın, Tevrât’a ve 
İncîl’e ilişkin ayetleri gözönünde bulundurulduğu zaman, koca bir 
çelişki ortaya çıkıyor:  Kur’ân ayetlerinde çok açık biçimde, 
Tevrât’ın, İncîl’in de ‘Tanrı katından indirildiği’ bildirir.  İslâm 
dünyasında, bu kitapların, ‘zamanla tahrife uğradıkları’ ve ‘bu yüzden 
yeni bir kitap olarak Kur’ân’ın indirildiği’ inancı paylaşılır.  Buna 
ilişkin ayetler, hadisler kanıt olarak gösterilir.  Soru şu:  ‘Tanrı, 
kendi indirmesidir’ diye Kur’ân’ı koruyor da, yine kendi ‘indirdiği 
kitaplar’ olan Tevrât’ı, İncîl’i neden korumamıştır?  Bu soruya kimse 
doyurucu karşılık veremez.”3   
____________________ 
3. Dursun, Din Bu 2, s. 37; Dursun, Din Bu 4, s. 40. 
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 Tanrı’nın büyüklüğünü ve yüceliğini dile getirmek için 99 isim 
veya sıfat (Esmâü’l Hüsnâ) sıralayan Müslüman yazarlar, nedense, 
Tanrı’nın kendi sözlerini koruduğuna inanmak istemiyorlar.  Eğer 
Tevrât, Zebûr ve İncîl değiştirilmişse, Tanrı’nın her şeye kadir (her 
şeye gücü yeten) olduğuna nasıl inanabiliriz?  Her şeye gücü yeten 
Tanrı, öncelikle kendi sözlerini korumaz mı?4 Görülüyor ki, Tanrı’nın 
Sözünü değiştirmeye kimsenin gücü yetmez.  Tanrı onun kutsal sözlerin 
değiştirilmesi istemiyor. Unutmayalım ki, Tanrı’nın koruyucu melekleri 
de vardır.  Onlar Tanrı tarafından verilmiş olan görevi boşuna 
almamışlardır.  
 
     “İşte ben, yolda seni korumak için, ve hazırladığım yere 
     seni getirmek üzre, önünden bir melek gönderiyorum.”   
     (Çıkış 23:20) 
 
     “Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek 
     için gönderilen görevli ruhlar değil midir?”   
     (İbraniler 1:14) 
 
     “O’nun emriyle hareket ederler.”  (Enbiyâ 21:27-28) 
 
     “Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (yaptığı işleri 
     gözetleyip muhafaza edici) olmasın.”  (Târık 86:4) 
 
 Tevrât’ta “el-Mukaddim” olan Tanrı insanların korunması için 
“...önündan bir melek göneriyorum” diye yazıyor. (Çıkış 23:20)  
İnsanların kurtuluşu sağlayabilmek için Tanrı’nın gönderilmiş olan 
Kutsal Kitabın hepsini aynı şekilde korunma altında bulunmaktadır.  
Tanrı’nın bu kanûnu değişmez.   
 
     “...ve işte, koruyucu ve mukaddes bir melek göklerden indi. 
     Hüküm koruyucu meleklerin fermanı ile, ve iş mukaddeslerin 
     sözü ile olmuştur, ta ki, yaşıyanlar şunu bilsinler, 
     insanların kırallığı üzerinde Yüce Olan saltanat sürer...”  
     (Daniel 4:13 & 17) 
 
     “Bu küçüklerden bir tekini bile hor görmekten sakının!  Size 
     şunu söyleyeyim, onların göklerdeki melekleri, göklerde olan 
     Babamın yüzünü her zaman görürler.”  (Matta 18:10-11) 
___________________ 
4.  Karataş, Gerçekleri Saptıranlar, ss. 67-70. 
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 Prof. Dr. J.I. Packer’e göre: “Tanrı asla eskisinden daha az 
doğru, merhametli, adil ya da iyi olamaz.  Tanrı’nın günümüzdeki 
karakteri her zaman Kutsal Kitap çağlarında olduğu gibi kalacaktır. O 
zaman, Yahve’nin aslında kim olduğunu, yani üç bin yıl önceki 
kimliğini, sonsuz dek değişmeden koruduğunu gösteriyor.  Tanrı’nın 
ahlaksal karakteri değişmez.  İnsan sözleri değişken şeylerdir.  Ancak 
Tanrı’nın sözleri böyle değildir;  sonsuza dek kalıcıdır.   Tanrı’nın 
sonsuz gerçeğini hiçbir şey iptal edemez.”5 
 
 Tanrı aciz değildir.  Eğer Tanrı’nın Sözü Şeytan veya insan 
tarafından tahrif edilmiş olsaydı, Şeytan kesinlikle galip sayılmış 
olurdu.  Bu düşünce, Şeytan’ın, Tanrı’nın Sözünü çarpıtmaya çalışmasını 
ifade eder.  Halbuki semavî dinlerin tüm kitaplarına göre Şeytan’ın, 
Yüce Tanrı üzerinde böyle bir zafer kazanma olanağı yoktur.  Bu tahrif 
edilme düşünceleri ise, olması imkânsız düşüncelerdir.  Tanrı’nın 
sakladığını kurt yemez. 
 
     “Bu böyledir, çünkü Allâh inananların koruyucusudur.”  
     (Muhammed 47:11) 
____________________ 
5.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, s. 69-70. 
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15. Bölüm 
 

Kur’ân’a Göre Mü’minler, Kutsal  
 

Kitaplar Arasında Hiçbir Ayrım Yapmazlar 
 
     “‘Allâh’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, 
     Mûsâ ve İsâ’ya verilene ve (diğer) peygamberlere Rabb’leri 
     tarafından verilene inanırız; onlar arasında bir ayırım 
     yapmayız, biz Allâh’a teslim olanlarız.’ deyin.”  
     (Bakara 2:136) 
 
 Müffesir Bilmen’in, Bakara 2:136 üzerine tefsiri şöyle:  
“Hazreti (Musa ile) Hazreti (İsa’ya verilene) asıl Tevrât ile İncîle ve 
bütün (peygamberlere Rabbileri canibinden verilmiş olan şeylere) yani 
âyetlere, mucizelere de (iman ettik) bunları da mutekit bulunuruz, 
hepsini de tebcil ederiz.”1   Yukardaki ayet açık ve net olmasına 
rağmen Tanrı Kutsal Kitapları arasında hiç bir ayrım yapmazken sayın 
Bilmen yorumuna kendi önyargısını katarak “asıl” Tevrât ve İncîl 
diyerek kendi inancına Kur’âna ve Allah’a ters düşmektedir.  Tanrı sözü 
bütün zamanlarda sonsuza dek “aslı” olarak mevcut kalacaktır. Şunu 
hepimiz yediden yetmişe cahilden alime kadar herkes bilmeli; Tanrı’nın 
Sözü asla hiçbir yolla değiştirilemez. 
 
 Kur’ân-ı Kerîm’e göre mü’minler Tanrı’nın kitapları arasında 
hiçbir ayrım yapmazlar.  Yani, eğer biri Kur’ân’ın 
değiştirilemeyeceğine inanıyorsa, bu aynı ölçünün Tanrı’nın diğer 
kitaplarına da uygulanması gerekir, çünkü Tanrı değişmezdir 
(değişmediği için tüm eylemlerinde tutarlıdır); Tanrı çifte standart 
kullanmaz, ikiyüzlü olamaz.  Eğer Tanrı bir eserini (Kur’ân-ı Kerîm’i) 
koruyorsa, öbür tüm kitapları  (Kitab-ı Mukaddes’i) de korumak 
zorundadır.  Eğer Tanrı inanlılara “onlar arasında bir ayırım yapmayız” 
diye bir emir veriyorsa, özellikle Tanrı da onların arasında bir ayrım 
yapmaz.  Aşağıdaki ayetlere göre, kim Tevrât veya İncîl değiştirildi 
derse, kitaplar arasında bir ayrım yapmakta ve bu Tanrı katında büyük 
bir suç işlemiş değil mi? 
 
 Sayın Prof. Dr. Mevlüt Güngör’ün Bakara 2:136 ile ilgili yorumu 
şöyle:  “Yukarıya koyduğumuz âyetten de açıkça anlaşıldığı gibi,  
mü’min’in  Yüce  Allah’ın  bütün  peygamberlere  indirilmiş  
____________________ 
1.  Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri,  
    1. Cilt, s. 130. 
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olduğu ilâhî kitapların hepsine birden aralarında bir ayırım yapmadan 
inanması zorunludur.”2  Ne var ki birkaç satır sonra şunu da ekliyor:  
“Ancak, diğer kitapların, zamanla insan sözleri karışıp aslî 
hüviyetlerini kaybetmeleri sebebiyle, yürürlükten kaldırıldıklarını ve 
hâlen kıyâmete kadar Allah indinde makbul olan kitâbın sâdece Kur’ân-ı 
Kerîm olduğunu kabul ediyoruz.”3  Bu iki ifade birbirleriyle çelişiyor.  
Kur’ân-ı Kerîm ayrım yapmayın derken, Müslümanların çoğu ayrım 
yapmaktadırlar. Böylece bu sözle onların kendileri Kur’ân-ı Kerîmi 
inkâr etmiş bulunuyorlar! 
 
     “De ki: ‘Allâh’a, bize indirilene, İbrahim’e İsmail’e, 
     İshak’a, Yakub’a ve torunlara indirilene; Mûsâ’ya, İsâ’ya ve 
     peygamberlere Rab’leri tarafından verilene inandık; onlar 
     arasında bir ayırım yapmayız, biz O’na teslim olanlarız.’” 
     (Ali İmrân 3:84) 
 
     “Resul, Rabb’inden kendisine indirilene inandı, mü’minler 
     de.  Hepsi Allâh’a, meleklerine, kitablarına ve 
     peygamberlerine inandı.  ‘Onun elçilerinden hiçbirini 
     diğerinden ayırmayız.’ (dediler). Ve dediler ki: ‘İşittik, 
     itaat ettik!’”  (Bakara 2:285) 
 
     “Onlar ki Allâh’ı ve elçilerini inkâr ederler, Allâh 
     ile elçilerinin arasında ayırmak isterler, “Kimine 
     inanırız, kimini inkâr ederiz!” derler; bu ikisinin 
     (inanmakla inkârın) arasında bir yol tutmak isterler.  
     İşte onlar gerçek kâfirlerdir.  Biz de kâfirlere 
     alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır!  Ve onlar ki, 
     Allâh’a ve elçilerine inandılar, onlardan hiçbiri 
     arasında ayırım yapmadılar; işte onların da (Allâh), 
     pek yakında mükâfatlarını verecektir. Şüphesiz Allâh, 
     çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”  (Nisâ 4:150-152) 
 
 Yukarıdaki ayetlerden anlaşıldığı gibi Kur’ân’a göre Müslümanlar 
Tevrât ve İncîl’e de aynen Kur’ân gibi ayrım yapmadan inanmaları 
gerekmektedir.  Ama maalesef Müslümanların çoğu buna inanmıyorlar.  
İslâm’da Tanrı’nın dört kitabı, yani Mûsâ’ya verilmiş Tevrât, Davut’a 
verilmiş Zebûr, ve İsâ’ya verilmiş İncîl olduğu öğretilir.  Fakat 
Müslümanlar yalnız Hz. Muhammed’e hürmet ederek sırf Kur’ân’ı okuyor.  
Gerçekten Kur’ân’ın emrettiği   ____________________ 
2.  Güngör, Kur’ân Penceresinden İmân Amel Hayat Ahiret ve   
    Kâinât’a Bakış, s. 51. 
3.  İbid, s. 52. 
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gibi Mûsâ, Davut ve İsâ’ya saygı gösterilirse, onlara verilmiş Tevrât, 
Zebûr ve İncîl de okunacaktır.  Ama kitaplar arasında bir ayrım yapıp, 
Kur’ân-ı Kerîm’i inkâr ederek,  Tevrât ve İncîl tahrif edilmiş 
diyorlar.  Ancak Kur’ân’ı Kerim ile amel etmekte olduklarını iddia 
ediyorlar.  Bu ne biçim bir mantık? 
 
     “Hâ mîm.  Ayın sîn kaf.  O azîz ve hakîm olan Allâh, sana 
     senden öncekilere böyle vahyeder.”  (Şûrâ 42:1-3) 
 
 O halde Kur’ân’ın kendisinden önceki kutsal yazılara mensup 
olması gerekir.  Nasıl ki, “O Kur’ân, korunmuş bir kitâp” olduğu gibi, 
(Vâkıa 56:77-78), aynı şekilde tüm Kitab-ı Mukaddes de Kur’ân’ın 
kendisi için iddia ettiği yolla vahyolunmuştur. Yani, eğer Kur’ân Tanrı 
tarafından korunmuş bir kitap sayılırsa, o zaman Eski ve Yeni Ahit de 
aynı şekilde Tanrı tarafından korunması lazım, çünkü “...senden 
öncekilere böyle vahyeder.” (Şûrâ 42:3) 
 
 Müslümanlarca meşhur olan Muhammed Husayn Heykel, Muhammad’in 
Hayatı adlı kitabında şöyle yazıyor: 
 
     “Öncelikle bu satırların yazarının herhangi bir 
     Hıristiyan teorisi ile çatışmak gibi bir niyeti yoktur. 
     İsâ’nın vahyi, İslâm tarafından doğrulanmıştır.  Bunu 
     bu çalışmada birçok örneklerle görmüştük.  İslâm önceki 
     gelmiş mesaj ve haberleri (peygamberlikleri) terkib 
     (sentez) etmeyi ve onlar için bir zirve sağlamayı 
     hedeflemiştir.  İncîl’in İsâ’nın öğrencilerine olan 
     açıklamasında gerçekleştirdiği üzere: 
 
     ‘Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz 
     kılmak için geldiğimi sanmayın.  Ben geçersiz kılmaya 
     değil, tamamlamaya geldim.’  (Matta 5:17) 
 
 Bu aynı şekilde Kur’ân Müslümanlara, İbrahim, Mûsâ, İsâ ve tüm 
geçmişe inanmalarını tasdik etmiştir.”4  
 
     İsâ’ya ve peygamberlere Rab’leri tarafından verilene  
     inandık; onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz O’na 
     teslim olanlarız.’”  (Ali İmrân 3:84) 
 
     “Kitab’dan sana vahyedileni oku...”  (Ankebut 29:45) 
 
     “Veya bunu artır ve ağır ağır Kur’an oku.”  (Müzzemmil 73:4) 
 
 Bütün Müslümanlar için, Kur’an-ı Kerimin okunması açık bir şekilde 
emredilmiştir. Aynı şekilde, bunun gibi emirler Kitab-ı Mukaddes’te bulunmaktadır: 
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     “Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıacak, ve onda 
     yazılmış olanın hepsine göre yapmağa dikkat edesin diye, 
     gece gündüz onu düşüneceksin; çünkü o zaman yolunu açacaksın, 
     ve o zaman muvaffak olacaksın.” (Yeşu 1:8) 
 
     “Bu konuların üzerinde dur.  Kendini bunları ver ki, herkes 
     senin ilerlediğnini görsün. Kendini ve öğretişini dikkat et, 
     bu yolda yürümeye devam et.  Çünkü bunu yapmakla hem kendini, 
     hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.”  (1 Timoteyus 4:15-16) 
 
     “Bu konuları imanlıları hatırlat.  Gerçeğin bildirisini doğru 
     kullanarak kendini Tanrı’ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak 
     sunmaya gayret et.”  (2 Timoteyus 2:14-15) 
 
 Kuran-ı Kerim emredimiş olduğu gibi, diğer Kutsal Kitapların arası 
bir ayrım yapmayarak, Tanrı’ın bütün sözleri aynı şekilde okumaya 
zorundadırlar.  Eğer bunu yapmıyorsunuz, ikiyüzlü halınde düşmüş 
olmaktasınız.  Kitab-ı Mukaddes hakkında da bazı söylentiler olabilir, ama 
Kutsal Kitap, yaşayan Tanrı’nın diri sözüdür.  Bunu kişisel olarak 
okumalısınız ve okumak için ciddi bir karar almalısınız.  Her gün gazeteye 
ayırdığınız zamanı Kitab-ı Mukaddes’e ayırıyor musunuz?  Ne yazık ki çoğu 
insanlar Tanrı’nın Sözüne bu kadar az bir zaman bile ayırmıyorlar! 
Hayatımız boyunca da böyle  kalıyoruz,  çünkü  Tanrı’nın   karşılıksız   
armağanı  olan bilgeliği almak için parmağımızı kıpırdatmıyoruz. Bütün 
müminler için, Kitab-ı Mukaddes’in okunması şarttır. 
  
 Hz. Muhammed’le aynı dönemde yaşayan İspanya’lı İsidora (M.S. 
560-636) Kutsal Kitab’ın okunması hakkında şunu şöyledi:   
 
     “Devamlı okumadan hiç kimse Kutsal Kitap’ın anlamını çözemez. 
     Çünkü yazıldığı gibi: ‘Onu yüksek tut, o da seni yükseltecek-  
     tir; Ona sarıldıkça, seni izzete erdirecektir.’ (Süleyman’ın 
     Meselleri 4:8)  Kutsal Kitabı okumakta ne denli devamlılık 
     gösterilirse, ondan alınan akıl o denli zenginleşir.  Öyle 
     insanlar var ki akıllıdırlar; fakat Kutsal Kitabı okumakta 
     gayret göstermezler. Böylece ihmalkârlıkları ile, okumakla 
     öğrenebileceklerini hor gördüklerini kanıtlarlar.  Başkaları 
     ise öğrenmeyi arzu ederler, fakat hazırlıksızlıkları onları 
     engeller.  Ne var ki bunlar, akıllı ve sürekli bir okuma ile 
     onlardan daha akıllı, fakat tembel ve ilgisiz olanların 
     bilmediklerini öğrenmeyi başarırlar.”5  
4.  Haykal, The Life of Muhammed, s. 570. 
5.  İannitto, s. 605; İsidora, Özdeyişler Kitabından, 3,9. 
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16. Bölüm 
 

Kur’ân’a Göre Ehl-i Kitabın 
 

“Hepsi Bir Değildir” 
 
     “Ama hepsi bir değildir.  Kitab’lılar içinde, gece 
     saatlerinde ayakta durup Allâh’ın âyetlerini okuyarak 
     secdeye kapanan bir topluluk da vardır.  Onlar, Allâh’a  
     ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten 
     men’ederler; hayır işlerine koşuşurlar.  
     İşte onlar iyilerdendir.” (Al-i İmrân 3:113-114) 
 
     Evet, hepsi bir değildir.  Kötü olanlar var, ama aynı zamanda iyi 
olanlar da vardır.  Ak koyunun kara kuzusu da olur.  Her dönemden kötü 
insanların örneklerini bulmak gayet kolaydır.  Ama hepsi bir değildir.  
Kur’ân, daha önceki bölümlerde gördüğümüz, imandan sapmış Yahudiler ve 
Hıristiyanlardan bahsettiği gibi, gerçek imanını koruyan Yahudiler ve 
Hıristiyanlardan da bahsetmiştir.  Bu gerçek imanlılar Tanrı tarafından 
takdir görüyorlardı.  Gerçek Hıristiyanlar için Kitab-ı Mukaddes büyük 
önem taşır, çünkü Kutsal Kitap Tanrı’nın sözleri ve inancın tek 
otoritesi olarak kabul edilir. 
 
 Kur’ân’a göre Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in dönemi arasında gerçek 
Hıristiyanlar vardı: 
 
     “İsâ onlardan inkârı sezince:  ‘Allâh’a gitmek için kimler 
     bana yardımcı olacak?  dedi.  Havârîler:  ‘Biz, Allâh 
     (yolun)un yardımcılarıyız;  Allâh’a inandık, şâhid ol, biz 
     müslümanlarız.’ dediler, ‘Rabb’imiz, senin indirdiğine 
     inandık, peygambere uyduk; bizi şahitlerle berâber yaz!’” 
     (Al-i İmrân 3:52-53) 
 
     “Havârîlere:  ‘Bana ve elçime inanın!’ diye ilhâm etmiştim 
     (Kalblerine bu düşünceyi atmıştım);  ‘İnandık, bizim 
     müslümanlar olduğumuza şahit ol!’ demişlerdi.” (Mâide 5:111) 
 
     “Nitekim Meryem oğlu İsa da havârilere:  ‘Allâh’a (giden 
     yolda) benim yardımcılarım kimdir?  demişti. Havâriler: 
     ‘Allâh(yolun)un yardımcıları biziz’ dediler. İsrâil 
     oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkâr etti.”  
     (Saf 61:14) 
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 Bu Kur’ân’daki ifadeler gösteriyor ki, Hz. Muhammed dönemine 
kadar Kutsal Kitap sapasağlam mevcuttu ve gerçek imanlılar 
bulunmaktaydı.  Kur’ân’a göre Ehl-i Kitab’ın tamamı Kutsal Kitab-ı 
yanlış yorumlamıyordu.  Sadece bunlardan bir kısmı bunu yapıyordu.  
Koçyiğit’in,  Al-i İmrân 3:113 ile ilgili tefsiri ise şöyle: 
 
     “Kitap ehli, daha önce zikredilen çirkin sıfatlar ve kötü 
     ameller yönünden, şüphesiz hepsi de birbirinin aynı değildir. 
     Bunların arasında sayıları az olsa bile mü’min olanlar da 
     vardır.  Kitap ehli içinde az olan mü’minleri zikrederek, 
     onları en güzel sıfatlar ve en iyi amellerle tavsif etmiştir. 
     Kitap ehlinden şöyle bir cemaat vardır ki, bunlar, hakka 
     yönelip adalete sarılmış kimselerdir.  Dînin hiçbir emrine 
     aykırı davranmazlar ve hiç kimseye zulmetmezler.  Bu  
     sıfatlarıyla onlar, büyük çoğunluğu fâsık olan kitap ehlinin 
     tamamiyle karşısındadırlar.”1  
 
 Yaşar Nuri Öztürk’ün Al-i İmrân 3:113 ile ilgili tefsiri ise 
şöyle: 
 
     “Ali İmrân suresi 113. ve devamı ayetler Ehli kitap’ın 
     hepsinin aynı olmadığını, içlerinden bir grubun gece-gündüz 
     Allah’ın ayetlerini okuyup ibadet ettiğini, Allah’a, 
     âhirete, inanıp iyiliğe çağırdığını vs. anlattıktan sonra 
     onları salihler diye anmaktadır. ‘Buradaki beyanlarla da, 
     Müslüman olanlar kastediliyor’ gibi bir hükme varmak 
     Kur’ân’a iftira olur.”2 

 
 “Allah’ın âyetleri” Kutsal Kitab’ın âyetleri kapsanıyor. 
Kur’ân’ın bu konuda ne yazdığına dikkatle bakalım: 
 
     “Kitâb ehlinden öyleleri var ki, Allâh’a inanırlar, size 
     indirilene ve kendilerine indirilene - Allâh’-tan korkarak 
     inanırlar;  Allâh âyetlerini birkaç paraya satmazlar. 
     Onların mükâfatı da Rab’leri katındadır. Şüphesiz Allâh, 
     hesâbı çabuk görendir.”  (Al-i İmrân 3:199) 
 
     “Fakat içlerinden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler, 
     sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar.  O 
     namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allâha ve âhiret gününe 
     inananlar... İşte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.” 
     (Nisâ 4:162-163) 
____________________ 
1.  Koçyiğit, Kur’ân-ı Kerîm Meal ve Tefsiri, 2. Cilt, s. 185. 
2.  Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, s. 240. 
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 Demek ki, Tanrı onları iyilerden saydığına göre, onlar Tanrı’nın 
vahyettiği orijinal Kutsal Kitab’ı kullanmaktaydılar. 
 
     “Mûsâ kavminden bir topluluk var ki gerçeğe götürürler 
     ve onunla adalet yaparlar.”  (A’râf 7:159) 
 
     “Kitab ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle emanet 
     bıraksan, onu sana öder.  (Al-i İmrân 3:75) 
 
     “İçlerinde (ileri geri gitmeyen) mü’tedil bir ümmet var...” 
     (Mâide 5:66) 
 
 Beydavi’nin A’râf 7:159 üzerindeki yorumu şöyle:  “Ehl-i 
Kitab’tan bir topluluk hakkı uygulayarak, ya da hakkın sözüyle 
insanları doğru yola iletir, hak ile aralarında adilce hükmederler.  
Kastedilenler, Muhammed’in imanda sabit, hakkı yerine getiren 
çağdaşları ya da Ehl-i Kitab’ın imanlıları.”3   
 
 Onlar içinde doğru olan bir kısım olduğu gibi sahtekâr olan bir 
kısım da vardır.  Ama bu doğru olan kısım hakkında, Kur’ân-ı Kerîm 
takdirle bahsetmektedir.   
 
     “...İnananlara sevgice en yakınları da ‘Biz 
     hıristiyanlarız.’ diyenleri bulursun.  Çünkü onların 
     içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük 
     taslamazlar.”  (Mâide 5:82) 
 
 Prof. Dr. İbrahim Ağah Çubukçu,nun Mâide 5:82 üzerindeki yorumu 
da şöyledir:  “Kur’ân Kitap ehli içinde Hıristiyanlığı Müslümanlığa  en  
yakın olarak belirtmektedir.  Bu hususu şu âyet açıkça 
vurgulamaktadır.”4  Profesör Watt bu ayet hakkında benzeyen bir ifade 
veriyor:  “Bu da başka tecrübelere bağlı olarak Müslümanların 
Hıristiyanları kardeş telakki ettikleri günler de olmuştu.”5   
 
 Büyük bilgin Muhammed Hamidullah’ın Mâide 5:81-85 ayetlerle 
ilgili değerlendirmesi şöyledir:  “Burada söylenmesi uygun düşecektir 
ki, bütün insanları bu yeni dine (diğer bir ifadeyle ezelî ve ebedî 
dine) yani İslâm’a girmeye davet ederken Kur’ânı Kerim,  şayet  Allah  
inancına  sahip  bir  dine  mensuplarsa,  bu 
____________________ 
3.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, s. 1. 
4.  Çubukçu, “Müslümanların Hıristiyanlığa Bakış Açıları,” s. 224. 
5.  Watt, Günümüze İslâm ve Hıristiyanlık, s. 18. 
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davetine icap etmeyip İslâm olmayanları kendi dinlerine karşı ihmalkâr 
davranmaya asla çağırmamaktadır; aksine Kur’ânı Kerim, gayet açık ve 
seçik bir biçimde, bu gibi kimselerin kendi dinlerinin icaplarını 
yerine getirmeleri için ısrarlı bile davranmaktadır: Mesela Kurân, 
İsa’ya İncîl verenin Allah olduğunu kabul ve ifade eder: 
 
     ‘Burada hidayet ve ışık vardır.’ der ve hatta: 
 
     ‘İnsanlar için bir hidayet (doğru yol) olması hasebiyle’ 
     der.  Ayrıca Hıristiyanların sâdıkane ve mü’minâne, 
     İncîl’deki esaslara uymaları ve bunları yaşamaları 
     mecburiyetini ısrarlı bir şekilde tekrar eder durur: 
 
     ‘İncîl’e inananlar, Allah’ın bu kitapta vahyedip 
     indirdiklerine göre hükmetsinler!...’   Aynı şekilde: 
 
     ‘Kitap sahibi insanlar!  Sizler Tevrât ve İncîl’i ve 
     Rabbinizden sizin için indirilen şeyi tutup ayağa 
     kaldırmazsanız (yani hükümlerini tatbik edip yerine 
     getirmezseniz) hiçbir sözünüzde durmamış olursunuz.’   
 
 Bu ayet, İslâm hükümetlerine, gayrimüslim tebealarının hukukî 
muhtariyete sahip olmalarına ve müstakil mahkemeler kurmalarına müsaade 
etme mecburiyeti yükler.”6 
 
 Kur’ân’da, Hıristiyan ve Yahudilerin kendi kitaplarında 
öğretilenlere inanmalarının kabul edilmesi açıkça gösterir ki, Kutsal 
Kitap Hz. Muhammed zamanında geçerli ve değişmemiş durumda olmalıydı. 
 
     “De ki:  Ey Kitâb ehli, siz Tevrât’ı, İncili ve Rabb’inziden 
     size indirileni  uygulamadıkça bir esas üzerinde 
     değilsiniz... İnanlılar, yahudiler, sâbiîler ve 
     hıristiyanlar(dan) Allâh’a ve âhiret gününe inanan ve iyi 
     işler yapanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”  
     (Mâide 5:68-69) 
   
     “Şüphesiz iman edenler; Yahudiler, Hıristiyanlar ve 
     Sabiîler, bunlardan kim ki, Allâh’a ve ahiret gününe 
     inanır, iyi bir iş yaparsa elbette onlara, Rab’leri 
     katında mükafat vardır; onlara korku yoktur ve onlar 
     üzülmeyeceklerdir.”  (Bakara 2:62) 
____________________ 
6.  Hamidullah, İslâm Peygamberi, ss. 690-691. 
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 Yaşar Nuri Öztürk’e göre, “Bu ayetler, dış patentleri bakımından 
muhtelif kategoriler arzeden insanların üç şartı taşımaları halinde 
ebedî kurtuluşu yakalamış olacaklarını açıkça bildirmektedir.  Bunu, 
“bu kategorilerin Müslümanlığa geçenler” şeklinde ayrı bir şarta 
bağlamak, Kur’ân ayetlerini tahriftir.  Böyle bir iddia, Kur’ân’ı 
abesle uğraşır bir pozisyona sokmak olur.”7 

 
 Yukarıdaki ayetlere göre bazı Yahudiler veya Hıristiyanlar 
Tanrı’nın doğru yolundan sapmış değildi ve bu mü’minler Tanrı’nın Sözü 
olan Kutsal Kitab’ı okuyarak devamlı Tanrı’ya ibadet ediyorlardı.  
Tabii ki, bu ayetler Tanrı’nın Sözünün sapasağlam ve değişmemiş halde 
olduğunu varsayıyor.  Bu mü’minler kesinlikle, ellerindeki Kutsal 
Kitab’ı tahrif edemez ya da bir para karşılığı ayetleri satmazlardı.  
“Allâh’tan korkarak inanırlar;  Allâh âyetlerini birkaç paraya 
satmazlar.”  (Al-i İmrân 3:199) Yahudiler Tevrâtı severler.  Mesih 
İnanlıları da Kutsal Kitabı severler, kötü kişilerin bunları bozup 
herhangi bir değişiklik yapmasına kesinlikle izin vermezler.  Onlar da 
ellerindeki Kutsal Kitap metinlerinin tahrif edilmesine kesinlikle izin 
vermezlerdi.    
 
 Şu bir gerçek ki, her zaman ve her devirde Tanrı’nın gerçek 
mü’minleri vardır.    
 
     “Her ümmetin bir peygamberi vardır.  Peygamberleri onlara 
     gel(ip de bunlar onu yalanlay)ınca aralarında adâletle 
     hükmolunur, hiç zulmedilmezler.”  (Yûnus 10:47) 
 
     “Bizim helâk ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları 
     vardı.”  (Şuarâ 26:208) 
 
 Bu mü’minler insanları uyarırlar, Tanrı’nın Kutsal Kitabını da 
korurlar.  Yüce Tanrı sadece peygamberler ve elçiler göndermedi.  Aynı 
zamanda, onları Yahudi ve Hıristiyan cemaatler olarak toplamıştı, ta ki 
onlar beraber Tanrı’nın sözlerine saygı göstersinler.  Bu mü’minler 
varken, her hangi bir “tahrif” sözlerine, “tebdil” veya “tağyır” söz 
konusu olamaz.  Bir kimse Tanrı’nın Kutsal Kitabını elinden alıp 
değiştirmeye kalksaydı, diğer mü’minler karşı çıkmazlar mıydı?  
Tanrı’dan korkanlar, insanlardan korkmaz. 
 
     “Ey İsrâil oğulları...sâdece benden korkun!” (Bakara 2:40) 
____________________ 
7.  Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, s. 236. 
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     Gerçek mü’minler insanlardan korkmazlar.  Tanrı’nın korkusu 
içinizde varsa, anlayacaksınız ki, mü’minler, Tanrı’nın Kutsal 
Kitabında her hangi bir “tahrif”e izin vermezler. “RABBİN sırrı 
kendisinden korkanlarındır; ve ahdini onlara bildir.”  (Mezmur 25:14) 
 
 Hz. İlya, Horeb’te iken Yahudilerin çoğunun Tanrı’yı unutmuş 
olmaları hususunda rahatsızlık duymaktaydı.  Tanrı’ya, 
 
     “Orduların Allahı RAB için çok kıskanç oldum; çünkü 
     İsrâil oğulları senin ahdini bıraktılar, senin 
     mezbahlarını yıktılar, ve senin peygamberlerini kılıçla 
     öldürdüler, ve ben, yalnız ben kaldım, ve almak için 
     canımı arıyorlar.” dedi.  (1 Kırallar 19:14) 
 
Ama Rab’bin ona cevabı, ise şöyleydi: 
 
     “Fakat ben İsrâilde, Baala çökmemiş bütün dizleri, ve onu 
     öpmemiş her ağzı, yedi bin kişiyi alıkoydum.”  
     (1 Kırallar 19:18) 
 
 İncîl de bu konuya devam etmektedir: 
 
     “Öylese şunu soruyorum:  Tanrı kendi halkından yüz mü 
     çevirdi?  Kesinlikle hayır!  Ben de İbrahim soyundan, 
     Benyamin oymağından bir İsrailliyim.  Tanrı önceden bildiği 
     kendi halkından yüz çevirmedi.  Yoksa İlyas’la ilgili 
     bölümde Kutsal Yazı’nın ne dediğini, İlyas’ın İsrail’e karşı 
     Tanrı’ya nasıl yakındığını bilmez misiniz?  ‘Rab senin 
     peygamberlerini öldürdüler, senin sunaklarını yıktılar. 
     Yalnız ben kaldım.  Beni de öldürmeye çalışıyorlar.’ 
     Tanrı’nın ona verdiği karşılık nedir?  ‘Baal’ın önünde diz 
     çökmemiş yedi bin kişiyi kendime alıkoydum.  Aynı şekilde, 
     şimdiki zamanda da Tanrı’nın lütfuyla seçilmiş küçük bir 
     topluluk vardır.’”  (Romalılar 11:1-5) 
 
 Dikkat ederseniz Tanrı, önceden bildiği kendi halkından yüz 
çevirmedi.  Hem geçmiş zamanlarda hem de şimdi öyledir.  Her zaman 
Tanrı’nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır.  Belki Hz. 
Muhammed’in zamanında Arabistan’daki bölgede gerçek olan mü’minlerin 
sayısı daha az olabilirdi, ama o bölgede bile, gerçek ehli Kitap 
imanlılar vardı.   Arabistan Ortadoğuda bulunduğuna göre, kesinlikle 
Türkiye’de, Avrupa’da ve Afrika’da birçok gerçek Ehl-i Kitap imanlılar 
bulunuyordu.  Elbette ki, onların elinde Tevrât, Zebûr, ve İncîl’in 
gerçek metinleri bulunuyordu. 
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 Daha önceki ayetlerde de görüldüğü gibi, bir kısım Yahudiler, 
Tevrât’ın ayetlerini inkâr etmekle suçlanırken, yukarıdaki ayetlerde 
bazı Yahudi Tevrât’a sadık kalmış oldukları açıkça bellidir.  Eğer 
Tevrât tahrif edilmiş olsaydı, Tanrı’ya bağlılığını sürdüren böyle bir 
grubun bulunması söz konusu olamazdı.  Yani, o zaman da dahil, Kutsal 
Kitap değiştirilmemiş halde duruyordu.  Kolaylıkla görülebilir ki, bazı 
Yahudilerin, ayetleri kendi çıkarlarına uygun olarak yorumlamalarına 
rağmen, Tanrı’nın Sözünün hiç bir insan tarafından  değiştirilemeyeceği  
Kur’ân’da da açıkça belirtilmiştir. 
 
 İşin ilginç yanı, aynı konuda, Tevrât ve İncîl’de de Yahudilerin 
bazı vefasızlıklarından bahsedilmesine karşın, bu Tanrı’nın 
güvenilirliğine gölge düşürmez: 
 
     “Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur? 
     Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan 
     kaldırır mı?  Kesinlikle hayır!  Her insan yalancı olsa da, 
     Tanrı’nın doğru olduğu bilinmelidir.  Yazılmış olduğu gibi: 
     ‘Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığın zaman 
     davayı kazanasın.’”  (Romalılar 3:3-4) 
 
 Bir başkasının itirazını duyar gibiydi:  “Ama onlar Antlaşma 
Yasa’sını sadakatle korumadılar.”  Bu önemli itirazı o şöyle 
karşılandı.  “Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan 
kaldırır mı?  Kesinlikle hayır!”  Tanrı dürüsttür, sözleri gerçek olup 
evrenin esasıdır.  İnsanların yalancılığı, ihanetleri karşısında Rabbin 
lütfunun sonsuza dek sürecek güvenilirliği daha da belirginleşir.   
 
     “Tanrı haksız mıdır?  Kesinlikle hayır!  Öyle olsa 
     Tanrı nasıl dünyayı yargılayacak?”  (Romalılar 3:5-6) 
 
 Bir suçlama Tanrı’nın rızasını kazanmak için oluşturulan, ancak 
daha sonra bozulan ruhbanlık olayı ile ilgilidir.  (Hadid 57:27)  
Hıristiyanların  birçoğu  da  ruhban  sınıfının yanlışları olduğunu 
kabul etmekte ve bu sınıfın olmaması gerektiğine inanmaktadırlar.  
Ruhban sınıfına karşı olanlar ve Rab’be bağlılığını  koruyanlar  “Mesih  
İnanlıları”   veya  genel  olarak “Protestan” adı ile bilinirler.  
Protestanlar ise tek otorite olarak Kutsal Kitab’ı kabul ederler.  
“Sola Scriptura” (sadece ve sadece  Kutsal   Kitap)   Protestanların    
esas   prensiplerinden 
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biridir.8   
 
 Bu yüzden, Hıristiyanlar veya Mesih İnanlılar olarak, değişmez 
Kitab’ımızın söylemleriyle çelişen, başka dinlerin kutsal kitaplarında 
bulunan metni reddederiz.  Ayrıca, sapkın Hıristiyan mezheplerin 
öğrettiklerini de kabul etmeyiz.  İmanımız, Tanrı’nın bizlere 
vahyettiği Kitab-ı Mukaddes üzerine kuruludur, çünkü tüm kutsal yazılar 
Tanrı tarafından vahyedilmiştir.  Tanrı’nın Kitab’ı ile çelişen hiç bir 
öğreti kabul edilemez.9  
 
 Var olan ruhban sınıfı da Tanrı’nın mesajını değiştirecek veya 
Tanrı’nın isteğini engelleyecek güce sahip  değildir  ve kendi 
olduğunun da kanıtıdır.  Nasıl ki imanı zayıf olan Müslümanların 
bulunması İslâmı bozamıyorsa, imanı zayıf olan (sözde) Hıristiyanların 
bulunması da gerçek Hırıstiyanlığa zarar veremez.  
 
     “Allâh’ın izni olmadıkça, mü’minlere hiçbir zarar 
     veremez.  Mü’minler (boş yere üzülmesinler) ve Allâh’a 
     dayansınlar.”  (Mücadele 58:10) 
  
 Kur’ân-ı Kerîme göre Rab Tanrı, bazı kötü adamların 
yaptıklarından dolayı diğer mü’minleri cezalandırmaz.  Zararı ancak 
onların kendileri üzerindedir. 
 
    “kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir.  Rabb’in kullara 
    zulmedici değildir.”  (Fussilet 41:46) 
 
 Gerçek bir Müslüman,  Kur’ân-ı değiştirmeye  teşebbüs 
edemiyeceği gibi, gerçek bir Yahudi ve Hıristiyan da Kitab-ı Mukaddes’i 
değiştirmeye teşebbüs edemez.  Kur’ân’a göre Hz. Muhammed’in döneminde 
gerçek ve dürüst Hıristiyanlar vardı.  Bundan dolayı Kur’ân’ı iyi 
inceleyen her Müslüman, Hıristiyanlık hakkında daha gerçekçi ve daha 
olumlu yargılara varacaktır. “RAB kullarının canını kurtarır; ve ona 
sığınanların hiç biri mahkûm olmaz.” (Mezmur 34:22) “Rab salihlere 
destek olur.” (Mezmur 37:17)  
____________________ 
 8.  “Sola Scriptura”:  Reform zamanında protestanların ruhban 
     sınıfını reddederek sadece Kutsal Kitab’a önem vermesi 
     ana prensibine dayanır. Bu reformun dört ana prensibi 
     şunlardır:  Sola gratia, Solo Christo, sola fide, ve Sola 
     Scriptura.  Yani, kurtuluş ancak lütufla, ancak İsa Mesih’le, 
     ancak imanla, ve kurtuluşun tüm gerekleri ancak Kutsal 
     Kitap’ta bulunur.  Bkz:  Kistler, Sola Scriptura, s. 184. 
 9.  Al-Qayrawani, Mesih Gerçekten Haçlandı mı?, ss. 69-70. 
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 Hıristiyanlıkta, Tanrı’nın bütün nimetlerin bilebilmek için en 
önemli vasıta Tanrı’nın Sözüdür.  O sonsuza kadar herkes için 
kalıcıdır.  Burada Tanrı’nın Sözünün önemini işleyeceğiz.10 
 
 1. Söz başlangıçta var olup, O’nun vasıtası ile herşey oldu ve 
    olmuş olanlardan hiçbir şey O’nsuz olmadı.  (Yuhanna 1:1) 
 2. Söz vasıtası ile zemin sudan ve su ile kaimdir ve söz ile 
    sabittir. (2 Petrus 3:5) 
 3. Söz vasıtası ile günahımızı görüp korkarız. (Çıkış 9:20) 
 4. Söz vasıtası ile kalplerimiz değiştirilir.  (Elç. İşleri 2:37) 
 5. Söz vasıtası ile yeniden doğarız.  Zira biz hakikat 
    sözüyle yeniden doğduk.  Hakiki tövbe söz ile olur.  Yeni 
    doğuş ise sözden doğmaktır. (Yakup 1:18, 1 Petrus 2:23)  
 6. İşittiğimiz söze inanarak hayat buluruz. 
    (İbraniler 4:2, Filipililer 2:15)  
 7. Söz vasıtası ile kurtuluşa erişesiniz.   
    (1 Petrus 2:2-3, İbraniler 5:12) 
 8. Söz vasıtası ile pak hayatı sürdürürüz.  (Mezmur 119:9) 
 9. Söz vasıtası ile günah işlemekten kurtuluruz. (Mezmur 119:11) 
10. Söz bizi takdis eder.  (Efesliler 5:26-27, Yuhanna 17:17) 
11. Söz vasıtası ile cesaretleniriz. (Tekvin 15:1, İşaya 41:10)   
12. Söz vasıtası ile teselli oluruz.  (Mezmur 119:50) 
13. Söz vasıtası ile kuvetleniriz. (Yeremya 15:16) 
14. Söz vasıtası ile mutlu oluruz.  (Mezmur 119:162) 
15. Söz vasıtası ile, eğer o bizde kalırsa, şeytana galip 
    geliriz.  (1 Yuhanna 2:14) 
16. Söz vasıtası ile kurtuluş hususunda imanla bilinçli oluruz. 
    (2 Timoteyus 3:15, Mezmur 119:130) 
17. Söz vasıtası ile her iyi iş için hazırız. (2 Timoteyus 3:17) 
18. Söz vasıtası ile alçakgönüllü oluruz. (2 Tarihler 34:27) 
19. Söz vasıtası ile dünyadan ve dünyevilikten tamamen 
    ayrılırız. (1 Yuhanna 2:15) 
20. Söz vasıtası ile hayatta kalırız. 
    (Yeremya 38:20, Çıkış 15:26) 
21. Söz vasıtası ile Tanrı’ya hamdederiz. (Mezmur 138:4) 
22. Sözü hıfz etmek vasıtası ile Mesih kendini bize gösterir ve 
    Baba ile gelip kalbimizde yer tutar. (Yuhanna 14:21-23) 
23. Sözü hıfzedersek bizde Tanrı’nın sevgisi olgunlaşır.  
    (1 Yuhanna 2:5) 
24. Söz vasıtası ile ruhani konularda olgunlaşırız.  Dünyada çok 
    şeyler değişir, fakat söz sonsuza kadar aynıdır.  Onun bir 
    harfi ve noktası kaybolmaz.  (Mezmur 119:28 & 89, İşaya 40:8) 
____________________ 
10. Çorbacıyan, Bereketlerin Kaynakları, ss. 65-71. 
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17. Bölüm 
 

Kur’ân’a Göre Allah’nın Kelâmı  
 

Ebediyete Kadar Geçerli Kalacaktır 
 
     “Allâh demişti ki:  ‘Ey İsâ, ben seni öldüreceğim, bana 
     yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve  
     sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin 
     üstünde tutacağım.”  (Al-i İmrân 3:55) 
 
 Kutsal Kitap, kendisinin Tanrı’nın ebedi Sözü olduğunu iddia 
ettiği gibi, aynı şekilde Kur’ân’da kendisinin Tanrı’nın ebedi sözü 
olduğunu iddia ediyor.  Dolayısıyla Tanrı’nın ebedi sözünün 
değiştirilmesi mümkün olamaz.  Eğer Tanrı’nın Sözü gökte korunmuş 
bulunuyorsa, aynı zamanda yerde de korunmuş bulunacaktır.  İslâmiyet’in 
esas öğretişlerine göre Kur’ân’ı Kerim ebedidir, yaratılmamıştır.1  
Ayrıca, Kur’ân’a göre Tanrı’nın kitapları arasında bir ayrım yapılmaz.  
(Bkz. 15. Bölüm)   Müslümanlar için, Kur’ân’ın hangi ölçüleri 
uygulanacaksa, bu aynı ölçünün Kutsal Kitap için de uygulanması 
lazımdır.   
 
 Prof. Dr. Ersöy şöyle diyor:  “İlâhî menşe’li olmaları 
bakımından Tevrât, İncîl ve Kur’ân-ı Kerîm vahyin mahsûlüdür.”2  Prof. 
Dr. Mehmet Aydın’a göre:  “Yeni Ahit’in tüm metninin Kutsal Ruhun 
ilhamı altında şekillendiği kabul edilerek, onun, “Allah’ın Kelâmı” 
olduğunu kilise tereddütsüz kabul etmektedir.”3  Böylece Kur’ân’ın 
mantığına göre eğer Kur’ân’ın kendisi ebediyete kadar geçerli 
kalacaksa, o zaman Kutsal Kitap için de aynı ölçü kullanılması lazım, 
çünkü Kur’ân’a göre her iki kitap aynı Tanrı’dan kaynaklanmıştır, ve 
Tanrı’nın kanununda bir değişiklik bulunamaz.  
 
     “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunudur. 
     Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın.”  (İsrâ 17:77) 
____________________ 
1.  Seale, The Doctrine of the Uncreated Qur’an, ss. 66-69.  
2.  Ersöy, Kur’ân Tarihi: Kur’ân-ı Kerîm’im İndirilişi ve Bugüne 
    Gelişi, s. 64. 
3.  Aydın, Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, s. 82. 
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 Eğer Tanrı diyorsa ki benim kanunlarımda bir değişiklik 
bulamazsın, o zaman bizlerin Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap’ta 
değişiklik aramak gereksiz bir zahmettir. Bunun gibi değerli okuyucum, 
Tanrı’nın sözlerini  kimse değiştiremez.  Aynı zamanda değiştirildiğini 
düşünmekte Tanrı sözünün değişmezliğine iman etmemektir.  Bu da 
Tanrı’nın acizliğini düşünmektir.  Tanrı sözünü koruyabilecek kuvvette 
midir?  Eğer koruyabilecek kuvvetteyse neden hâlâ değişiklik aranıyor? 
 
 Kur’ân’da Tanrı’nın Sözü, “Kelâmullâh” olarak nitelendirilir.  
Kelâmullâh dendiği zaman “Allah’ın Kelâmı” yani, başka bir ifade ile 
“Allah’ın Sözü” anlaşılır.4  İncîl’de de öyledir.  Yani her iki 
kitap’ta Hz. İsa Mesih, Tanrı’nın Sözü olarak görülmektedir. 
 
     “Başlangıçta Söz vardı.  Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz 
     Tanrı’ydı.  Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi... Söz insan 
     olup aramızda yaşadı.  Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan 
     gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un 
     yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:1-2 & 14)   
 
 Vahiy, Mesih İsa’nın gelişiyle Kutsal Kitap’ı aşan bir boyut 
kazanıyor.  İncîl gökten ayet ayet inmiş bir kitap değildir.  “İncîl” 
(Grekçe: “evangeliyon”) “iyi haber” demektir.  İncîl, İsa’nın 
kendisidir.  Esas gökten inen, Tanrı’nın yaşayan Sözü’dür (Mesih İsa). 
 
     “Zekeriyyâ, mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona: 
     Allâh sana, Allâh’tan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, 
     nefsine hâkim ve iyilerden bir peygamber olacak Yahyâ’yı 
     müjdeler,” diye ünlediler.”  (Al-i İmrân 3:39) 
 
 Süleyman Ateş’in bu ayet üzerinde yorumu şöyledir:  “Burada 
kelime ile Hz. İsa’ya işaret edilmektedir.  Başka bir âyette de İsa’dan 
Allah’ın kelimesi olarak bahsedilir.”5    
 
 Ogüstin bu konuda söyle demişti:  “Yahya sestir; oysa Rab 
Kelâm’dır: ‘Başlangıçta Söz vardı.’  Yahya bir süre için sestir.  Mesih 
İsa, başlangıçta Kelâm’dır, ezeli ve ebedi Kelâm’dır.”6  
____________________ 
4.  Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, s. 1. 
5.  Ateş, Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meali, s. 54. 
6.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 472;  
    Ogüstin, Azizlerin Bayramları Üstüne Vaazlar, 293, 3. 
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 Biliyoruz ki, Kutsal Kitab’a göre İsa Mesih’in başlangıcı 
yoktur.  Hz. İsa Tanrı’nın Sözü olarak ebedidir. 
 
     “Ve sen Yahuda binleri arasında bulunmak için küçük olan 
     Beyt-lehem Efrata, İsrail üzerine hükümdar olacak adam bana 
     senden çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli 
     günlerdendir.”  (Mika 5:2)  
 
     “Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında dediler.  Çünkü 
     peygamberler aracılığıyla şöyle yazılmıştır:  ‘Sen, Yahuda 
     diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç 
     de en önemsizi değilsin!  Çünkü benim halkım İsrail’i 
     güdecek olan önder senden çıkacaktır.’”  (Matta 2:5-6) 
 
     “İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır.”  
     (İbraniler 13:8) 
 
 İhsan Özbek, İbranilerin 13:8’inci ayeti üzerinde şu yorumu 
yapar:  “Konudan konuya atlasak da, iman yaşamımız için nereden örnek, 
nereden destek bulacağız sorularını sorsak da geleceğimiz nokta hep 
aynıdır:  İsa Mesih.  O’nun sağladıkları geçici değildir, bağlılığı 
insanlarındaki gibi sınırlarla kısıtlanmamıştır.  İsa Mesih’e ne zaman 
gereksinim duysak yanımızda olacaktır.  Çünkü O bize şöyle dedi: “Ben 
Rab’bim, değişmem” (Malaki 3:6)  Bizde İsa Mesih’e övgülerimizi 
sunarken Mezmur yazarı gibi, “Ama sen hep aynısın, yıların hiç 
tükenmeyecek” (Mezmur 102:27) diyebiliriz.  İsa Mesih başlangıçta 
neydiyse, şimdi de O’dur ve gelecekte de aynı kalacaktır.  O’nun 
kimliği, özyapısı, niteliği hiçbir zaman hiçbir durumda değişmemiştir, 
değişmeyecektir.  İsa “kendisinde değişiklik ya da döneklik gölgesi 
olmayan” Tanrı’dır. (Yakup 1:17)”7 
 
 İslâm tarihine bakarsak “Kelâmullâh”ın yaratılıp yaratılmadığı 
hakkında Müslüman ilâhiyatçıların hepsinin aynı görüşte olmadıklarını 
görüyoruz. İşte Kur’ân’ın yaratılmış olup olmadığı sorunu, daha sonra 
Abbasi halifesi Me’mun (813-833) zamanında yirmi yıl süren bir 
kargaşaya neden olmuştur.8  Örnek olarak, Cehm İbn Safvân (ö. 833), 
Tanrı’nın  sözünün  yaratılmış  olduğunu  söyledi.  Öbür taraftan Ahmet 
İbn Hanbel (M.S. 780-835) ____________________ 
7. Özbek, İman... İncîl’in “İbranilere Mektup” Bölümü Üzerinde 
   Bir Yorum Çalışması, s. 130. 
8. Ateş, Yeniden İslâma II, s. 7. 
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Tanrı’nın Sözünün yaratılmadığını söylemiştir. Ahmed İbn Hanbel’in 
şöyle söylediği rivayet edilir: “Kim Kur’an’ı okumanın yaratılmış 
olduğunu düşünürse, o bir Cehmi’dir ve Cehmi de bir kafirdir.”9 
 
 El-Eş’ari de (M.S. 873-935), Tanrı’nın sözlerinin yaratılmamış 
ve ebedi olduğunu söylüyordu, Mu’tezile mensupları ise Tanrı’nın Sözü 
yaratılmıştır diyorlardı.  Kur’ân-ı Kerîm hakkında yaratılmış  olup  
olmadığı  konusu  ile  ilgili  şiddetli tartışmalar oldu.10  
 
 Abbasî Halife al-Me’mûn döneminde sünni kelamcıların çoğunluğu, 
Kur’an’ın Allah’ın ezeli ve yaratılmamış bir sözü veya kelamı (Arapçası 
Allah’ın Kelamı anlamındaki, Kelamullah’dır ve Nisa 4:171’de İsa için 
kullanılan “Allah’ın Kelimesi” anlamındaki “Kelimetullah”dan 
ayrılmıştır) olduğunu kabul ediyorlardı.  Diğerleri, özellikle de 
Me’mun’u destekleyen Mu’tezile kelamcıları, Kur’an’ın Allah’ın 
yaratılmış kelamı olduğu ve ezeli olmadığını ileri sürerek buna karşı 
çıkmışlardır.11 Zamanla, “Tanrı’nın Sözü ezelîdir (yaratılmamış)”  
şeklindeki  Eş’arilerin  görüşü,   Müslümanlarca sahih olarak kabul 
edilmiştir.12   El-Eş’arî herşeyden önce, kırk yıl içinde bulunduğu 
Mu’tezile ekolünü terketmiş, Ehl-i Sünnet’in bir kanadını 
oluşturmuştur. 

 
     “El-Eş’ari önceleri Mu’tezile idi.  Bir noktadan sonra 
     Mu’tezile’nin ilâhi adalet ve Kur’ân-ı Kerîm’in yaratılmış 
     olduğu tezlerini redderek Basra’daki büyük camide bunu halka 
     ilân etti.  Bir cuma günü kürsüye çıkarak yüksek sesle şöyle 
     bağırdı:  Beni tanıyan tanır.  Beni tanımayanlara ise 
     kendimi tanıtayım.  Ben filan oğlu filanım.  Kur’ân-ı 
     Kerim’in yaratılmış olduğu ve Allah’ın gözle görülemiyeceği 
     tezlerini savundum... Şimdi bunların hepsini yalanlıyorum.”13 
 

 Eş’arî, “Kelâmullah” hakkında Hanbelî düşüncesini benimser 
gözükmektedir.  Ona göre Allah’ın kelâm sıfatı ezelîdir.  Şayet 
Allah’ın  kelâmı  ezelî  olmazsa  ve zaman içinde yaratılmış olsa, 
Allah  kelâmı  yaratılmadan  önce  Allah  dilsiz  olmuş  olacaktı. 

____________________ 
 9. Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s. 179. 
10. Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, s. 42-46. 
11. Watt, Kur’an’a Giriş, s. 192. 
12. Cate, Each Other’s Scripture; The Muslim’s Views of the 
    Bible and the Christian’s Views of the Qur’an, s. 11-13. 
13. Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, s. 53 & 62; İbn en Nedîm, 
    Fihrist, Kahire, s. 271; Bedevî, c. I, s. 264. 
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Halbuki ezelî olarak konuşma sıfatı kendisinde mevcuttur. Kur’ân-ı 
Kerîm ezelî hakikâtleri ihtiva etmekle ezelî olmaktadır.14 
 
 Abbasî Halifesi al-Memûn, Kur’ân’ın ebedî olduğuna ve buna 
inanmanın şart olduğuna dair bir kanun çıkarttı. Bu kanuna uymayanlar 
devlet gücü ile falaka, hapis ya da ölüm cezasına çarptırıldılar.15 

 
 İmam Beyhakî,’nın (M.S. 994-1066)  Kitabü’l Esmâ ve’s Sıfat  
adlı kitabında naklettiğine göre:16 
 
 İbn ul Cerrah (ö. 941): “Her kim Kur’ân’ın yaratıldığını 
     düşünürse, o kişi kâfirdir.” demişti. 
 
 Yezid b. Haravan: (ö. 684) “Allah’ın Sözü yaratılmıştır 
     diyen bir kimse zındıktır (dinsiz)”; demişti. 
 
 Müzenî (ö. 878), (Şafiî’nın öğrencisi):  “Her kim Kur’ân 
     yaratılmıştır derse, o kâfirdir.”  demişti. 
 
 AbdurRahmân b. Mehdi:  “Eğer elimde bir kılıcım olsaydı, ve 
     bu köprü üzerinde bir kimsenin Allah’ın Sözü yaratılmıştır 
     dediğini duysaydım, onun kafasını keserdim.” demişti. 
 
 İbn Hanbel (M.S. 780-835):  “Kur’ân her açıdan 
     yaratılmamıştır.” demiştir. 

 
 Tüm bu görüşler doğrultusunda, Tanrı’nın Sözü yaratılmamış ise, 
o zaman ebedidir, ve ebedî ise, o zaman değiştirilemez, tahrif 
edilemez.  Nitekim Ebü’l-Fadl es-Suudi ve Ebü’l-Beka Salih el-Caferî 
(ö. 1221) gibi en eski ve en saygıdeğer Müslüman müfessirler (Kur’ân 
yorumcular) Hıristiyanların kullandığı Tevrât, Zebûr ve İncîl’i olduğu 
gibi kabul etmişlerdir.17  
 
    “Ne yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir 
     musîbet (âfet, hastalık) yoktur ki biz onu yaratmadan önce, 
     bir kitapta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) 
     olmasın.  Doğrusu bu, Allâh’a kolaydır.”  (Hadid 57:22) 
____________________ 
14. İbid. s. 71. 
15. Seale, Muslim Theology: A Study of Origins with Reference to 
    the Church Fathers, s. 67. 
16. Sweetman, Islam and Christian Theology, 1 Kısım, 2. Cilt,  
    s. 116-117. 
17. Moran, Hakikat ve Dalalet, s. 8. 
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     “Apaçık Kitab’a andolsun ki Biz, düşünüp anlamanız için 
     onu Arapça bir Kur’ân yaptık, O katımızda bulunan ana 
     Kitapta(Levh-i Mahfuzda)dır.”  (Zuhruf 43:2-4) 
 
     “Bilmez misin ki Allâh gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir.  
     Bu (bilgisi), bir Kitâb içinde (Levh-i Mahfuzda)dır.  Bu, 
     Allâh’a kolaydır.”  (Hac 22:70) 
     
 Levh-i Mahfûz, korunmuş levha demektir.  Yani, Kur’ân-ı Mübinin 
Allah resûlüne vahy edilmeden önce bulunduğu yer, her türlü tağyır ve 
tahriften uzaktı.  Bu konuda İmamı Gazzâlî (M.S. 1058-1111) şöyle der:  
“Alemin yaratılışından sonuna kadar ne olup bitecekse Allah hepsini 
takdir ve kaza edip yazmıştır.  Buna, Kur’ân-ı Kerîm’de geçtiği üzere, 
kâh “Levh-i Mahfûz”, kâh Kitab-ı Mübin”, kâh İmamı mübin” denilir.” 
Ayrıca, Levh-i Mahfûz hakkında, Kitab-ı Müeccel, Kitab-ı Ma’lûm, Kitab-
ı Hafıyz, Kitab-ı Meknûn, Ümmül’l Kitap, deyimleri de 
kullanılmıştır.”18   
 
     “Allâh demişti ki:  ‘Ey İsâ, ben seni öldüreceğim, bana 
     yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve  
     sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin 
     üstünde tutacağım.”  (Al-i İmrân 3:55) 
 
 Koçyiğit’ın Al-i İmrân 3:55 üzerine tefsiri şöyle:  “Allahu 
Ta’âlâ tefsîrini yaptığımız âyet-i kerîmede, İsâ’ya tâbi olanları, 
kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacağını beyan buyurmuştur.  Allah’ın 
va’di şüphesiz haktır.  Bu gün Hıristiyanların himmetiyle ayakta 
durabilen Yahudiler elbette kıyamete kadar yaşayacaklardır.”19  Bu 
ayete göre  İsâ Mesih’i inkâr edenler  ne zamana kadar şuçlu bulunacak?  
Ta ki kıyamet gününe kadar!  Yani, Tanrı İsa’ya uyanları ta kıyamet 
gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacağım diyor.  O zaman şu 
soruyu sormak lazım: Eğer İncîl sağlam olmazsa, bu insanlar İsa’ya 
nasıl uyacaklar?  İsa’ya inananların elinde bu İncîl sağlam kalmalı ki, 
onlar da İsa’ya, doğru bir şekilde uysunlar.  Çünkü Mesih İnanlılarının 
hepsi İncîl’in söylediğine göre Mesih’e uymaya çalışırlar.  Çünkü İncîl 
şöyle der:  “Tanrı’da yaşıyorum diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda 
yürümelidir.”  (1 Yuhanna 2:6)  Bu da ancak Tanrı’nın Sözü olan 
İncîl’in sağlam kalması ile mümkün olacak bir gerçektir.  Madem ki 
Kur’ân’a göre, İsâ Mesih’in İncîl’de bulunan sözleri ta kıyamet gününe 
kadar geçerli olacak, o zaman İncîl’in kıyamet gününe kadar 
değiştirilmesi mümkün olamaz.   
____________________ 
18. Çantay, Kuran’ı Hakim ve Meal-i Kerim, s. 1.167. 
19. Koçyiğit, Kur’ân-ı Kerîm Meal ve Tefsiri, 2. Cilt, s. 97. 
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18. Bölüm 
 

Kuran’a Göre, Kutsal Kitab’ın  
 

Ayetlerini İnkâr Edenlerin Durumu Nedir? 
 
     “Bize indirilene de, size indirilene de inandık...    
     Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez.” 
     (Ankebut 29:46-47) 
 
 William Shakespeare (M.S. 1564-1616) şunu doğru söyledi:  
“Yargılamaktan çekinin, çünkü hepimiz günahkârız.”1   
 
 Kur’ân’ı Kerim’in kendi sözlerine bakılırsa şu görülecektir, her 
kim Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, o kişi bir kâfirdir.  Bu husus 
sadece Kur’ân ile ilgili değildir.  “Size indirilene de” sözleri 
Kur’an’a göre Kutsal Kitap ile ilgilidir.  Dolayısıyla Kutsal Kitap 
için aynı şey söz konusudur.  Çünkü o Kitaplar da Tanrı’nın Kelâmı, 
Tanrı’nın âyetleridir.  Şimdi başka bir ayete bakalım. 
 
     “Fir’avn âilesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibi.  
     Onlar da âyetlerimizi yalanladılar, Allâh da onları 
     günâhlarıyla yakaladı.  Allâh’ın cezâsı şiddetlidir. 
     (Al-i İmrân 3:11) 
 
 Kimin âyetleri söz konusu burada?   Musa’nın.  Burada söz konusu 
olan Tanrı’nın Musa’ya vermiş olduğu Tevrât’ta bulunan âyetler!  Mûsâ 
ve Firavun arasındaki çekişme Tevrât’ta yazılıdır.  (Çıkış 5-14 
arasındaki bölümler bakınız)  Firavun Musa’nın sözlerini reddetmiş ve 
şiddetli bir cezaya çarptırılmıştı. Yani, her kim Tanrı’nın Tevrât’ta 
bulunan ayetlerini yalanlarsa, onların cezâsı şiddetli olacaktır. 
 
     “İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da 
     cehennemin halkıdır.  Allâh, İsrâil oğullarından söz 
     almıştı...  Bundan sonra sizden kim inkâr ederse, düz yolu 
     sapıtmış olur.”  (Mâide 5:11-12) 
 
 Bu ayetlerde söz konusu İsrail oğullarından alınmış olan söz 
Tevrât’tır.  Bu ayetleri yalanlayanların cezası cehennemdır.  Tevrât’ın 
ayetlerini inkâr edenler Tanrı’nın doğru yolundan sapmış oluyorlar. 
____________________ 
1.  Shakespeare, Henry VI, 3. kısım, iii. 
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     “Onlardan sonra Mûsâ’yı, mûcizelerimizle Fir’avun’a ve onun 
     ileri gelen adamlarına gönderdik, ayetlerimize haksızlık 
     ettiler; fakat bak, bozguncuların sonu nasıl oldu!”   
     (A’râf 7:103) 
 
 Buradaki konu nedir?  Bazı insanlar Tanrı’nın Mûsâ’nın 
aracığıyla verilmiş olan sözlerini reddediyorlar.  Acaba bu aynı günah, 
yani Musa’ya verilmiş olan sözlerini reddetmek bügün mümkün olabilir 
mi?  Evet!  Her kim Mûsâ’nın Tevrât’ta bulunan sözleri için haksızlıkla 
“Tevrât tahrif edilmiştir” derse, o bozguncunun sonu bellidir. 
 
     “Bir zaman da üzerlerine dağı, bir gölge gibi kaldırmıştık, 
     üstlerine düşecek sanmışlardı:  ‘Size verdiğim (Kitab)ı 
     kuvvetle tutun ve içinde olanı hatırlay(ıp yap)ın ki 
     (azâbımızdan korunasınız!’ (demiştik).  Rabb’in, Adem oğul-  
     larından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onları 
     kendilerine şâhit tutarak:  ‘Ben sizin Rabb’iniz değil 
     miyim?’ (demişti).  “Evet, (buna) şâhidiz!” dediler.  Kıyâmet 
     günü ‘Biz bundan habersizdik’ demeyesiniz.  (A’râf 7:171-172) 
 
     “Bir zaman da sizin sözünüzü almış, üzerinize dağı 
     kaldırmıştık:  ‘Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde 
     olanı hatırlayın ki (azabımızdan) korunasınız.’ demiştik.” 
     (Bakara 2:63) 
 
 Acaba Kur’ân’daki bu olaylar nereden kaynaklandı?  Eski 
Ahit’ten!  Yani Tevrât ve diğer peygamberlerin kitaplarından.  Bu 
dağdaki olay Çıkış’ın 34’üncü bölümünden; ‘Size verdiğim (Kitab)ı 
kuvvetle tutun’ kısmı Tesniye 6:4-15’den; ve ‘Ben sizin Rabb’iniz değil 
miyim?’ olan kısmı ise İşaya peygamber 45:21’inci ayetinden 
yansıtılmıştır. Dikkat edersek, burada Tanrı’nın arzusu nedir?  “Size 
verdiğim (Kitab)ı kuvvetle tutun.”  Peki hangi Kitap söz konusudur?  
Elbette Tevrât’tır!  Ne zamana kadar?  Tanrı “kıyamet günü”ne kadar 
herhangi bir bahane kabul etmeyeceğini söylüyor.  O halde bazı 
tahrifcilerin tövbe zamanı geldi; “Biz bundan habersizdik’ 
diyemezsiniz.” 
 
     “Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı.  Tövbe 
     edin, Müjde’ye inanın!”  (Markos 1:15) 
 
     “Yarattıklarımızdan (öyle) bir ümmet var ki Hakk’a iletirler 
     ve hak ile adâlet yaparlar.  Ayetlerimizi yalanlayanları hiç 
     bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız.”  
     (A’râf 7:182) 
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 Şimdi A’râf 7:182 üzerinde biraz düşünelim.  Acaba burada 
bahsedilen haklı ümmet kimlerdir?  Eğer Kur’ân’ın buna benzeyen diğer 
ayetlerini ele alırsak buradaki halkın Ehl-i Kitap Yahudiler ve Mesih 
İnanlıları olduğunu kolaylıkla görebiliriz.   
 
     “Kitâb ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle emânet 
     bıraksan, onu sana öder.”  (Al-i İmrân 3:75)   
   
     “Kitab’lılar içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allâh’ın 
     ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır.”  
     (Al-i İmrân 3:113)  
 
     “Eğer onlar Tevrât’ı ve İncîl’i ve kendilerine indirileni 
     gereğince uygulasalardı, muhakkak ki üstlerinde(ki ağaçların 
     meyvelerinden ve ayaklarının altın(daki mahsûller)’den 
     yerlerdi. İçlerinde (ileri geri gitmeyen) mu’tedil bir ümmet 
     var, ama çoğu, ne kötü işler yapıyorlar?”  (Mâide 5:66) 
 
 Evet, ne yazık ki birçok Yahudi ve Hıristiyan, elindeki 
Tanrı’nın âyetlerinden ayrılıp düşmüşlerdir. 
 
     “İşte biz, âyetleri böyle açıklıyoruz, artık herhalde döner 
     (yola gelir)ler.  Onlara şu adamın haberini de oku:  Ona 
     âyetlerimizi verdik de onlardan sıyrıldı, çıktı, şeytan onu 
     peşine taktı, böylece azgınlardan oldu.  Dileseydik elbette 
     onu o âyetlerle yükseltirdik, fakat o, yere saplandı ve 
     hevesinin peşine düştü.  Onun durumu, tıpkı şu köpeğin 
     durumuna benzer:  Üstüne varsan da dilini sarkıp solur, 
     bıraksan da dilini sarkıtıp solur.  İşte âyetlerimizi 
     yalanlayanların durumu budur.  Bu kıssayı anlat, belki 
     düşünür (öğüt alır)lar.  (A’râf 7:174-176) 
 
 “Bu kıssayı anlat” diyor.  Neden?   Çünkü bugün bile bazı 
insanlar Tanrı’nın verdiği Tevrât’ın ayetlerini inkâr edip 
yalanlıyorlar.  Şimdi kendiniz hakkında düşünün: şu anda hangisine daha 
çok benziyorsunuz?  Tanrı’nın Tevrât’taki ayetlerini yalanlıyor 
musunuz, yoksa Tanrı’nın Tevrât’taki öğüdünü benimseyip haklı bir 
ümmetin durumuna mı benziyorsunuz?   
 
     “...insan yarattık ki kalbleri var, fakat onlarla 
     anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları 
     var, fakat onlarla işitmezler.  İşte onlar havyanlar 
     gibidir, hattâ daha da sapık... ve işte onlar gaafillerdir!” 
     (A’râf 7:179) 
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     “Yeşaya’nın şu peygamberlik sözü onların bu durumunda 
     gerçekleşmiş oluyor:  ‘Duyacak duyacak ama hiç 
     anlamayacaksınız, bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz!  
     Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağır işitir 
     oldu.  Gözlerini de kapadılar.  Öyle ki, gözleri görmesin, 
     kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın, ve bana 
     dönmesinler.  Dönselerdi, onları iyileştirirdim.   
     (Matta 13:14-15)2   
 
 Peki, bu durumu biraz düşünelim.  Acaba bugünkü Müslümanların 
çoğu A’râf 7:174-179’daki aynı hatayı yapıyorlar mı?  Onların Tevrât ve 
İncîl’e karşı kulak ve gözleri var mıdır?  Maalesef pek yoktur.  Neden?  
Çünkü Tanrı’nın kitapları “tahrif edilmiştir” diyorlar.  Böylece 
“onların” yüreği duygusuzlaştı, kullakları ağır işitir oldu.  Gözlerini 
de kapadılar.” Peki, Tanrı’nın Tevrât ve İncîl içinde bulunan 
âyetlerini yalanlıyorlar mı? 
 
     “İsa’nın Mesih olduğunu inkâr eden yalancı değilse, yalancı 
     kimdir?  Baba’yı ve Oğul’u inkâr eden, Mesih-karşıtıdır.  
     Oğul’u inkâr eden hiç kimsede Baba da yoktur.  Oğul’u açıkça 
     kabul eden kişide Baba da vardır.  Başlangıçtan beri 
     işittiğiniz söz içinizde yaşasın.  Eğer başlangıçtan beri 
     işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul’da ve Baba’da 
     yaşarsınız.  Mesih’in bize vaadettiği budur, yani, sonsuz 
     yaşamdır.”  (1 Yuhanna 2:22-24) 
 
     “Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş 
     yavaş helâke yaklaştıracağız.”  (A’râf 7:182) 
 
     “İnkâr edenler dediler ki: ‘Biz ne bu Kur’ân’a, ne de bundan 
     önce gelen (kitab)lara inanmayız.’  Ayetlerimizi boşa 
     çıkarmağa çalışanlara gelince, onlar da azâbın içine 
     getirilmişlerdir.”  (Sebe’ 34:31 & 38)   
 
 Bu ayetlere göre, her kim Tanrı’nın ayetlerini boşa çıkarmaya 
çalışırsa, o kişi azaba uğrayacaktır.  Burada 31. ayete dikkat 
ederseniz, “bundan önce gelen (kitab)lar” Tevrât, Zebûr, ve İncîli 
kastetmektedir.  Kur’ân’ın bu ayetine göre, Kur’ân-ı Kerîm ve Kutsal 
Kitab’ın eşit değerde olduğunu göstermektedir.  Kutsal Kitab’ın 
bozulması asla söz konusu olamaz.  Böylece, tüm Müslümanlar Kutsal 
Kitab’ın bütün ayetlerini okuyup inanmak zorundalar.  
____________________ 
2.  Ayrıca Bakınız: İşaya 6:9-10. 
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     Kur’ân-ı Kerîme göre, Kutsal Kitab’ın ayetlerini boşa çıkarmaya 
çalışanlar Tanrı’nın azabını kendi üzerlerine davet ediyorlar. 
 
     “Kendilerine Kitab verilenlerin yemeği, size helâl, sizin 
     yemeğiniz de onlara helâldır.... Kim inanmayı kabul etmezse, 
     onun ameli boşa çıkmıştır ve o, âhirette kaybedenlerdendir.”  
     (Mâide 5:5) 
 
 Bu ayetin gelişine göre, “inanma” kelimesi neler hakkındadır?  
Yahudi ve Hıristiyanların helal olan yemekleri hakkında.  Peki, eğer 
bir Müslüman, Ehl-i Kitapların helal olan yemeklerinin  hangileri 
olduğunu bulmak isterse, nereye bakmak gerekiyor?   Tabi ki, Kutsal 
Kitab’a.  Önemli olan Kitab’ın helal veya yasak ilan ettiği yemekler.  
O zaman, bu Kur’ândaki ayeti geçerli sayabilmek için, Kitab-ı 
Mukaddes’in devamlı aynı kalması lazım. Elbette Hz. Muhammed’in 
döneminde Kutsal Kitap geçerli bir ölçü olarak sayılıyordu.  Birisi 
bunu kabul etmek istemezse, ne olacak?  “onun ameli boşa çıkmıştır ve 
o, âhirette kaybedenlerdendir.”   
 
     “And olsun biz, senden önce de elçiler gönderdik. (Allâh) 
     size âyetlerini gösteriyor.  Allâh’ın âyetlerinden 
     hangisi inkâr ediyorsun?”  (Mü’min 40:78 & 81) 
 
     “Bize indirilene de, size indirilene de inandık...    
     Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez.” 
     (Ankebut 29:46-47) 
 
     “Yazılmış bir kitâptır.  (Hakk’ı) yalanlayanların vay hâline 
     o gün!...  Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: Eskilerin 
     masalları” der.”  (Mutaffifin 83:9-10 & 13) 
 
     “Öğüte ve her şeyin açıklamasına dâir ne varsa hepsini Mûsâ 
     için levhalara yazdık. ‘Bunları kuvvetle tut kavmine de 
     emret...’  Ayetlerimizi ve âhirete  kavuşmayı yalanlayanların 
     amelleri boşa çıkmıştır.”  (A’râf 7:145 & 147) 
 
 Buradaki “ayetlerimiz” ifadesi hangi kitap ile ilgilidir?  
Kesinlikle Mûsâ’nın Tevrâtı ya da Tanrı’nın Kutsal Kitabı ile ilgidir.  
Bir kimse, kim olursa olsun, Tanrı’nın Musa’ya verilmiş olan ayetlerini 
yalanlarsa, o kişinin amellerine ne olacak?  Boşa çıkacaktır!  Siz iyi 
bir insan veya iyi bir Müslüman olmaya çabalamıyor musunuz?  O zaman 
dikkatli olun!  Eğer siz, Tanrı’nın Musa’ya verilmiş olan ayetlerini 
inkâr ederseniz, kesinlikle boşa çıkacaksınız.  Bu ayet de herkes için 
geçerlidir:  “Bunları kuvvetle tut, kavmine de emret...” Tevrât’ta 
bulunuyor; İncîl’de bulunuyor; ve Kur’ân’ı Kerim’de bulunuyor. (A’râf 
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7:145)  Aşağıdaki ayet Yahudilerin meşhur olan “Şema” (iman akide veya 
amentüsü) olarak bilinir: 
 
     “Dinle ey İsrâil: Allahımız RAB bir olan RABDİR; ve 
     Allahımız RABBİ bütün yüreğinle, ve bütün canınla, ve bütün 
     kuvvetinle seveceksin.  Ve bugün sana emretmekle olduğum bu 
     sözler senin yüreğinde olacaklar; ve onları oğullarının 
     zihinine iyice koyacaksın, ve evinde oturduğun, ve yolda 
     yürüdüğün, ve yattığın, ve kalktığın zaman bunlar hakkında 
     konuşacaksın.”  (Tesniye 6:4-7)3  
 
     “‘Öğretmenim, Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisi?’   
     İsa ona şu karşılığı verdi:  ‘Tanrın olan Rab’bi bütün 
     yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla sev.’  İşte ilk ve 
     en önemli buyruk budur.”  (Matta 22:36-37)4  
 
     “İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara!  (Allâh) onların 
     işlerini boşa çıkarmıştır.  Böyledir, çünkü onlar, Allâh’ın 
     indirdiğinden hoşlanmamışlar, Allâh da onların amellerini 
     heder etmiştir.”  (Muhammed 47:8-9) 
 
 Bu adamlar bile bile Allah’ın ayetlerini yalanlıyorlar!  Bakın 
Kur’ân-ı Kerîm bunlar hakkında ne diyor: 
 
     “Allâh’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha 
     zâlim kim olabilir?”  (En’âm 6:157) 
 
     “Kendisine Rabb’inin âyetleri hatırlatıldığı halde onlardan 
     (öğüt almayıp) yüz çeviren ev ellerinin (yapıp) öne sürdüğü 
     (günahlarını, isyanları)nı unutandan daha zâlim kim 
     olabilir?”  (Kehf 18:57) 
 
     “Kendisine Rabb’inin ayetleri hatırlatıldıktan sonra 
     onlardan yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir?”  Muhakkak 
     ki biz, suçlulardan öç alıcıyız.  Andolsun biz Mûsâ’ya da 
     Kitâb vermiştik.  Sakın onun kavuşması hakkında şüphe içine 
     düşme.”  (Secde 32:22-23) 
____________________ 
3.  Ayrıca bakınız: Tesniye 10:12-13. 
4.  Ayrıca bakınız: Markos 12:28-30. 
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     “Bize indirilene de, size indirilene de inandık...    
     Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez.” 
     (Ankebut 29:46-47) 
 
     Tahrif  olduğunu iddia edenler neden Tanrı’nın Sözüne karşı 
çıkıyorlar?  Kur’ân-ı Kerîm, Kitab-ı Mukaddes’in gerçek ve doğru 
olduğuna tanıklık ederken, bunun aksini söyleyerek, yani onun 
ayetlerini yalanlayarak ve değiştirildiğini söyleyerek kendi inancının 
kutsal kitab’ı olan Kur’ân-ı Kerîm’e göre zâlim ve kâfir olmuyor mu?  
İslâmi kaynaklardan Hıristiyanlığa karşı birçok eser okudum.  Ne yazık 
ki, okuduğum eserlerin çoğunun, olumlu bir yaklaşımı yoktu. 
 
     “Doğrudan Yahudi kaynaklarından faydalanan Müslüman müellif 
     pek azdır.  Bunlar da, Yahudiliğin gerçek mânâda ne 
     olduğundan ziyade, onun olumsuz yönlerini delilleriyle 
     ortaya koymak çabasındadırlar.  İslâm dünyasında Yahudilik 
     ve Yahudilerle ilgili olumlu bir fikre rastlamak pek mümkün 
     değildir.”5 
 
 İncîl üstâdı, Prof. Dr. R.C. Sproul, Şeytan’ın amacı hakkında 
şunu demişti:  “Eğer ben Şeytan olsaydım, ilk hedeflerimden biri 
insanların Kutsal Kitab’ı derinden derine incelemelerini durdurmak 
olurdu.  Kutsal Kitab’ın Tanrı Sözü olduğunu ve insanlara  Tanrı’yı  
tanıyıp, sevip, hizmet etmelerini öğrettiğini bildiğimden insanları 
korkutup ondan uzaklaştırmak, onu ruhsal çukurlar, dikenli çitler  ve  
tuzaklarla  çevirmek için elimden gelen her şeyi yapardım.”6 

 
     Eğer Kur’ân diyorsa, Tanrı’nın ayetlerini yalanlamak, zâlim, ve 
kâfir olmaktır, bu konu hakkında düşünür ve konuşurken dikkatli 
olmalıyız.  Çünkü Kur’ân, Kutsal Kitab’ın ayetlerinin Tanrı’nın Sözü 
olduğuna tanıklık ederken, bizler onları inkâr eder ve yalanlarsak, 
Tanrı’yı yalancı durumuna sokar, zâlim ve kâfir durumuna düşmüş olmaz 
mıyız?  Tanrı’nın ayetlerini inkâr edenler için mutlak çetin bir azap 
vardır: 
 
     “Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin.  Çünkü onlar 
     yeryüzünde kendilerini uyaranı reddettiklerinde nasıl 
     kurtulmadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, 
     bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir.”   
     (İbraniler 12:25) 
____________________ 
5.  Adam, “Yahudiliğin Hıristiyanlığa ve İslâma Bakışı,” s. 333. 
6.  Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 5. 
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     “Sana Kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı 
     olarak indirdi.  Bundan önce de insanlara doğru yolu 
     göstermek için Tevrât ve İncîl’i indirmişti. (Doğruyu 
     ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (Kitablar)ı da 
     indirdi.  Allâh’ın ayetlerini inkâr edenler için 
     mutlaka çetin bir azap vardır.  Allah daima üstündür ve 
     öç alandır.”  (Al-i İmrân 3:3-4) 
 
     “vay başına! ...Rabbin yaptığına dikkat etmiyorlar, ve onun 
     ellerinin işine bakmıyorlar.  Kavmın bundan ötürü, bilgi 
     eksikliğinden sürgüne götürüldü... çünkü ordular RABBİNİN 
     şeriatini kendilerinden attılar, ve İsrail Kuddusunun sözünü 
     hor gördüler.”  (İşaya 5:11-13 & 24)   
 
 Şimdi, Kutsal Kitab’a inanan olarak mı, yoksa onu inkâr eden 
olarak mı kalacaksın? Müslümanların Tevrât’ın tahrifini kabul etmeleri 
ve ileri sürmeleri aslında kendi kitapları olan Kur’ân-ı Kerîmi red ve 
inkâr etmektir.  Kur’ân-ı yanlış yorumlayan İslâm alîmleri halkın 
bilmeden kitabını yanlış anlamasına neden olmuşlardır.  
 
     “Allah’ın laneti, inkarcıların üzerine olsun!   Allah’ın 
    indirdiğini... İnkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır.”  
    (Bakara 2:89-90) 
 
 İnancımız ne olursa olsun, Tevrât’ı Zebûr’u, Peygamberler’in 
Yazıları’nı ve İncîl’i okumamazlıktan gelemeyiz!  
 
     “Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz.” (Yûnus 10:36) 
 
     “Ey inananlar, zandan çok sakının.  Zîrâ zannın bir 
     kısmı günahtır.”  (Hucurât 49:12) 
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V 
 

Esmaül Hüsna (Allah’ın Güzel İsimleri) 
 

Açısından Tahrif İddiasının 
 

 Değerlendirilmesi 
 

19. Bölüm 
 

Tanrı’nın 
 

Güvenilirliği ve Sadakati 
 
     “Mukaddes mabedine doğru secde kılayım, ve inayetin ve 
     hakikatin için ismine şükredeyim; Çünkü sözünü bütün 
     şöhretinin üstüne büyülttün.”  (Mezmur 138:2) 
 
 Bu bölümde Yüce Tanrı’nın sıfatlarını, karakterini daha iyi 
kavrayabilmek için, Tanrı’nın en güzel isimleri (Esmaül-Hüsna)’ne 
bakacağız.1 Böylece Tanrı’nın sözlerinde ve işlerinde görülen eşsiz 
kişiliğine - kutsallığına, sevgisine, merhametine, doğruluğuna, 
sadakatine, iyiliğine, sabrına ve adaletine değineceğiz.  Bilindiği 
üzere, ilâhî isimler, insanlık için Tanrı’yı tanımakta son derece önem 
arzetmektedir.  Bu isimler Tanrı’nın karakteri ve kelâmı (söz) 
arasındaki ilişkiyi net bir şekilde aydınlatır. Kutsal Kitabın en büyük 
hedefi Tanrı’nın planı  
  ____________________ 
1.  Bu bölümün sıfatlarının tanımlamalarını, aşağıdaki kitaplar 
    oluşturmaktadır. 
 
    - Başer, Sait, Gök Tanrı’nın Sıfatlarına Esmâü’l-Hüsnâ 
      Açısından Bakış, İstanbul, Seyran İktisâdî İşletmesi, 1991. 
    - Gazzâlî, İmam-ı, Esmâ’ül Hüsnâ Şerhi, Mütercim: M. Ferşat, 
      İstanbul, Merve Basım Yayın, 1968. 
    - Hıgab, Muhammad, God’s Attributes, Cario, Darel-Manar for 
      Publication, 1995. 
    - Pamuk, Arif, Esmâ-i Hüsnâ Şerhi Havâs ve Esrarı, İstanbul, 
      Pamuk Yayınları, 1993. 
    - Tatlısu, Ali Osman, Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi, İstanbul, Seha 
      Neşriyat, 1993. 
    - Yurdagür, Prof. Dr. Metin, Ayet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ 
      Allah’ın İsimleri, İstanbul, Marifet Yayınları, 1996. 
    - Zwemer, The Moslem Doctrine of God, 1905. 
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ve karakteri dahil olmak üzere yüceliğini ortaya koymaktır.  Bu 
bakımdan Kutsal Kitaplar Tanrı’nın Zatî sıfatlarını anlatmakla başlar 
ve bu konlara ilişkin açıklamalarla sona erer.  Böylece, Tanrı’nın 
sıfatları konusunda “akâid veya kelâm”ın, diğer bütün dinî ilimlerin 
temelini teşkil etmesi bakımından, en şerefli ilim olarak kabul 
edilmesi gerekmektedir.   Kutsal Kitaplarda yer alan Tanrı’nın isim ve 
sıfatlarına ilişkin detaylı niteleme ve açıklamalar sebebiyle, 
beşeriyetin konuyla ilgili bütün tereddüt ve yanlış anlamalarını 
önlemeyi hedef edinmiş anılmaya lâyıktır.2  
 
     “Ve servetle izzet senden gelir, ve sen her şeye hâkimsin; 
     ve kudretle ceberrut senin elindedir, ve herkesi büyütmek ve 
     kuvvetlendirmek senin elindedir.  Ve şimdi, ey Allahımız, 
     biz sana şükrederiz, ve güzel ismine hamdederiz.”   
     (1 Tarihler 29:12-13) 
 
     “En güzel isimler Allâh’ındır. O’na onlarla dua edin.  O’nun 
     isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın.  Yapıp 
     ettiklerinin cezasını çekekeceklerdir. “  (A’râf 7:180) 
 
     “Hangisiyle çağırsanız, nihâyet en güzel isimler O’nundur.” 
     (İsrâ 17:110) 
 
 Artık fâni insanlar gibi düşünmeyin; Yüce Tanrı gibi düşünmeye 
başlayın.  O zaman göreceksiniz ki, tahrif iddiasında bulunanların 
düşünceleri ancak boş laftır. Boş çuval ayakta durmaz. Yüce Tanrı’nın 
sözleri değişmez, çünkü Tanrı değişmez.  Tanrı’nın ebedî karakteri ve 
O’nun ebedî sözleri birbiriyle bağlıdır, ve hiç kimsenin boş iddiaları 
bunu değiştiremez. 
 
     “Mukaddes mabedine doğru secde kılayım, ve inayetin ve 
     hakikatin için ismine şükredeyim; Çünkü sözünü bütün 
     şöhretinin üstüne büyülttün.”  (Mezmur 138:2) 
 
 Evet, Tanrı’nın Sözü yaratılan herşeyden önemlidir, “çünkü adını 
ve sözünü her şeyden üstün tutun.”  Yani eğer bir kimse Tanrı’nın 
Esmaül Hüsna sıfatlarına önem veriyorsa, bu ayete göre Tanrı’nın Sözü 
sıfatlarından daha çok yüce bir yer almaktadır. Yani, Tanrı’nın Sözü 
son derece güvenilirdir.  Bu yüzden Rab Tanrı’nın ismine sonsuza dek 
şükredebiliriz.  “İsmimin izzetini RABBE verin.”  (Mezmur 29:2) 
____________________ 
2. Yurdagür, Ayet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ Allah’ın İsimleri, 
   ss. 11-12. 
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el-Mü’min: 
 

(The Faithful) 
who can be trusted 

 
(No. 7)3 Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara aman 
verip onları koruyan, rahatlatan.  Güven veren, vaadine güvenilen:   
 
     “O, öyle Allâh’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Pâdişahtır, 
     mukaddestir, selam (esenlik veren), mü’min (güvenlik veren), 
     müheymin (gözetip koruyan), azîz (üstün gaalib), cebbâr 
     (istediğini zorla yaptıran), mütekebbir (çok ulu)dur!”   
     (Haşr 59:23) 
 
     “RABBİN inayetlerini ebediyen terennüm edeyim; Senin 
     sadakatini bütün nesillere ağzımla bildireyim.  Çünkü dedim: 
     İnayet ebediyen bina edilir; Gökler -- sadakatini onlarda 
     durdurursun.  Şeçtiğim ile ahit kestim, Kulum Davuda and 
     ettim: Senin zürriyetini ebediyen durduracağım, ve tahtını 
     bütün nesiller için kuracağım.”  (Mezmur 89:1-4) 
 
 Tanrı’nın karakteri ve tabiatı güvenilirdir. Kutsal Kitab’ın 
değişmezliği konusunda en önemli kanıt şüphesiz Tanrı’nın 
güvenilirliği, çünkü Tanrı’nın güvenilirliği bütün sıfatları olduğu 
gibi değişmez ve sonsuzdur.  Yukarıdaki ayete göre Rab’bin ta kendisi, 
bu pak sözleri “bu nesilden ebediyen koruyacak”tır.  Tanrı sözünün 
güvenilirliği ve O’nun değişmez karakteri, Yahudiler ve Hıristiyanların 
inancının temelidir.   
 
     “Çünkü RAB iyidir; inayeti ebedidir, ve sadakati devirden 
     devre sürer.”  (Mezmur 100:5) 
 
     “Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi 
     sonuna dek pekiştirecektir.  Sizi Oğul Rabbimiz İsa Mesih’le 
     beraberliğe çağırmış olan Tanrı güvenilirdir.”  
    (1 Korintliler 1:8-9) 
 
 RAB Tanrı’mızın verdiği söz ve vaatlere karşı son derece 
sadıktır.  “Allâh sözünden caymaz.” (Hac 22:47)  “Zîrâ sen verdiğin 
sözden caymazsın!” (Al-i İmrân 3:194)  Elbette, Rab hiçbir zaman 
sözünden caymaz.  “Çünkü ben RAB, ben değişmem.”   (Malaki 3:6)    
___________________ 
3.  Bu numaralar Esmaül-Hüsna’nın sırasını gösterir.  
 
     “RABBİN şeriati kâmildir; canı tazeler; RABBİN şehadeti 
     sadıktır; bön adama hikmet verir.  RABBİN vesaysı doğrudur; 
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     Yüreği sevindirir.  RABBİN emri paktır; gözleri aydınlatır.  
     RAB korkusu temizdir; ebediyen durur; RABBİN hükümleri 
     haktır; hepsi doğrudur.  Kulun da onlarla sakınır; Onları 
     tutmakla büyük karşılık vardır.”  (Mezmur 19:7-9 & 11) 
 
 Rabbin şehadeti kendi sözüdür.  O Kitap kâmil ve sadıktır.  Kim 
bu kitapları okursa hem canı tazelenmiş olur hem de hikmeti kazanmış 
olur.  Onları tutmakla büyük karşılık vardır. 
 
     “Ya RAB, sözün göklerde ebediyen sabittir. Sadakatin nesilden 
     nesle sürer;  Yeri kurdun, ve duruyor.”  (Mezmur 119:89-90) 
 
 Tanrı’nın kitabı hem gökte (cennete) sabit duruyor hem de yerde 
(dünyada) nesilden nesle sadık bir şekilde duruyor.  Tanrı yeri kurdu, 
ve yer hâlâ durmaktadır; dünyada yaşayanlara da sözünü vermiştir, ve bu 
da durmaktadır.   
 
     “Ellerinin işleri hakikat ve adalettir;  Bütün vesayası 
     sadıktır.  Ebediyen ve daima sabittir; Hakikat ve doğrulukla 
     yapılmıştır... Ahdini ebedî buyurmuştur... Onun hamdi 
     ebediyen durur.”  (Mezmur 111:7-10) 
 
 Ebedî ahitler yazılmıştır.  Kimin tarafından?  Tanrı tarafından.  
Ahitler ve kanunlar Tanrı’nın koruması altındadır.  Bu  yüzden  
Tanrı’nın  kanunları  ebediyen  ve  daima sabittir. Kâfirler bunu kabul 
etmek istemezse bile, hiç bir şey Tanrı’nın kitaplarını değiştiremez.  
Bütün kanunları sadıktır, ebedîyen ve daima sabittir.  
 
     “Şehadetlerini adaletle, ve çok sadakatle emrettin.”  
     (Mezmur 119:138) 
 
     “Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak.  Çünkü kendi özüne 
     aykırı davranamaz.”  (2 Timoteyus 2:13) 
 
 Bazı insanlar sadık kalmayabilir. Ama kötü insanların 
davranışları hiç bir şekilde “el-Mü’min” olan Tanrı’nın ebedi 
amaçlarını etkilenemez. “Durun ve bilin ki, Allah ben im; Milletler 
arasında yükseleceğim.” (Mezmur 46:10) 
 
     “Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıktılarsa ne olur? 
     Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan 
     kaldırır mı?  Kesinlikle hayır!” (Romalılar 3:3-4) 
     Prof. Dr. Metin Yurdagür bu sıfatı şöyle özetlemiştir:  
“Taşıdığı zengin anlamlar sebebiyle bu yüce isim, insanların gönlünde 
imân ışığı uyandıran, bu şerefi onlara ihsan ederek kalplerinden şek, 
şüphe, endişe ve tereddütleri izâle buyuran, kendisine sığınanlara emân 



127 
 
 

vererek onları her türlü tehlikeden koruyan, dünyada emniyet ve huzura 
yaşayıp âhirette ebedî mutluluğu kendilerine sağlayacak olan zâtın,  
Allah Teâlâ olduğunu insanlara hatırlatmaktadır.”4 “El-Mü’min” sıfatı 
ışığında, Tanrı’nın tüm kitapları her türlü tehlikeden korunmuş 
bulunmaktadır.  Bu kitaplar olmadan dünyadaki insanların emniyet ve 
huzurundan bahsetmek imkânsız olurdu. 

 
el-Fettâh: 

 
(The Opener) 

who clears and opens up the Way 
 
(No. 19)  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, zorlukları 
giderip hayır kapılarını ve dua edenlerin dua kapısını açıcıdır. İyilik 
kapılarını açan, bütün anlaşmazlıkların nihâi hakemi olarak mutlak 
adaleti gerçekleştiren.  Bu Kur’ân’da 38 kez kullanılmaktadır. 
 
     “De ki: “Rabbimiz hepimizi biraraya toplayacak, sonra da 
     aramızı hak ile ayıracak. O’dur Fettâh, O’dur Alîm.”   
     (Sebe 34:26) 
 
     “Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı 
     çalın, size açılacaktır.  Çünkü her dileyen alır, arayan 
     bulur, kapıyı çalana kapı açılır.”  (Matta 7:7-8) 
 
 “El-Fettâh” diye bilinen Tanrı mü’minler için yol açar.  
Tanrı’nın kelâmı olmadan Tanrı’nın yolu bilinemez.  Yol kapalı olur.  
Ama hamdolsun ki,  Tanrı kendini arayanları hiç bir zaman karanlıkta 
bırakmaz.  Dolayısıyla, “el-Fettâh” olan Tanrı yol açar.  Yüce Tanrı, 
yol gösteren Kutsal Kitabının tahrif edilmesine asla izin vermez.  
Çünkü “el-Fettâh”, O’nun doğruluk yolunu kapalı olarak istemiyor.  
Tanrı, insanlar, kendi doğru yolunu görsünler diye Kutsal Kitabı 
gönderdi.  
 
 “El-Fettâh”ın kitapları daima geçerli ve açıktır.  Tanrı’nın 
yolu her zaman sabit ve bellidir.  Kutsal Kitaplara göre Tanrı’nın 
___________________ 
4.  Yurdagür, Ayet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, ss. 11-12. 
 
kurtuluş kapısı Hz. İsa Mesih’in ta kendisidir, ve bu kurtuluş kapısı 
ta kıyamet gününe kadar geçerli olacaktır. 
 
     “İsa yine, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “ben koyunların 
     kapısıyım... Kapı ben’im.  Bir kimse benim aracılığımla 
     içeri girerse kurtulur.”  (Yuhanna 10:7-9) 
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     “Allâh demişti ki:  ‘Ey İsâ, ben seni öldüreceğim, bana 
     yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve  
     sana uyanları ta kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin 
     üstünde tutacağım.”  (Al-i İmrân 3:55) 
  

el-Hâdî: 
 

(The Guide) 
who leads and guides in safe paths 

 
(No. 94)  Doğru yola ileten.  Hidayet lütfeden, istediği kulunu hayırlı 
ve kârlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren:  Kur’ân’da 5 kez 
kullanılır. 
 
     “Şu bir gerçek ki, Allâh Hâdî’dir, iman edenleri dosdoğru 
     yola mutlaka ulaştıracaktır.”  (Hac 22:54) 
 
     “Hakirlere adalette yol gösterir; ve kendi yolunu hakirlere 
     öğretir.”  (Mezmur 25:9) 
 
 Tanrı yol göstericidir.  Yol göstermek için, “el-Hâdî” olan 
kitapları gönderdi.  Özellikle Kutsal Kitabın varlığı, Tanrı’nın bu 
sıfatı açısından son derece önemlidir.  “Genç adam yolunu ne ile 
temizler?  Senin sözüne göre onu tutmakla.”  (Mezmur 119:9)  Tanrı 
insanı yanıltmak istemiyor.  “Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını 
istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.”     (2 Petrus 3:9)  Onu 
aydınlatmak istiyor ve bunun en harikulade kanıtı Kutsal Kitap’tir. 
 
     “Kurtarızımız Tanrı...tüm insanların kurtulmasını ve 
     gerçeğin bilincine erişmesini ister.”  (1 Timoteyus 2:3-4) 
____________________ 
 Kutsal Kitap, bizi Tanrı’ya ulaştıran en güvenilir kaynaktır.  
Ama Tanrı’nın yol gösterici olan kitapları olmazsa ne olur?  “Eğer kör 
köre kılavuzluk ederse her ikisi de çukura düşer.”  (Matta 15:14)  “El-
Hâdî” olan Tanrı asla buna izin vermez.  Mü’minlerin ne yapması 
gerektiğini bilebilmek için, Tanrı’nın yol gösterici olan Kutsal 
Kitab’ının var olması gerekir.   
     “Şu bir gerçek ki, Allâh Hâdî’dir, iman edenleri dosdoğru 
     yola mutlaka ulaştıracaktır.”  (Hac 22:54)  
 
 Tanrı hiç bir zaman O’nun kendi mü’minlerini yolsuz, kılavuzsuz 
veya kitapsız bırakmaz.  Çünkü bu O’nun yüce karakterine aykırıdır.  
Tahrif iddiasında bulunanlar ise, O’nun el-Hâdî sıfatını bilmeyerek, ya 
da geçerli saymayarak, körlerin çukuruna düşmesine izin verirler.  
Mü’minler ise, Tanrı’nın güvenilir sözü üzerinde dururlar: 
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     “Körle gören bir olmaz.  Karanlıklarla aydınlık da bir 
     olmaz.”  (Fâtır 35:19-20) 
 
     “ve daima RAB sana yol gösterecek...” (İşaya 58:11) 
 
     “Çünkü bu Allah daima ve ebediyen bizim Allahımızdır;  
     Ölüme kadar o bize yol gösterecektir.”  (Mezmur 48:14) 
 
 Kutsal Kitab’a göre bilindiği gibi, Hz. İsa Mesih, Tanrı’nın 
doğru yolunu göstermiştir:  “İsa’yı gönderdik ve ona, içinde yol 
gösterme ve nûr bulunan İncîl’i verdik.”  (Mâide 5:46)  Şimdi ise bu 
doğru yol hakkında, Hz. İsa’nın kendi sözlerine bir göz atalım: 
 
     “Dar kapıdan girin.  Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş 
     ve yol enlidir.  Bu kapıdan girenler çoktur.  Yaşama götüren 
     kapı ne dar, yol da ne çetindir!  Bu yolu bulanlar azdır.”  
     (Matta 7:13-14) 
 
     “İsa ona, “Yol, gerçek ve yaşam ben’im dedi.  “Benim 
     aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez.”  (Yuhanna 14:6) 

 
el-Hafîz: 

 
(The Preserver) 

 who keeps watch over everything 
 

(No. 39)   Yapılan işleri bütün tafsilatiyle tutan, her şeyi, belli 
vaktine kadar afet ve beladan saklıyan.  Koruyup gözeten ve dengede 
tutan.  Çok koruyandır.  Kur’ân’da 6 kez kullanılır. 

 
     “Rabb’in, her şeyi korumaktadır.”  (Sebe 34:21) 
 
     “Ayağa kalkın ve Allahınız RABBİ ezelden ebede kadar takdis 
     edin; ve her takdisten ve hamtten üstün olan izzetli ismin 
     mubarek olsun.  Sen yalnız sen RABSİN; gökleri, göklerin 
     göklerini, ve bütün ordularını, yeri ve onun üzerinde olan 
     bütün şeyleri, denizleri ve onlarda olan bütün şeyleri, 
     denizleri ve onlarda olan bütün şeyleri sen yarattın, ve 
     onların hepsini korursun...”  (Nehemya 9:5-6) 
 
 Rab her şeyi korumaktadır!  Acaba kendi sözlerini de korur mu?  
Tanrı’nın yüce sözleri korunmaya değmez midir?  Tahrif iddiasında 
bulunanlar “hayır” yanıtını vermeye hazırdırlar.  Ama Tanrı’nın 
sıfatlarını iyi bilenler için verilecek cevap “Evet” olmalıdır.  Tabi 
ki Tanrı’nın bütün kitapları korunma altındadır.  Çünkü Tanrı “el-
Hafîz”dır.  Tanrı neden kendi kitaplarını korur?  Çünkü “Ahidimi bozmam 
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ve dudaklarımdan çıkanı değiştirmem.” dedi.  (Mezmur 89:34)  Yani 
Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini söylemek, “el-Hafîz” olan Tanrı’ya 
karşı bir hakarettir. “Ya RAB... kimse sana karşı duramaz.”  (2 
Tarihler 20:6) 
 
     “Ya RAB, inayetin göklerdedir; Sıtkın asümana erer. 
     Adaletin ulu dağlar gibidir;  Hükümlerin büyük 
     engindir.  Ya RAB, insanı ve havanı sen korursun.  
     İnayetin ne değerlidir, ey Allah!  Adem oğulları 
     kanatlarının gölgesine sığınır.”  (Mezmur 36:5-7) 
 
     “Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz... O’nun 
     kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır.  (O yüce pâdişah, 
     göklere, yere, bütün kâinâtâ hükmetmektedir)  Onları 
     koru(yup gözet)mek, kendisine ağır gelmez.  O yücedir, 
     büyüktür.”  (Bakara 2:255) 
 
     “Sakın, Allâh’ı peygamberlerine verdiği sözden cayar 
     sanma!”  (İbrahim 14:47) 

 
el-Müheymin: 

 
(The Protector) 

whose watchful care protects from all harm 
 
(No. 8)  Gözetici ve koruyucu.  Evrenin bütün işlerini düzenleyen, 
gözeten ve yöneten; insanları murakabe eden:  Bu sıfat Kur’ân’da ancak 
bir kez kullanılmaktadır. 
 
     “O, öyle Allâh’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur.  
     Pâdişahtır, mukaddestir, selam (esenlik veren), mü’min 
     (güvenlik veren), müheymin (gözetip koruyan), azîz (üstün 
     gaalib), cebbâr (istediğini zorla yaptıran), mütekebbir (çok 
     ulu)dur!”  (Haşr 59:23) 
     “RABBİN sözleri pak sözlerdir; Toprakta pota içinde 
     kal olunmuş, yedi kere tasfiye edilmiş gümüş gibidir. 
     Onları sen tutacaksın, ya RAB, onları bu nesilden 
     ebediyen koruyacaksın.”  (Mezmur 12:6-7) 
 
 Şimdi bir an için, Kutsal Kitap, yani Tevrât Zebûr ve İncîl’i, 
“el-Müheymin” sıfatının ışığında düşünelim.  Bu yüce sıfata göre Rab 
Tanrı, kendi Kutsal Kitabını gözetleyip onları korumaktadır.  “Onları 
sen tutacaksın, ya RAB, onları bu nesilden ebediyen koruyacaksın.”  
(Mezmur 12:7)  Ama tahrif iddiasinda bulunanlar, bu yüce sıfata neler 
yapmışlar?  Tanrı’nın bu yüce sıfatını unutup onu çamura bulamışlar.   
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el-Müheymin’in “insanları murakabe eden” ifadesinin yerinde, “insanları 
murakaba etmeyen” ifadesini tercih ediyorlar!  Ne biçim iman bu? 
 
     “İnkâr edip (insanları) Allâh yolundan çevirenler... Allâh’a 
     hiçbir zarar veremezler. (Allâh) onların işlerini boşa 
     çıkaracaktır.  (Muhammed 47:32) 
 
     “Ama Rab güvenilirdir.  O sizi pekiştirecek, kötü olandan 
     koruyacaktır.”  (2 Selanikliler 3:3) 
 

el-Kuddûs: 
 

(The Most Holy One) 
to whom all in heaven and on earth ascribe holiness 

 
(No. 5)  Hatadan, gafletten, acz’den ve her tür eksiklikten çok uzak, 
pek temiz. O’nun Zat-ı celilesi, sıfatları ve isimleri bütün ayıp ve 
noksanlardan arınmıştır. 
 
     “Göklerdekiler ve yerdekiler; o Melîk, o Kuddûs, o Azîz, o 
     Hakîm Allâh’ı tespih ediyorlar.”  (Cum’a 62:1) 
 
     “Allahımız RABBİ yükseltin; ve ayaklarının basamağında secde 
     kılın; O Kuddûstur.”  (Mezmur 99:5) 
 
 Kitab-ı Mukaddes’te Kuddûs ya da Kutsal kelimesi Tanrı ile 
ilgili tam 581 kez kullanılmaktadır.5 Kur’ân-ı Kerîme’de ise bu 
terimler Tanrı’nın sıfatı olarak ancak iki kez kullanılmıştır (Cum’a 
62:1 ve Haşr 59:23).   Tanrı’nın yarattıkları hakkında:  “Kuddûs 
diyor... kudretin büyüklüğünden ve kuvvetinin zoru ile onlardan  hiç  
biri  eksilmez.” (İşaya 40:25-26)  Kitab-ı Mukaddes  
___________________ 
5.  Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, s. 58. 
 
nedir? Tanrı’nın Kutsal  Kitabı’dır.  Yani biri  “el-Kuddûs”un Kutsal 
Kitabına dokunursa, Tanrı’nın da kendi kutsallığına da dokunmuş olur. 
Dolayısıyla, Yüce Rab, tahrif iddia edenleri suçsuz bırakmayacaktır.  
Onlar “kuvvetinin zoru ile onlardan hiç biri eksilmez” ayetin yerine 
“el-Kuddûs” olan Tanrı Kendi Kutsal Kitaplarını koruyamadı” diye ima 
ediyorlar! Hâşa! Tanrı’nın kutsallığı, bütün kötülüklerden kusursuz bir 
şekilde uzaktır.  Tanrı mutlak kutsallığı bizim için büyük bir teselli 
ve güven kaynağı olmalıdır. Tanrı kusursuz bir şekilde kutsalsa, o 
zaman O’nun bizim için yaptıklarının da her zaman kusursuz ve adil 
olduğuna güvenebiliriz.6 
 
     “Kime meydan okudun ve sövdün? ve kime karsı ses yükselttin, 
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     ve gözlerini yukarı kaldırdın?  İsrailin Kuddûsuna karşı.” 
     (2 Kırallar 19:22)  
____________________ 
6.  Bridges, Kutsallığa Doğru, ss. 21-22.  
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20. Bölüm 
 

Tanrı’nın 
 

Merhamet ve Şefkati 
 

     “RAB rauftur, ve rahîmdir; Çok sabırlıdır, ve inayeti 
     büyüktür.  RAB herkese iyidir; Merhametleri de bütün işleri 
     üzerindedir.”  (Mezmur 145:8-9) 
 
 Tanrı’nın merhameti ve şefkati ile ilgili sıfatlarından, 
Tanrı’nın Sözü’nün nasıl değiştirilemeyeceğini ve değişmeyeceğini daha 
iyi görebiliriz.  Şimdi Tanrı’nın merhameti ve şefkatini daha iyi 
anlayabilmek için, Esmaül Hüsna şerhinden Tanrı’nın bazı sıfatlarına 
bakalım: 
 

el-Mukît: 
 

(The Provider) 
who provides food for his creation 

 
(No. 40)   Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını 
belirleyen ve herbirinin gıdalanmasını yerli yerince düzenleyen.  Her 
yaratılmışın azığını veren.  Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp 
veren, her şeyi koruyan. Bu Kur’ân’da ancak bir kez bulunmaktadır. 
 
     “Allâh herşeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît’tir.” 
     (Nisa 4:85) 
 
     “Ne mutlu o adama ki, yardımı Yakubun Allahıdır, ve ümidi 
     Allahı RABDEDİR.  O Allah ki, gökleri ve yeri, denizi ve 
     içlerindeki herşeyi yaratan, ebediyen hakikati koruyan, 
     mağdurların hakkını alan, açlara yiyecek verendir.” 
     (Mezmur 146:5-7) 
 
 Kudüs’lu Kiril (M.S. 313-386) söyle demişti: “Nasıl ki ekmek 
bedene yarar sağlıyorsa, Kelâm da Ruh’a sonsuz yarar sağlamaktadır.”1 
Elbette, “el-Mukît” olan Tanrı insanların bedensel gıdasını veriyorsa, 
aynı zamanda bizim ruhsal gıdamızı da vercektir.  Kitab’ı Mukaddes’e 
göre Tanrı’nın Sözü bizim ruhsal gıdamızdır. 
____________________ 
1. İnannitto, Kilise Babalarından, s. 207; 
   Kiril,  Kateşezlerinden, 4, 1.4. 



134 
 
 

     “İsa ona şu karşılığı verdi:  “Kutsal Yazılarda, ‘İnsan 
     yalnız ekmekle değil, Tanrı’nın ağzından çıkan her bir sözle 
     yaşar’ diye yazılmıştır.”  (Matta 4:4) 
 
     “Sözlerin bulundu, ve onları yedim; ve sözlerin bana 
     meserret ve yüreğime sevinç oldu; çünkü senin isminle 
     çağırılıyorum, ey orduların Allahı RAB!” (Yeremya 15:16) 
 
     “Yeni doğmuş bebekler gibi, saf sütü andıran Tanrı 
     sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek 
     erişesiniz.”  (1 Petrus 2:2) 
 
     “Sütle beslenen herkes bebektir ve doğruluk sözünde 
     deneyimsizdir.  Katı yiyecek, yetişkinler için, yani 
     duyuları iyi ve kötü ayırt etmek üzere alıştırmayla terbiye 
     edilmiş olanlar içindir.”  (İbraniler 5:13-14) 
 
 Yüce Tanrı, insanlara bedensel gıda verip onlara ruhsal gıda 
vermez mi?  Kur’ân’da, Nisa 4:85 süresinde, Tanrı’nın yüce 
sıfatlarından biri “el-Mukît”tir; Yani, bedenlerin ve ruhların gıdasını 
yaratıp veren, her şeyi koruyandır” anlamına geliyor.  Eski Ahit’te 
Tanrı’nın yüce isimlerinden biri “Yehova-Yire” bulunmaktadır; yani “Rab 
tedarik edecek”tir.2  

 
     “Ve İbrahim o yerin adını Yehova-yire koydu; nasıl ki, 
     bugüne kadar RABBİN dağında tedarik olunacaktır, deniliyor.” 
     (Tekvin 22:14) 
 
 Tanrı’nın Kutsal Kitabı hem Yahudilerin hem de Hıristiyanların 
manevî gıdasıdır. Kutsal Kitab’ın prensip ve hükümlerine göre yürürüz.  
Kurtuluşumuz Tanrı’nın diri sözüne bağlıdır. 
 
     “İsa...Yaşam ekmeği ben’im.  Gökten inmiş olan diri ekmek 
     ben’im.  Eğer bir kimse bu ekmekten yerse, sonsuza dek 
     yaşayacak.  Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim 
     bedenimdir.”  (Yuhanna 6:48 & 51) 
____________________ 
2.  “Yehova” İbranice dilinde “YAHVE” veya “Yahweh”dir.  Eski  
    Ahit’in tercümesinde, Tanrı’nın öz ismi olan YAHVE’nın geçtiği 
    yerlerde büyük harflerle yazan “RAB” ifadesi kullanılıyor. 
    Madrigal, Eski Antlaşma’nın Mesajı, s. 81.  
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 Ruhsal gıda olmasaydı bütün insanlar Tanrı’nın doğru yolundan 
yoksun kalırlardı.  Ama, İncîl’e göre Yüce Tanrı’mız merhametli ve 
şefkatli olduğu için  hiç kimsenin mahvolmasını istememektedir. 
 
 Ama tahrif iddiasında bulunanların temel yorumuna göre, Kutsal 
Kitab bozulduğu ve böylece ruhani gıda artık sağlayamaz hale geldiği 
için Tanrı’nın “el-Mukît” sıfatı yerine getirilemezdi, ve bu yüzden 
Kur’ân-ı Kerîm gönderildi.  Ama Tanrı’nın Kutsal Kitabında böyle bir 
husus yoktur.  Olamaz da.  Tanrı’nın yüce karakteri ve sıfatları 
değişmez. 
 
     “İsa, “Yaşam ekmeği benim.  Bana gelen asla açıkmaz, bana 
     iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi.”  (Yuhanna 6:35) 

 
er-Rahîm: 

 
(The Compassionate) 

who is gentle and full of compassion 
 
(No. 3)  Pek ziyade merhamet edici, verdiği ni’metleri iyi kullananları 
daha büyük ve ebedi ni’metler vermek süretiyle mükafatlandıran.  
Esirgeyen, bağışlayan, engin merhamet sahibi, dünyada kendisine adanıp 
emirlerine uygun bir şekilde yaşayanları âhirette ebedî nimetlerle 
mükâfatlandıracak olan.  Bu Kur’ân’da 154 kez kullanılmaktdır. 
 
     “Sizin İlah’ınız Vahid’dir, bir tek İlah’tır.  İlah yoktur 
     O’ndan başka. Rahmâ’dir O, Rahîm’dir.”  (Bakara 2:163) 
 
     “Öyle Allâh ki O, ilah yok O’ndan başka.  Gaybı da, görünen 
     âlemi de bilen O.  Rahmân O, Rahîm O.”  (Haşr 59:22) 
 
     “Sen ise, ya RAB, rahîm ve rauf Allahsın, çok sabırlısın, 
     inayetin ve hakikatin çoktur.”  (Mezmur 86:15) 
 
     “RAB rahîmdir ve rauftur, çok sabırlıdır ve inayeti çoktur.” 
     RABBİN inayeti ezelden ebede kadar kendisinden korkanlar 
     üzerindedir.  Ve adaleti oğulların oğullarınadır.” 
     (Mezmur 103:8 & 17) 
 
     “Çünkü RAB iyidir; inayeti ebedîdir, ve sadakati devirden 
     devre sürer.”  (Mezmur 100:5) 
 
     “Rab çok şefkatli ve merhametlidir.”  (Yakup 5:11) 
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 Hemen hemen herkes Rab’bin “Rahîm” olduğunu bilir. “RAB herkese 
iyidir; Merhametleri de bütün işleri üzerindedir.”  (Mezmur 145:8-9) 
Ama tahrif iddiasında bulunanların ifadesiyle, Tanrı bu kadar şefkatli 
ve merhametli olamaz, çünkü onların iddialarına göre  “Er-Rahîm” olan 
Tanrı, Kutsal Kitabın bozulmasına izin verip insanları yıllar boyunca 
manevi bir karanlıkta bırakmıştır.  Böylece bu insanlar Tanrı’nın doğru 
yolunu bulamayıp Tanrı’nın cezasına müstehak olacaklar.  Ama bu tür 
iddialar Tanrı’nın “Rahîm” sıfatını bozuyor. Onların iddialarına göre, 
“Er-Rahîm” olan Tanrı’nın yerine “aciz olan bir Tanrı”yı 
koymaktadırlar.  Bu çok büyük bir yanlıştır. Rab Tanrı  hem   Rauftur,  
hem  de   Rahîmdir;  RAB  herkese  iyidir.  Merhametleri de  bütün 
işlerin üzerindedir. 
 
 Tevrât ve İncîl’in değiştirildiklerini ileri sürenleri çıkmaza 
sokan soru şudur:  Tanrı kendi sözlerini korumazsa insanlar O’nun 
sözlerine göre nasıl yaşayacaklar?   Ümitsiz, bilgisiz yaşanılmaz.  Bu 
Kierkegaard’ın, ölümcül hastalık diye nitelediği ‘ümitsizlik çıkmazı’ 
benzemektedir. Bundan kurtulmamızı, bizzat ölüm bile başaramaz, zira 
verdiği acıyla birlikte hastalık ve... ölüm, ölememenin ta kendisidir.3  
Tanrı’dan umut kesilmez.  Kutsal Kitap Tanrı’nın yaptığı işler 
hakkında, Tanrı’nın gücü ve insanı hayrette bırakan peygamberlikler, 
insanın nasıl mutlu olacağı, Tanrı - insan ilişkisi gibi pek çok konuda 
insanları aydınlatır.   
 
     “Kelâmının açılışı nurlandırır;  Bön adamlara akıl verir.” 
     (Mezmur 119:130) 
 
     “Genç adam yolunu ne ile temizler?  Senin sözüne göre onu 
     tutmakla” (Mezmur 119:9) 
 
 İddiaya göre Tanrı’nın Kutsal Kitabı, (Tevrât, Zebûr ve İncîl)i 
bozulmuş veya kaybolmuşsa, bu devirlerde yaşayan insanlar acaba nasıl 
yaşadılar?  Tanrı’nın vahiy bir devirde yok olursa, o devir 
insanlarının doğru yolda yürümesi mümkün olur mu?  Tarihte biliniyor 
ki;   
 
 Tevrât M.Ö. 15. yüzyılda,  
 Zebûr (Mezmurlar) M.Ö. 10. yüzyılda,  
 Peygamberlerinin son kitabı (Malaki) M.Ö. 4. yüzyılda,  
 İncîl de M.S. 1. yüzyılda vahyedilmiştir. 
____________________ 
3.  Kierkeggard, Traité du Desespoire, s. 74. 
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 Eğer bu kitapların metni değiştirilmiş ya da vahyedilmesinden 
sonra tümüyle kaybolmuşsa ve tek geçerli kitap Kur’ân ise, uzun bir 
süre insanlar manevi karanlık içinde kalmış ve Tanrı en azından altı 
yüzyıl içinde ölen milyonlarca insanın karanlıkta kalmasına bile bile 
izin vermiş demektir.  
 
 Cennete kılavuzsuz girilmez.  Yani, Tanrı’nın kılavuzu olan 
Kitab-ı Mukaddes olmadan insanlar Tanrı’nın doğru yolunu bilemezlerdi.  
Eğer insanlar Kutsal Kitap’ı bozdularsa, Tanrı insanları 7. yüzyıla 
kadar yalana bile bile inandırmıştır.  Tanrı sözünün değişmesine 
müsaade ederek yeni bir vahyin gelişine kadar geçen yüzlerce yıl 
insanların yalanlara, değişmiş ve bozulmuş sözlere de inanmasına göz 
yumacak, göz göre göre onların helak olmasına müsaade edecek, ilgisiz 
bir Tanrı değildir.  Tanrı insanlarla ilgileniyor ve insanlara 
yakındır. 
 
     “Andolsun insanı biz yaratık ve nefsinin ona ne 
     fısıldadığını biliriz, (çünkü) biz ona şah damarından 
     daha yakınız.”  (Kaf 50:16) 
 
     “Allâh, kişi ile onun kalbi arasına girer...”  (Enfâl 8:24) 
 
 Bu nedenle sözü de özü gibi değişmeyen, değiştirilemeyen, 
Tanrı’dır.  Tanrı, vahiylerini bir asır bile tahriften koruyamamış 
olsaydı, ne kadar aciz ya da merhametsiz bir Tanrı olurdu!   Halbuki, 
Tanrı’mız hiç de böyle değildir.  Yahudi, Hıristiyan, veya Müslüman 
olsun, hepimiz Tanrı’nın çok merhametli olduğuna inanırız.  Bu sıfatın 
incelenmesinden, Tanrı’nın rahmetinin ne kadar engin, bol ve geniş 
olduğu anlaşılmaktadır. 
 

er-Rahmân: 
 

(The Merciful) 
the most merciful of those who show mercy 

 
(No. 2)  Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade 
buyuran.  Sevdiğini, sevmediğini ayırd etmeyerek tekmil mahlukatına 
sayısız ni’metler veren.  Esirgeyen, bağışlayan, ilâhi rahmet, lütüf ve 
koruyuculuğu bütün mahlûkâtı kapsayan:  Kur’ânda bu sıfat 57 kez 
bulunmaktadır.   
 
     “O Rahmân.  Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden 
     hangisini yalanlıyorsunuz?”  (Rahmân 55:1 & 13) 
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     “Yehova, Yehova, çok acıyan ve lütfeden, geç öfkelenen 
     ve inayeti ve hakikati çok olan, binlere inayetini 
     saklıyan, haksızlığı ve günahı ve suçu bağışlıyan...” 
     (Çıkış 34:6-7) 
 
     “RABBİN inayetlerindendir ki, telef olmadık, çünkü 
     merhametleri bitmez.  Onlar her sabah tazelenir, senin 
     sıdkın büyüktür.”  (Yeremya’nın Meselleri 3:22-23) 
 
     “Çünkü dağlar yerinden kalkar, ve tepeler sarsılır; fakat 
     inayetim senin üzerinden kalkmaz, ve selamet ahidm sarsılmaz, 
     sana merhamet eden RAB diyor.”  (İşaya 54:10) 
 
     “Alemlerin Rabbi (terbiye edip yetiştiricisi) Allâh’a 
     hamdolsun. (O), Rahmân’dır, Rahimdir.”  (Fatiha 1:1-2) 
 
 Tanrı’ya iman etmeyenler için O’nun mukaddes kitaplarının 
değiştirilebileceğini, hatta yok edilebileceğini söylemek belki zor 
değildir.  Fakat hem “Tanrı’ya inanıyorum” hem de “Tevrât, Zebûr ve 
İncîl değiştirildi” diyenler, inanılmaz bazı mantık hatalarına 
düşerler: 
 
       1)  Hıristiyanların ve Müslümanların inanışına göre 
           Tanrı her şeye kadirdir. 
 
       2)  Tanrı merhametlidir, Kutsal Kitabını insanlara 
           doğru yolu göstermek için vahyetti.  Fakat eğer 
           Tanrı’nın Sözü değiştirilebilirse, şu iki sonuçtan 
           birini kabul etmek zorundayız: 
 
           A) Tanrı, kitaplarının yok edilmesini önlemeye 
              (hâşa) acizdir (ve böylece gerçekten her şeye 
              kadir olamaz). 
 
           B) Yahut, Tanrı insanlara doğru yolu göstermeye 
              yalnız ara sıra önem verir; şöyle ki, O’nun 
              kitapları değiştirilir ve böylece insanlar doğru 
              yoldan saparlarsa, O pek ilgilenmez, başka bir 
              deyimle merhametsizdir (gene hâşa!)  Allah-u 
              Teala bu tür iftiralardan münezzehtir.4  
____________________ 
4. Moran, Hakikat ve Dalalet, s. 4. 
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el-Vehhâb: 
 

(The Liberal Giver) 
who gives freely of his bounty 

 
(No. 17)  Çeşit çeşit ni’metleri kullarına başışlayıp duran.  Başışı 
sınırsız olan.  Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan.  
Kur’ân’da bu sıfat 3 kez bulunmaktadır. 
 
     “Kitap’ı sana indiren O’dur... Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve 
     güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve 
     bize katından bir rahmet bağışla.  Sen, yalnız sen 
     Vehhâb’sın, bol bol bağışta bulunansın.”  (Al-i İmrân 3:7-8) 
 
     “Çünkü RAB Allah güneştir ve kalkandır;  RAB inayet ve izzet 
     verir;  Kemalde yürüyenlere hiç bir iyiliği esirgemez.   
     Ey orduların RABBİ, Sana güvenen adam ne mutludur!” 
     (Mezmur 84:11) 
 
 Rab Tanrı’nın “el-Vehhâb” sıfatı sürekli ve sınırsız bir 
şeklinde görülmektedir.  Ama eğer Tanrı’nın Kutsal Kitapları, bir süre 
için ya kaybolmuş ya da bozulmuş olsaydı, Kitab’ı bize indiren “el-
Vehhâb”ın sıfatı da aynı derecede bozulmuş olurdu.  Tabbi ki, böyle bir 
ihtimal imkânsız olurdu, çünkü bu hususta Rab Tanrı daha önce bir vaat 
vermiştir:   
 
     “RABBİN meleği ondan korkanların çevresinde, ordu kurar, ve 
     onları kurtarır.  Tadın ve görün; RAB ne iyidir, Ne mutludur 
     ona sığınan adam!  RABDEN korkun, ey mukaddesleri, çünkü 
     ondan korkanların eksiği olmaz.”  (Mezmur 34:7-9) 
 
     “Ondan korkanların eksiği olmaz” yazılmıştır. “Onları kurtarır.”  
Ama inkârcılar şöyle inanıyorlar:  “Ondan korkanların eksiği vardır ve 
kurtulamaz” çünkü onların Kutsal Kitapları tahrif edildi. Yani tahrif 
iddiasında bulunanlar, Tanrı’nın “el-Vehhâb” sıfatını unutarak, kendi 
keyiflerine göre bir yorum tercih etmektedirler.   Ama Kitab-ı 
Mukaddes’e göre,  
 
     “Rab çobanımdir; benim eksiğim olmaz.  Beni taze çayırlarda  
     yatırır; Beni sakin sular boyunca yürütür.  Canımı tazeler; 
     Kendi ismi üğrunda beni doğruluk yollarında güder.”  
     (Mezmur 23:1-3) 
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21. Bölüm 
 

Tanrı’nın 
 

Adaleti ve Hakimiyeti 
 

     “Ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş 
     dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve 
     yapsın diye onu gönderdiğim işi başaracak.”  (İşaya 55:11) 

 
el-Adl: 

 
(The Just One) 

whose word is perfect in veracity and justice 
 
(No. 30) Çok adaletli.  Gerçek adaletin sahibi.  Mutlak adalet sahibi, 
hiç bir şeyde aşırılığa düşmeyen: 
 
     “Rabb’inin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe 
     tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç 
     kimse yoktur.  O, işitendir, bilendir.”  (En’âm 6:115) 
 
     “Şunu da söyle:  “Rabbim adaleti emretti.”  (A’râf 7:29) 
 
     “Senin tahtının temeli adalet ve haktır; İnayet ve hakikat 
     yüzün önünde yürür.”  (Mezmur 89:14) 
 
     “bütün dünyanın Hâkimi adalet yapmaz mı?”  (Tekvin 18:25) 
 
 Elbette Yüce Tanrı “bütün dünyanın “Hâkimi”dir.  Bu yüzden 
Tanrı’nın adaleti son derece önemlidir.  Tanrı’nın Sözüne göre 
biliyoruz ki, ahiret gününde, insanların yargılanması için, Tanrı’nın 
Sözü bir ölçü olarak kullanılacaktır. 
 
     “Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak 
     biri var.  Söylediğim söz o kişiyi son günde 
     yargılayacaktır.”  (Yuhanna 12:48) 
 
 Hem Kitab-ı Mukaddes’e göre hem de Kur’ân-ı Kerîme göre 
Tanrı’nın “adalet” sıfatı, Tanrı’nın Sözünün değişmezliğine bağlıdır.  
Çünkü eğer Tanrı’nın Sözü değiştirilebilseydi, artık Tanrı adil 
olamazdı, çünkü Tanrı bozulmuş bir ölçü ile insanları yargılamış  
olurdu.   Oysa  Tanrı’nın  adaleti  herkes  için  aynı derecede ve 
ölçüdedir.  Bu hiç kimse için farklı değildir; Tanrı’nın  “adalet”  
sıfatı  O’nun  keyfine  göre  kullanılmaz. Adaletin var olabilmesi 
için, değişmez bir ölçü kullanılması gerekir, yansıtan Tanrı’nın 
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değişmez adil karakteri.  Demek ki, yargı gününde Tanrı bu Kutsal 
Kitapları insanları yargılamak için kullanacaktır.  Dolayısıyla bu 
kitap asla değiştirilemez. “adaletim ebediyen, ve kurtarışım nesillerin 
devamınca duracak.”  (İşaya 51:8) 
 
     “Adaletin ebedî adalettir; ve şeriatin hakikattir.  
     Şehadetlerin ebediyen adeletlidir.” (Mezmur 119:142 & 144) 
 
 Tanrı âdildir.  O’nun adaleti ebedidir.  Tanrı sadece insanı 
Yaratan ve bize ona veren değildir, aynı zamanda sonsuz ve kusursuz bir 
adalet ve doğrulukla ödüllendiren ya da cezalandıran Yargıcımızdır.  
Hükümleri o denli kursursuz ve adildir ki, en sonunda hiç kimse 
haksızlığa uğradığını söyleyemeyecektir.1  Yoksa siz, “...adil ve büyük 
olanı kötüliyecek misin?”  (Eyub 34:17)  “Rab adalet Allahıdır.”  
(İşaya 30:18)  Rabbin “el-Adl” sıfatına bakarak, tahrif iddiasında 
bulunanların düşüncelerinin ne kadar yanlış olduğunu görebiliriz. 
 
     “Bundan dolay, ey anlayışlı adamlar, beni dinleyin;  
     Haşa ki, Allah kötülük ede, ve Kadîr haksızlık eyliye.   
     Evet, gerçek Allah kötülük etmez, ve Kadîr doğruyu 
     iğriltmez.”  (Eyub 34:10 & 12) 
 

el-Hakem: 
 

(The Judge) 
who settles all disputes 

 
(No. 29)  Hükmeden, hakkı yerine getiren.  Hükmün mutlak sahibidir.  
Hüküm verme yetkisini elinde tutan, son hükmü verecek olan.  Bu 
Kur’ân’da bir kez kullanılır.  
 
     “Allâh size Kitap’ı detaylandırılmış bir halde indirmişken, 
     Allâh’ın dışında bir hakem mi arayayım?  Kendilerine Kitap 
     verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini 
     biliyorlar.  Sakın kuşkuya düşenlerden olma.  Rabbinin sözü 
     hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır.  O’nun  
     sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.  En iyi işiten, 
     en iyi bilendir O.”  (En’âm 6:114-115) 
 
     “...bütün dünyanın Hâkimi adalet yapmaz mı?  (Tekvin 18:25) 
___________________ 
1.  Moran, Hakikat ve Dalalet, s. 4. 
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 Tanrı her şeyin üzerinde hüküm sürer.  O evrenin tek ve en üstün 
yöneticisidir ve hiçbir şey O’nun kontrolünün dışında yoktur.  Tanrı 
göklerde ve yerde istediğini yapar.  
 
     “Rab kendini tanıttı, hüküm yürüttü; Kötü adam, kendi 
     ellerinin işinde tutuldu.”  (Mezmur 9:16) 
 
     “RAB tahtını göklerde kurdu; ve onun kırallığı herekes 
     üzerinde hakimdir.”  (Mezmur 103:19) 
 
     “Hüküm de O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas 28:70) 
 
     “Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratılmıştır.  
     Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda 
     sürdürmektedir.”  (Koloseliler 1:16-17) 
 
 Misak Günay, El Ele Verelim adlı kitabında, Tanrısal yargılama 
ile Kutsal Kitab’ın bozulması problemini şöyle özetliyor: 
 
     “Kutsal Kitaplardan aldığımız bilgilere göre biz biliyoruz 
     ki, her insan mutlaka Tanrı’nın hüküm kürsüsü önüne çıkacak 
     ve yaşantısı için Allah’a hesap verecektir.  İmansız ve 
     tövbesiz günahlılar ise, yargılanıp cehenneme mahkûm 
     olacaklardır.  Bundan böyle, doğru, gerçek, hak ve geçerli 
     yasa olmadan kişileri suçlular olarak yargılamak haksızlık 
     ve adaletsizlik olur.  Kişinin suçu ancak yasalara göre 
     tesbit edilir.  Suçlu olan da yine yasalara göre yargılanıp 
     cezasını alır.  Suçlu için veya suç hakkında hiç uyarılmayan 
     kişiyi de yargılamak ve cezalandırmak yine haksızlık olur... 
 
     “İddiaya göre Allah’ın yasaları olan Kutsal Kitaplar, 
     Tevrât, Zebûr, ve İncîl bozulmuş ve kaybolmuşsa; bu 
     devirlerde yaşayan insanlar yasasız yaşamış oluyorlar.  
     Yasalarının bozulduğu hakkında da en az İncîl’den “son 
     dördüncü kitap” (Kuran) gelinceye kadar, ortada hiç bir 
     bildiri, ikaz yoktur. 
 
     “Bozulmuş ruhsal yasalara inanarak ve onlara göre 
     hayatlarını düzenleyerek bu adamların suç ve günah içinde 
     yaşadıklarını düşünmek de gayet normal bir şey!  (Bu durumda 
     Tanrı onları günah deryası içinde terketmiş oluyor.)  Böyle 
     olmasına rağmen yine de her suçlu, suçları için 
     yargılanmalı.  Yoksa Tanrı adil olmaz. 
 
     “Şimdi Allah, bu insanları ne yüzle, ne hakla 
     yargılayacaktır?  Tüm insanlardan gerçeği gizledi. Doğru 
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     yaşamın şeklini kaybetti.  Gerçek yolu gösteren Kendi 
     yasalarının bozulmasını umursamadı... En azından altı yüzyıl 
     içinde ölen milyonlarca insanları gerçeksiz bıraktı.  
     Onların ellerinde bozulmuş, asılları kaybolmuş, sahte Kutsal 
     Kitaplar vardı.  İşin en tuhaf tarafı da, tam altı yüzyıl 
     sonra bozulmuş, sahte Kutsal Kitaplar hakkında ilk kez 
     uyarının gelmesidir! 
 
     “Sahte ve taklit Kutsal Kitaplara inanıp onlara göre 
     yaşadıkları için şuçlu olarak yargılanacak olan bu  
     insanların arasında ben bulunsa idim, Allah’a şöyle cevap 
     verirdim:   
 
     “Ey Allah, beni ne hakla suçlu olarak yargılıyorsun?  Benim 
     elime gerçeği vermemişsin ki!  Senin yolladığın hak ve 
     gerçek Kitapları bozmuşlar.  Sen de hiç umursamamışsın.  Hiç 
     müdahale etmemişsin.  Gerçeklerini, eserlerini, yasalarını 
     ve kitaplarını korumamışsın.  Bizleri körü körüne sapıklık, 
     sahtelik ve günah deryasının içinde bırakmışsın! 
 
     “Kitaplarını korumadığın yetmiyormuş gibi, elimizdeki yanlış 
     kitaplar için bir defa bile bizleri uyarmamışsın.  Beni 
     karanlık, bilgisizlik, cehalet ve günah içinde bırakmışsın.  
     Şimdi de yaşantım için beni yargılıyorsun!  Eğer bana 
     gerçekleri gösterseydin, ben de inat edip kasten Senin 
     gerçeklerini reddetseydim, şimdi beni haklı olarak 
     yargılamaya ve cezalandırmaya hakkın olurdu... 
 
     “Sevgili okuyucum, bu örnekten de gördüğümüz gibi, Allah 
     insanı yargılayabilmesi ve cezalandırabilmesi için, kanun ve 
     yasaları aslı gibi korumalı ve duyurmalıdır.”2  
 
     “RABBİN sözünü hor gördüğü ve onun emrini bozduğu için o can 
     mutlaka atılacaktır; fesadı kendi üzerinde olacaktır.” 
     (Sayılar 15:31) 
____________________ 
2.  Günay, El Ele Verelim, ss. 182-183. 
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el-Hakk: 
 

(The Truth) 
who is genuine and true 

 
(No. 52)  Varlığı hiç değişmeden duran.  Gerçeğin kaynağı ve 
belirleyicisi.  Her yaptığı ve her emiri gerçeğe en uygun olan.  Fiilen 
var olan, mevcûdiyet ve ulûhiyyeti gerçek olan.  Kur’ân’da pek çok kez 
kullanılır. 
 
     “İşte bu Allah’tır sizin Hak Rabbiniz.”  (Yunus 10:32) 
 
     “Fakat RAB hak Allahtır, hay olan Allah ve ebedî Kıral odur; 
     öfkesinden dünya titrer, ve gazabına milletler dayanamaz.” 
     (Yeremya 10:10) 
 
 “El-Hakk” Tanrı’nın ta kendisidir.  Bu sıfat aynı zamanda 
Tanrı’nın Sözü ile bağlantılıdır: “Senin sözün gerçektir.”  (Yuhanna 
17:17)   Doğru söz katarından belli olur. 
 
     “Kendimle and ettim:  Her diz önümde çökecek, her dil 
     bana and edecek, diye söz azğımdan doğrulukla çıktı, ve 
     geri dönmez.”  (İşaya 45:23) 
 
     “Rabb’imiz, sen mutlaka insanları, aslâ şüphe olmayan bir 
     günde toplayacaksın.  Allâh sözünden dönmez.”(Al-i İmrân 3:9) 
 
 Tanrımız nasıl bir Tanrıdır?  Devamlı fikir değiştiren keyfi 
tutumlu biri mi, yoksa sözüne ve kendisine bağlı kalan en üstün Varlık 
mı?  Düşüncesini değiştirmek; değer yargılarını ve eylem planını 
değiştirmek demektir.  Tanrı asla bunu yapmaz, yapmasına gerek yoktur.  
Çünkü O’nun tasarıları, her şey üzerinde bilgi ve kontrol sahibi 
olmasına dayanır.3  O’nun inayeti hiçbir zaman azalmaz, tükenmez.  O 
güvenilir karakterinden dolayı, sözünü geri almaz, değiştirmez.  Tanrı 
şöyle vaat etti: başlangıçtan sona kadar, Tanrı’nın Sözü hep aynı 
kalacak ve Tanrı’nın yalan söylemesi olanaksızdır.   
 
     “Allah insan değil ki, yalan söylesin, ve insan oğlu 
     değil ki, nadim olsun;  O söyler de onu yapmaz mı? 
     Yahut söz verir de icra etmez mi?”  (Sayılar 23:19) 
____________________ 
3.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, s. 72. 
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     “Tanrı da, kendi amacının değişmezliğini vaadin 
     mirasçılarına daha açıkça belirtmek isteyerek vaadini bir 
     yeminle pekiştirdi.  Öyle ki, önümüze konan ümide tutunmak 
     üzere Tanrı’ya sığınan bizler, Tanrı’nın yalan söylemesi 
     olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük 
     cesaret bulalım.”  (İbraniler 6:17-18) 
 

el-Müntakım: 
 

(The Avenger) 
who will avenge all wrongs done 

 
(No. 81)  Suçluları, adaleti ile müstahak oldukları cezaya çarptıran: 
Kur’ân’da 8 kez bulunmaktadır. 
 
     “Eğer o, bâzı lâflar uydurup bize iftirâ etseydi, 
     elbette ondan sağ elini (gücünü, kuvvetini) alırdık, 
     sonra onun can damarını keserdik.  Sizden hiç kimse 
     buna engel olamazdı.”  (Hâkka 69:44-47) 
 
 İslâm bilgini Bilmen yukarıdaki, Hâkka 69:44-47 ayetleri 
hakkında, tefsirinde şunları açıklıyor:  “(Elbette ki,) Ona aslâ imkân 
verilmezdi (onu sağ tarafîle yakalardık) yahut onu kuvvet ve kudret ile 
tutarak hemen mücazata kavuştururduk.”4 Bu ayet üzerinde Doç. Dr. Sadık 
Kılıç şöyle bir yorum getirmektedir:  “Bu son derece şiddetli bir 
tehdit olup...hiçbir insanın vahye müdahalesinin söz konusu olmadığı 
gerçeğini ihtiva etmektedir.”5  Kimse, Tanrı’nın yapmayı uygun gördüğü 
bir şeyi yapmasına engel olamaz.  Tanrı’nın gücü her şeye yeter. 
 
     “Allâh herşey üzerinde Muktedir’dir, gücü herşeye yeter.” 
     (Kehf 18:45) 
 
     “Ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır; bana boş 
     dönmiyecektir, fakat murat ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın 
     diye onu gönderdiğim işi başaracak.”  (İşaya 55:11) 
 
 Yani, Tanrı bize öyle bir kelâm verdi ki, O’nun kelâm’ının tüm 
amaçları kesinlikle gerçekleşecektir.  Tanrı’nın kelâmı boş dönmez.  
Tanrı’nın dediği olur.  Ama  tahrif etmek  isteyen, yahut 
____________________ 
4.  Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri,  
    8. Cilt, s. 3,830. 
5.  Kılıç, Mitoloji Kitab-ı Mukadde ve Kur’an-ı Kerim, s. 168.  
 
tahrif iddialarını  benimseyenler,  “el-Müntakim”  olan  Tanrı’yla 
karşıya karşıya gelirler. 
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    “O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; ve O’nun koruyucusu da 
    elbette biziz!”  (Hıcr 15:9) 
 

 Bu ayet ile ilgili es-Salih şöyle söylemişti:  “Bir hata 
işlerse, Rabbinin azabından korkan, bu sebeple Rabbin çizdiği sınırlara 
riyat eden, O’nun rahmetini uman, Allah’ın kitabından tek bir harfi 
dahi değiştirmekten mutlak acz içinde bulunduğunu itiraf eden itaatkar 
bir kul olarak takdim eder.”6 
 
 Tanrı’nın tüm şerefi ve hakimiyeti O’nun kendi kutsal sözü 
üzerinde bağlıdır.  Nasıl ki insan kendi eserini korumayı bilirse, 
Tanrı sonsuz gücüyle  kendi kanununu  ve sözü olan eserini, Kutsal 
Kitab’ı korur.  Tanrı, insan gibi hakkını aramak için mahkemeye koşmaz. 
Ama, teşebbüste bulunmak isteyenleri kendi yüce kudretiyle önlediği 
gibi, onlara gerçekten ceza vermesini de bilir. 
  
     “Aslında başka bir müjde yoktur.  Ancak aklınızı karıştıran 
     ve Mesih’in müjdesini çarpıtmak isteyen kimseler vardır.  Biz 
     ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters 
     düşen bir müjde bildirirse, lânet olsun ona!  Daha önce 
     söylediğimizi şimdi yine söylüyorum, bir kimse size kabul 
     ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lânet olsun!”   
     (Galatyalılar 1:7-9) 
 
     “Daha ileri gidip Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç 
     kimsede Tanrı yoktur.  Bu öğretişe bağlı kalanda ise hem 
     Baba, hem de Oğul vardır.”  (2 Yuhanna 9) 
 
 Tanrı’dan gelen Kutsal Kitab’ın (yani Tevrât, Zebûr ve İncîl’in) 
insan tarafından değiştirilmiş, kaybolmuş ya da geçersiz kılınmış 
olduğunu söyleyenler çoktur.  Ne var ki, farkında olmadan da olsa, bu 
şekilde Tanrı’ya iftira ediliyor (sanki Tanrı kendi sözü’ne sahip 
çıkamamıştır).   
 
     “İsa onlara, “Siz Kutsal Yazıları ve Tanrı’nın güçünü 
     bilmediğiniz için yanılıyorsunuz” diye karşılık verdi.” 
     (Matta 22:29) 
____________________ 
6.  İbid, s. 166; Suphi es-Salih, Mebahis, s. 29. 
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22. Bölüm 
 

Tanrı’nın 
 

Hikmet ve Bilgisi 
 
     “Allâh’ın ayetlerini eğlence yerine koymayın; Allâh’ın size 
     olan nîmetini ve size öğüt vermek için indirdiği Kitâb ve 
     hikmeti düşünün, Allâh’tan korkun ve bilin ki, Allâh her 
     şeyi bilir.”  (Bakara 2:231) 

  
el-Basîr: 

 
(The Observant) 

who sees and hears all things 
 
(No. 28)  İyi gören.  Her şeyi görüp gözetleyicidir.  Görmeye konu 
teşkil eden her şeyi hakkıyla gören. Kur’ân’da pek çok kez geçiyor.  
Ayrıca bkz. el-Alîm, (The Omniscient), es-Semî (The Hearer).  
 
     “Allah Semî’dir, cok iyi duyar; Basîr’dir, çok iyi görür.” 
     (Nisa 4:58) 
 
     “Kulağı yaratan işitmez mi?  Gözü yapan görmez mi?  
     (Mezmur 94:9) 
 
     Tanrı’nın müteşâbihat ya da haber sıfatlarını “Kelâm” ışığında hiç 
düşündünüz mü?  Hacer Tanrı’ya “El-Roi” (Tanrı görür) oğluna da 
“İsmail”, “Tanrı işitir” adını vermiş, çünkü Tanrı gerçekten hem görür 
hem de işitir; O’ndan bir şey kaçamaz.  Kendisine verdiği ad “el-
Şaddai”, “Her her şeye gücü yeten Tanrı” anlamına gelir. O’nun bütün 
eylemleri, adının ilan ettiği gücü sergiler.1 Ama tahrif görüşünü 
benimseyenler iddialarıyla acaba tam olarak ne ifade ediyorlar?  Tanrı 
ya habersizdir, ya ilgisizdir, ya da güçsüzdür! Yüce Tanrımız habersiz, 
ilgisiz ve güçsüz olmaz, olamaz da.  Artık bu yalanları geldikleri yere 
geri göndermemizin zamanı çoktan gelmiştir.  
 
     “Allâh’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hak gelince 
     onu yalanlayandan daha zalim kimdir?  Kâfirlerin duracakları 
     yer, cehennemde değil midir?”  (Ankebut 29:68) 
___________________ 
1.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, s. 77. 



148 
 
 

el-Hakîm: 
 

(The Wise) 
who knows all things 

 
(No. 47)   Buyrukları ve bütün işleri hikmetli.  Hikmet sahibi ve 
kulları arasında hükmedicidir.  Bütün emir ve işleri yerinde olan. 
Kur’ân’da 91 kez geçiyor. 
 
     “Sen, yalnız sen Alîm’sin, herşeyi en iyi bilirsin; 
     Hakîm’sin, herşeyin bütün hikmetlerine sahipsin.” 
     (Bakara 2:32) 
 
     “RABBİN şeriati kâmildir; canı tazeler; RABBİN şehadeti 
     sadıktır; bön adama hikmet verir.”  (Mezmur 19:7) 
 
 Tanrı el-Hakîm’dir, yani hikmetlidir.  Tanrı’nın insanlara 
verilmiş olan hikmeti nerede bunmaktadır?  Ancak ve ancak Kutsal 
Kitaplarda.  O halde, Tanrı’nın Kutsal Kitap’taki bulunan hikmeti 
tahrif edip bozulabilir mi?  Hiç sanmıyorum!  Öyle olsaydı, eğer fâni 
insanlar yüce Tanrı’nın hikmeti tahrif edebilseydi, Tanrı pek hikmetli 
sayılmazdı.  Halbuki, el-Hakîm olan Tanrı  için  kaza, rastlantı ve 
süpriz diye bir şey yoktur.  Dünyanın tarihini O yazar ve her şeyi 
kendi isteğine uygun olarak düzenler.  “Her şeye kendi isteğinin 
emeline uygun düzenleyen Tanrı’nın amacına göre...” (Efesliler 1:11)  
Peki, “Kelâm” konusunda, Tanrı’nın amacı nedir?   
 
     “Ben ise, RAB diyor, onlarla ahdim şudur: Senin üzerinde olan 
     Ruhum, ve ağzına koyduğum sözlerim, şimdiden ta ebede kadar 
     senin ağzından ve zürriyetinin ağzından, ve zürriyetinin 
     züriyeti ağzından ayrılmıyacak, RAB diyor.” (İşaya 59:21) 
 
 Eğer Tanrı’nın “herşeyi kendi emeline uygun düzlendiğini” kabul 
edersek, o zaman hiçbir tahrif iddiası tutarlı olamaz. Romalı şair 
Publius Vergililius Maro (M.Ö. 70-19), Aeneid adlı kitabında bu meşhur 
sözü yazmıştı:  “dis aliter visum” yani, “İnsan karar verir, ama Tanrı 
kontrol eder.”2  Başka bir deyimle, “Ancak Tanrı’nın dediği olur”. 
 
     “Tanrı’nın görmediği hiçbir yaratık yoktur.  Kendisine 
     hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözleri önünde her şey 
     çıplak ve açıktır.”   (İbraniler 4:12-13) 
___________________ 
2.  Meade, The Encyclopedia of Religious Quotations, s. 36. 
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23. Bölüm 
 

Tanrı’nın  
 

Kudret ve Kuvveti 
 
     “Allah’tan başka ilah yok.  Hayy’dır O, sürekli diridir; 
     Kayyûm’dur O, kudretin kaynağıdır.  Ne gaflet yaklaşır O’na 
     ne kendinden geçme ne de uyku.  Göklerde ne var, yerde ne 
     varsa yalnız O’nundur.  O’nun huzurunda, bizzat O’nun izni 
     olmadıkça, kim şefaat edebilir!  O, insanların önden 
     gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!  
     İnsanlar O’nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği 
     dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.  Onun kürsüsü, 
     gökleri ve yeri çepçevre kuşatmıştır.  Göklerin ve yerin 
     korunması O’na hiç de zor gelmez.  Aliyy’dir, yüceliği 
     sınırsızdır; Azîm’dir O, büyüklüğü sınırsızdır.  
     (Bakara 2:255) 

 
el-Cebbâr: 

 
(The Compeller) 

whose might and power are absolute 
 
(No. 10)   Kırılanları onaran, eksiklikleri tamamlayan, dilediğini 
zorla yaptırmağa muktedir olan.  Mutlak ıslah ve kahredici O’dur.  
Mutlak iradesini her durumda yürüten, düzeni bozulan her şeyi tanzim 
eden, her güçlüğü kolaylaştıran.  Kur’ân’da 9 kez bulunmaktadır. 
 
     “O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur.  
     Pâdişahtır, mukaddestir, selam (esenlik veren), mü’min 
     (güvenlik veren) müheymin gözetip koruyan), azîz (üstün 
     gaalib), cebbâr (istediğini zorla yaptıran), mütekebbir (çok 
     ulu)dur!”  (Haşr 59:23) 
 
     “Kimdir o izzet Kıralı?  Kudretli ve cebbar olan RAB, Cenkte 
     cebbar olan RABDİR.  Kimdir o izzet Kıralı?  Orduların 
     RABBİ; İzzet Kıralı odur.”  (Mezmur 24:8 & 10) 
 
 Tahrif iddiasında bulunanlara göre Tanrı’nın Kutsal Kitabı 
değişmişse, eksikliklerle ve yanlışlıklarla kalmışlardır.  Halbuki bu 
konu hakkında Tanrı’nın “el-Cebbar” sıfatını ele alırsak, görüyoruz ki, 
bir insan Tanrı’nın  kitabını değiştirip bozabilseydi, “el-Cebbar”  
olan Tanrı hemen bunları düzeltip onları orijinal haline tekrar 
getirirdi, çünkü O düzeni bozulan her şeyi tanzim eder.  Hiç kimse 
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Tanrı’ya karşı başarılı olarak çıkamaz, çünkü O’dur dilediğini zorla 
yaptırmağa muktedir olandır. 
 
     “Ve Yeremyanın ağzından Barukun yazmış olduğu sözlerle tomarı 
     kıral yaktıktan sonra, Yeremyaya RABBİN şu sözü geldi:  Yine 
     kendine başka bir tomar al, ve Yahuda kıralı Yehoyakimin 
     yakmış olduğu birinci tomarda olan evelki bütün sözleri ona 
     yaz.”  (Yeremya 36:23-28) 

 
el-Kadîr: 

 
(The All Powerful One) 

who is able to do what he pleases 
 
(No. 69)  İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü yeten.  Kudret ve 
kuvvet sahibi, iktidar sahibi.  Her şeye gücü yeten, tam kudret sahibi.  
Kur’ân’da 7 kez bulunur. 

 
     “Eğer Allah dileseydi, işitme güçlerini de gözlerini de  
     elbette alıp götürürdü. Çünkü Allah herşeye Kadîr’dir.” 
     (Bakara 2:20) 
 
     “Ve Abram doksan dokuz yaşında iken, RAB Abrama göründü; ve 
     ona dedi: Ben Kadir Allahım, benim önümde yürü, ve kâmil 
     ol.”  (Tekvin 17:1) 
 
   Tanrı’nın dünyadan daha önemli eseri Kutsal Kitap’tır.   Şeytan 
insanlar cehenneme gitsinler diye, Tanrı’nın kitaplarını bozmaya 
çalışır. Şimdi, “Kutsal Kitap değiştirildi” diyenlere şunu soruyoruz:  
Hırsız Şeytan (ya da onun kullandığı insan) Tanrı’nın bu üç Kitabını 
(Tevrât, Zebûr ve İncîl) çalarken, onları bozup değiştirirken ve tahrif 
edip yok etmeye çalışırken; 
 
     Yüce Tanrı derin uykular içinde mi uyukluyordu? 
     Tanrı’nın aklı veya gücü yok muydu? 
     Kutsal Kitap verildikten sonra Tanrı derin 
           uykuya mı yatmıştı? 
     Sonra da Kur’ân’ın zamanında mı güçlenip, akıllanmış ve 
           uykusundan uyanmıştı? 
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     “İnsan Allahı soyar mı?” (Malaki 3:8) Olur mu böyle bir şey?!  
Böyle bir iddianın Tanrı’yla ve gerçekle hiç bir alakası yoktur.  
Tanrı’ya inanan hiç bir insanın kabul etmeyeceği bu tür sözler çok 
yersiz sözlerdir. Ancak Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini veya tahrif 
edildiğini iddia edenler neredeyse bu sözler kadar gerçek dışı 
iddialarda bulunmakta ve Yüce Tanrı’yı aciz gösterecek ifadeleri 
kullanmaktadırlar.  
 
     “Hiç kimse güçlü adamın evine girip onun malını 
     çalamaz.  Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa, onun 
     evini soyabilir.”  (Markos 3:27) 
 
     “Bilmedin mi ki, göklerin ve yerin mülkü (hükümkranlığı, 
     yönetimi mülkiyeti) yalnız Allah’ındır.”  (Bakara 2:107) 
 
 Şeytan kadir olan Tanrı’yı bağlayabilir mi?  Tahrif olduğunu 
iddia edenlerin mantığına göre, öyle olmalıdır!  Hâşâ, tövbe edin! 
 
     “İşte, sana cevap vereyim, bunda haklı değilsin;  Çünkü  
     Allah insandan büyüktür.” (Eyub 33:12) 
 
 Şeytan Tanrı’dan daha güçlü değildir!  Yukarıdaki ayete göre, 
bir mü’min bile Şeytan’a karşı durursa, Şeytan kaçacaktır.  Tahrif 
iddiasında bulunanlar bu ruhani savaşın hangi tarafına katılıyorlar?  
Bunlar Şeytan’ın böyle bir zafer kazandığını söyleyerek Şeytan’ın 
Tanrı’dan daha büyük olduğunu ilan etmiş olmaktadırlar; ister istemez 
Şeytan’ı yüceltmiş oluyorlar!  Böylece Şeytan’ın oyununa 
gelmektedirler! 
 
     “Aklınızı kullanmıyor musunuz?”  (Enbiyâ 21:10)   
 
 Tanrı her şeye Kadir mi, değil mi?  Elbette, Tanrı büyüktür!  
Tanrı her şeye Kadirdir!  Tahrif iddiası Tanrı’nın güvenilirliğine ve 
koruyuculuğuna yöneltilmiş bir suçlama değil midir? Güç olmadan 
bilgelik, zavallı bir kurnazlıktan öteye gidemezdi.  Bilgelik olmadan 
güç de son derece korkutucu olurdu.  Ancak sınırsız bilgeliği ve sonsuz 
güçü olan Tanrı’da bu iki sıfat tam bir uyum içindir.  Bu da Tanrı’yı 
tüm güvenimize layık kılar.  Artık zihinimizden  Tanrı’yı  küçük   ve  
kısıtlı  gösteren  düşünceleri 
 

     “Orduların RABBİ and edip dedi:  Gerçek nasıl düşündümse öyle 
     olacak; ve nasıl tasarladımsa öyle duracak.  Çünkü orduların 
     RABBİ tasarladı, ve kim bozar? ve onun eli uzanmıştır, ve onu  
     kim geri çevirir?”  (İşaya 14:24 & 27) 

____________________ 
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çıkarmalıyız.1  Kur’ân’a göre, Kutsal Kitap (Tevrât, Zebûr ve İncîl) 
Tanrı katından indirilmiş, alemlere nur ve yol gösterici olan 
kitaplardır.  Şüphesiz, Kadir ve Hakim olan Tanrı alemlere nur ve yol 
gösterici olan bir kitap indirdiyse, onu her türlü tahrif, noksanlık ve 
tecavüzden koruyacaktır.  O zaman, “Tevrât, Zebûr ve İncîl 
değiştirildi” diyenler Tanrı’nın hakimiyetine karşı gelmiş 
bulunuyorlar.  Tanrı’nın  emri  olmadan  daldan  bir  yaprak bile 
kopmaz.  O halde, Tanrı’nın Sözü kopar mı?  Tanrı güvenilir mi, değil 
mi?  Tanrı kendi sözünü koruyabilir mi, koruyamaz mı?  Yoksa Tanrı aciz 
midir?  Hâşa!  
 
     “Tanrı’nın Hakimiyeti ve Kudretine bakarak, mantıklı bir 
     sonuç çıkıyor.  Her aklı başında kişi bilir ki, kudretinin 
     bir sözüyle yeri göğü tüm kainatı yaratan Allah kadir-i 
     mutlaktır.  Yaratılmışların vücuda gelmesindeki mükemmellik, 
     kainata hükmeden tabiat yasalarının kusursuzluğu, binlerce 
     yıldan beri değişmeyen bu nizam, Allah’ın aynı zamanda hakim 
     (bilge) olduğunu gösterir.  Kadir ve hakim olan Allah’ın akıl 
     sahibi yaratıklarına düstur, kanunlarını içeren bir kitap 
     vermesi gerekecektir.  Böylece onlar yaratanla olan 
     alakalarını, birbirlerine karşı vazifelerini, sevabı, günahı 
     öğrenip ona göre yaşayacaklardır. Yoksa insanlık sonu 
     belirsiz bir kargaşalığın içinde bulurdu kendini.  Büyüğün 
     küçüğünü yediği balıklar gibi birbirlerini helak ederlerdi. 
     Erdemin rezillikten farkı kalmazdı.”2 
 
 Hem Kitab-ı Mukaddes’e göre, hem de Kur’ân’a göre Tanrı’nın Sözü 
sabittir, ebedidir, güvenilirdir ve dolayısıyla değiştirilemez.  Tanrı 
kutsal eserlerini değişikliklerden veya tahriflerden korur.  Yani, 
başka bir deyimle Şeytan, Tanrı’dan daha güçlü değildir.  Yoksa siz 
Şeytanın, Tanrı’dan daha üstün olduğuna mı inanıyorsunuz? 
 
     “Bilmedin mi?  işitmedin mi?  Ebedî Allah, Rab, dünyanın 
     uçlarını yaratan, zayıflamaz ve yorulmaz; onun anlayışının 
     derinliğine erilmez.”  (İşaya 40:28) 
 
     “O şeytan sizi kendi dostlarından korkutuyor, eğer inanmış 
     iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun!  İnkâra koşanlar 
     seni üzmesin, onlar Allah’a hiçbir zarar veremezler.”   
     (Al-i İmrân 3:175-176) 
____________________ 
1.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, ss. 78 & 84. 
2.  Gabriel, Din Alimleri Tartışıyor, s. 13. 
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     Kutsal Kitap kime aittir?  Allâh’a aittir!  Ne Şeytan ne de insan 
yüce Allâh’ın Kitaplarına zarar verebilir.  Onların hepsi Tanrı’nın 
fevkalade koruması altındadır. 
 
     “RAB ebediyen, Allahın devirden devire saltanat sürecektir.  
     RABBE hamdedin.”  (Mezmur 146:10) 
 
     “Ah, ya Rab Yehova’ işte gökleri ve yeri büyük 
     kuvvetinle, ve uzanmış bazunla sen yarattın; senin için 
     yapılamaz şey yoktur.  İşte bütün beşerin Allahı RAB benim; 
     benim için yapılamaz şey var mı?” (Yeremya 32:17 & 27) 
 
     “Rabbimiz büyüktür, kuvveti çoktur; Anlayışına hesap 
     yoktur.”  (Mezmur 147:5) 
 
     “Eski zamandan olan önceki şeyleri anın, çünkü Allah benim, 
     ve başkası yoktur; ben Allahım, ve benim gibisi yoktur; sonu 
     başlangıçtan, ve henüz olmıyan şeyleri kadimden bildiren: 
     Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım, diyerek, 
     şarktan yırtıcı kuşu, uzak memleketten öğüdümü yapacak adamı 
     çağıran benim; evet, ben söyledim ve yerine getireceğim; ben 
     tasarladım, ve onu yapacağım.”  (İşaya 46:9-11) 
 

en-Nûr: 
 

(The Light) 
who illuminates both heaven and earth 

 
(No. 93)  Münevvir ma’nasına Alemleri nurlandıran, istediği sımalara, 
zihinlere ve gönüllere nur yağdıran.  Nurlandıran, nur kaynağı. 
 
     “Allah, göklerin ve yerin Nur’udur.  Onun nurunun örneği, 
     içinde çerağ bulunan bir kandile benzer.  Kandil, bir sırça 
     içerisindedir.  Sırça, inciden bir yıldız gibidir ki, doğuya 
     da batıya da nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından 
     yakılır.  Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık 
     saçar.  Nur üzerine nurdur o.  Allah, dilediğini kendi 
     nuruna kılavuzlar.  Allah, insanlara örnekler verir.  Allah 
     herşeyi bilmektedir.”  (Nur 24:35) 
 
     “Yeryüzü, Rabbinin nûruyla parıldamış, Kitap ortaya konmuş, 
     peygmberler, tanıklar getirilip aralarında hakla hüküm 
     verilmiştir.  Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.”   
     (Zümer 39:69) 
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     “Sözün adımlarım için çerağ, ve yolum için ışıktır.  
     Kelâmının açılışı nurlandırır; Bön adamlara akıl verir.” 
     (Mezmur 119:105 & 130) 
 
 “Nur, genel adlarından biri de kitap olan vahyin yine genel 
adlarından biridir. (Bkz. A’râf 7:157; Teğâbün 64:8; En’âm 6:91)  Bu 
iki genel ad bazı ayetlerde yan yana kullanılmakta ve böylece kitap ile 
ışık arasındaki ilişkinin erdiriciliğine ve kaçınılmazlığına dikkat 
çekilmektedir.” (Bkz. Mâide 5:15; En’âm 6:91; Şûrâ 42:52)2 
 
 Hem Kitab-ı Mukaddes’e göre hem de Kur’ân-ı Kerîme göre 
Tanrı’nın Sözü “Nur”dur.  Ferra’ya göre, “Tevrât”, “ziya” ve “nur” 
anlamındadır.  Onunla hak sudur ettiği için bu ismi almıştır.3 Bu aynı 
zamanda Tanrı’nın kendi sıfatlarından biridir: “en-Nur”dur.  Ama buna 
karşı, eğer Tanrı’nın Sözü tahrif edilmiş olursa, bozulmuş ise, 
Tanrı’nın Nur’unun durumu ne olurdu?  Fânî insanlar Yüce Tanrı’nın 
Nur’unu söndürebilir mi hiç?  Olamaz; bu mümkün değildir.  
 
     “Kötüye iyi, ve iyiye kötü diyenlerin; karanlığı ışık 
     yerine, ve ışığı karanlık yerine koyanların...vay başına!  
     (İşaya 5:20) 
 
     Ne Şeytan, ne de insan, Tanrı’nın Kutsal Kitaptaki Nurunu 
söndürebilirler.  Çünkü böyle bir uğraş Tanrı’nın sıfatlarına ve 
karakterine karşıdır.  O zaman tahrif iddiasında bulunanlara sormak 
gerekir:  Siz güneşin nurunu söndürebilir misiniz?  Öylese, nasıl 
oluyor da, sizler güneşin yaratıcısı “en-Nur” olan Tanrı’nın Kutsal 
Kitab’ının nurunun söndürülmüş olduğunu iddia ediyorsunuz?  
Bilmiyormusunuz ki bu imkânsız bir şeydir? 
 
     “Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, 
     her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya 
     da bir nokta bile eksilmeyecek.”  (Matta 5:18) 
 
 O zaman bu sözleri kim yerine getirecektir.  Tabii ki, “En-Nur” 
olan Tanrı’nın ta kendisi bu ayetin vaatlerini yerine getirecektir.  
“Kutsal  Yasa’dan  ufacık bir harf  ya da bir nokta  
____________________ 
2.  Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, s. 412. 
3.  Bkz. Fahreddin Râzî, Et-Tefsıru’l Kebir, Daru’l Kutubu’l- 
    İlmiyye, VII: s. 159; Adam, 1997, ss. 38-39. 
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bile eksilmeyecek:” Bu sözleri kim söyledi?  Hz. İsa Mesih.  Kitab-ı 
Mukaddes’in eski tercumesi bakarasak, İsa Mesih kendisinin “nur” olduğu 
söylemiştir. 
 
     “Ben dünyanın nuruyum.”  (Yuhanna 8:12) 
 
     “Dünyada oldukça, dünyanın nuruyum.” (Yuhanna 9:5) 
 
     “Nurunuz varken, nura iman edin, ta ki, nur oğulları 
     olasınız.”  (Yuhanna 12:36) 
 
 Mademki Hz. İsa Mesih’in hayatı Tanrı’nın “nur” sayılıyorsa, o 
zaman Mesih’in nurlu sözleri de asla söndürülemez.  “Değişiklik olmayan 
nurlar Babası” olan Tanrı bunu müsaade etmez. 
 
     “Her nimet, her mükemmel armağan, kendisinde 
     değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar 
     Babası’ndan, yukarıdan gelir.”  (Yakup 1:17) 
 

er-Rab: 
 

(The Lord) 
the Master who is supreme in authority 

 
(Esmaül-Hüsna listesinde yoktur)  Besleyip, terbiye edip eğiten.  
Yarattıklarını belirlediği bir programa uygun olarak, birtakım 
hedeflere götüren.  Tekamülü programlayıp yöneten.  
 
     “Biz sadece Rabbinin emrini indiririz-biz ancak Rabbinin 
     emriyle ineriz.  Önümüzdeki, arkadamızdaki ve bunlar 
     arasındaki herşey O’nundur.  Rabbin asla unutkan değildir.  
     Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir O.  
     O’na kulluk-ibadet et ve O’na ibadette sabırlı ol. O’na adaş 
     olacak birini biliyor musun?”  (Meryem 19:64-65) 
 
 Eski Ahid’in İbranice dillinde, Adonai: Efendimiz, Rab.  Eski 
Ahit’te 622 kez kullanılır:3  Yeni Ahid’in Grekçe dilinde, “Kurios”; 
Rab; “efendi” ya da “egemen” anlamına gelen Baba Tanrı’ya, İsa Mesih’e 
ve Kutsal Ruh’a4 verilen bir ünvan.  İncîl’de Rab sıfatı 698 kez 
bulunmaktadır.5  
____________________ 
3. Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, s. 70. 
4. Zodhiates, The Complete Word Study New Testament, s. 1098. 
5. Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, s. 70. 
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     “Ey salihler, RAB ile sevinin... Çünkü RABBİN sözü doğrudur, 
     ve bütün işleri sadakatledir... Çünkü o söyledi, ve oldu, O 
     emretti, ve sabit durdu... RABBİN öğüdü ebediyen, yüreğinin 
     düşünceleri nesilden nesle durur.” (Mezmur 33:1, 4, 9 & 11) 
 
 Tanrı hem her şeyi bilir, hem de her şeye gücü yeter, bu yüzden 
tasarılarını değiştirmesine gerek yoktur.  Ama Rab’bin planları sonsuza 
dek sürer, yüreğindeki tasarılar kuşaktan kuşağa geçer (Mezmur 33:11)  
Zamanda yaptıklarını sonsuzlukta tasarlamıştır.  Sonsuzlukta 
tasarladığı her şeyi zamanda gerçekleştirir.  Tanrı’nın Kitab-ı 
Mukaddes’teki bildirmiş olduğu tüm niyetleri için de aynı şey 
geçerlidir.  Bunlar değişmez.  Tanrı’nın sonsuz tasarısının hiçbir 
kısmı değişikliğe uğramaz.6   
 
     “Çünkü Allahınız RAB, o ilâhların Allahı, ve rablerin Rabbi, 
     şahısları saymıyan ve rüşvet almıyan büyük, kudretli, ve 
     heybetli Allahtır.”  (Tesniye 10:17) 
 
     “Ey Canım, RABBİ takdis et, Ya RAB Allahım, çok büyüksün; 
     Celâl ve haşmetle giyinmişsin.  (Mezmur 104:1) 
 
 “Er-Rab” olan Tanrı ne ile bizi besliyor?  Bizi ne ile eğitip 
terbiye ediyor?  Tabi ki, O’nun Kutsal Kitabıyla.  Tanrı’nın insanlar 
için tüm programı bu kitaplarda bulunmaktadır.  Peki, o kitaplar 
bozulsaydı, kimin programı bozulmuş olurdu?  “Er-Rab” “Adonai”, 
“Kurios” olan Tanrı’nın programı bozulmuş olurdu.  O halde en yüksek 
efendimiz olan Rab Tanrı artık insanları doğru olmayan bir şekilde, 
yönetemez duruma düşmez mi?  İnsanları besleyemeyip terbiye edemez 
duruma düşmez mi?  Bu zavallı durum kimin yüceliğine gölge düşürür?  Bu 
durumda “er-Rab” olan Tanrı’nın yüceliğine gölge düşmektedir, çünkü O 
Kutsal Kitabını koruyamamıştır.  Tahrif iddiasında bulunanların tek var 
olabilecek sonucu budur.  Tanrı’nın yüceliğine gölge düşürüyorlar!  Bu 
da Yüce Rab’bimize karşı çok büyük bir günahtır! Ama buna karşın gerçek 
müminler RABBİN mukaddes ismine güvenmektedirler. 
 
     “Canımız RABBİ bekler; yardımımız ve kalkanımız odur.  Zira 
     yüreğimiz onunla sevinir, çünkü biz onun mukaddes ismine 
     güvendik.”  (Mezmur 33:20-21) 
____________________ 
6.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, s. 72. 
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   VI 
 

Kitaplar Ne Zaman Değiştirilebilirdi? 
 

24. Bölüm 
 

Eski Ahit Milat’tan Önce Tahrif 
 

Olamazdı, Çünkü Hz. İsa’nın ve 
 

Havarilerin Döneminde, Tevrât Geçerli 
 

Olarak Sapasağlam Duruyordu 
 
     “İsa onlara, “Sizi akılsızlar!  Peygamberlerin tüm söyle- 
     diklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesih’in bu 
     acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? 
     dedi.  Sonra Musa’nın ve tüm peygamberlerin yazılarından 
     başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle ilgili 
     olanları onlara açıkladı... Sonra onlara, ‘Ben daha sizlerle 
     birlekteyken size şu sözleri söylemiştim: “Musa’nın Yasasında 
     peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili 
     yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir” dedi... 
     Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve 
     üçüncü gün ölümden dirilecek.”  (Luka 24:25-27, 44 & 46) 
 
 Filistin’li Arap Hıristiyan Dr. Anis Shorrosh, bize şu soruyu 
soruyor:  “Kitab-ı Mukaddes ne zaman değiştirildi?  Hz. Muhammed’den 
önce mi, yoksa Muhammed’den sonra mı?”1 Eğer Muhammed’den önce dersek, 
o zaman Kur’ân-ı Kerîm’le bir çelişki içine giriyoruz, ve eğer 
Muhammed’ten sonra dersek, o zaman Müslüman arkadaşlarımız hakiki olan 
Eski ve Yeni Ahiti bize göstersinler, çünkü Kitab-ı Mukaddes’in  
İslamiyet’ten önceki döneme ait eski metinleri hâlâ mevcuttur.2 

 
 Bu bölümde, Eski Ahit’in milattan önce tahrif olmadığını 
göreceğız çünkü Hz. İsa’nın ve havarilerin döneminde, Tevrât geçerli 
olarak sapasağlam duruyordu.  Ayrıca 35. ve 39. bölümlerde göreceğimiz 
gibi, Kitab-ı Mukaddes İslâmiyet’ten sonra da tahrif olamazdı, çünkü o 
dönemden önceye ait binlerce tutarlı el yazması hâlâ mevcuttur. 
____________________ 
1.  Shorrosh, Islam Revealed: A Christian Arab’s View of Islam,  
    s. 224-225. 
2.  İbid, ss. 222-232. 
 Eski Ahit M.Ö. 1450 - 425 yılları arasında yazıldı.  Hz. İsa’nın 
döneminde, Eski Ahit’i tamamen Tanrı’nın Sözü olarak kabul etmiştir.  
İsâ Mesih ve diğer elçiler sık sık Eski Ahid’i Tanrı’nın Sözü olarak 



158 
 
 

aktardılar. İncîl’de yaklaşık olarak 2,559 kere Eski Ahit ayetleri 
kullanılmıştır.  Yani Yeni Ahit’in yüzde 32’si Eski Ahit’ten 
kaynaklanmaktadır.3 Bu da İsâ Mesih’in döneminde Eski Ahid’in 
güvenilirliğini ve sağlamlığını kanıtlıyor.  Eski Ahit’in Tanrı’nın 
Sözü olduğunu kabul edilişinin belli başlı nedenlerinden biri de  
İsa’nın  onu böyle  kabul etmesidir. Mesih’in Kutsal Kitap’a karşı 
tutumuna bakalım.  Hz. İsa Kutsal Yazıları ahlak ilkeleri konusunda tek 
gerçek yetki olarak gördü.  Yahudi önderlerle tartışırken, “Kutsal Yazı 
geçerliliğini yirtirmez” demiştir (Yuhanna 10:35).  Ayrıca, İsa Kutsal 
Yazılara çok değer veriyordu (Matta 5:17-19).   
 
 Hz. İsa’nın gözünde Kutsal Yazı’nın her kısmı Tanrı’nın Sözüdür.  
İsa Kutsal Yazı’yı yetkiyle kullandı (Matta 4:4); “Tanrı’nın Sözü” diye 
adlandırdı (Matta 19:4; Markos 7:11-13); ve Kutsal Ruh’un gücü 
aracılığıyla Tanrı’nın verdiği ilham olarak değerlendirdi (Markos 
12:36). Eski Ahit’ın tümünü Tanrı’nın Sözü olarak gördü (Luka 24:25-27, 
44). Eski Ahit’in tüm ana bölümlerinden yasadan (Matta 4:4); şiirsel 
kitaplardan (Markos 12:10); ve peygamberlerden (Markos 7:6) söz etti. 
 
 Hz. İsa eski ataların varlığı da dahil olmak üzere Eski Ahit’i 
(Matta 22:32), yanan çalıda Musa’nın çağrılışını (Markos 12:26), Şeba 
kraliçesinin  Hz. Süleyman’ı ziyaretini (Luka 11:31), Hz. Yunus’un 
hizmetini (Luka 11:30), Habil ve Zekeriya’nın öldürülmesini (Matta 
23:35), Hz. Davut’un tapınaktaki kutsal ekmeği yemesini (Matta 12:3),   
Hz. Nuh’u ve tufanı  (Luka 17:26), ve Sodom’un yokoluşunu (Luka 17:28), 
Sur ve Sayda’nın yargılanmasını (Matta 11:21), Hz. İlya ve Hz. 
Elişa’nın hizmetlerini (Luka 4:26) gerçek ve tarihsel olduğunu 
bildirdi.  Orada kaydedilen mucizeleri onayladı. (Luka 4:25-27; Yuhanna 
3:14). 
 
 Hz. İsa, Eski Ahit peygamberliğini de kabul etti (Matta 11:10; 
Markos 7:6).  Eski Ahit’in ahlaksal kavramlarını onayladı (Matta 5:17; 
Matta 19:3-6; Markos 10:19).  Eski Ahit’in kendisinden söz ettiğini 
belirtti (Luka 24:46; Yuhanna 5:39 & 45).   Bu yüzden de bunlara 
inanmayanları (Matta 22:29; Luka 24:25), ya da  insan  geleneklerine   
başvurarak   buyrukları  değiştirenleri  
____________________ 
3.  Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, s. 104. 
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reddetti (Matta 15:3).4 
 
     “‘Onlarda Musa’nın ve peygamberlerin sözleri var, onları 
     dinlesinler’ demiş.”  (Luka 16:29) 
 
 Hz. İsa’nın bu sözlerine göre,  Yüce Tanrı yazılı vahiy mesajı, 
okuyucularını çağlar boyunca sorumlu tutmaktadır. 
 
     “Baba’nın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın.  Sizi 
     suçlayan, umut bağladığınız Musa’dır.  Musa’ya iman etmiş 
     olsaydınız, bana de iman ederdiniz.  Çünkü o benim hakkımda 
     yazmıştır.  Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim 
     sözlerime nasıl iman edeceksiniz?”  (Yuhanna 5:45-47) 
 
 Buna dikkat edersek, Hz. İsa Mesih’in sözleri ve Hz. Musa’ya 
verilen vahiy sözleri Tanrı’nın aynı yetkili ve yüce sözleridir.  Mesih 
İsa’ya inanıyorsak İncîl’i okuyup, Tevrât’ın gerçekliğini görebiliriz.  
Eski Ahit ve Yeni Ahit birbirlerini tamamlar.  Eski ve Yeni Antlaşmalar 
arasındaki ilişki Ogüstin (354-430) tarafından çok güzel bir biçimde 
dışavurulmuştur:  “Yenisi Eskisinde saklıdır;  Eskisi Yenisinde 
açıklanmıştır.”5   
 
 Hz. Muhammed döneminde mevcut olan Eski Ahit’le şu an elimizde 
olan aynıdır.  O zamanki Yahudiler, “Tevrât’ın İbranice karşılığı 
“Torah”dan, Tanahk’ın (Eski Ahid) tümünü anlamaktaydılar.  Dolayısıyla, 
Yahudilerle tartışmada Kur’ân, onların diliyle hitap etmiş bir 
düzeltmede bulunmamış ve “Tevrât” lafını onların bildiği anlamda 
kullanmıştır.6  Muhtemelen, Hadis külliyatındaki “Tevrât” mefhumu, Eski 
Ahid’in bütününü ifade etmektedir.  Ancak bugünkü İslâm kültüründe, 
genelde, “Tevrât” sözcüğüyle Eski Ahit’in ilk beş kitapçığı 
kastedilmektedir.7   
____________________ 
4.  Milne, Tanrı Öğretisi: Hristiyan İnancının El Kitabı,  
    ss. 17-18. 
5.  MacDonald, Markos, Kutsal Kitap Yorumu, s. 14. 
6.  Atay, İslâm İnanç Esasları, ss. 169-170. 
7.  Adam, “Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi 
    Cephesinden Bir Bakış”, s. 366. 
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25. Bölüm 
 

Kitab-ı Mukaddes İslâmiyet’ten Önce  
 

Tahrif Olamazdı, 
 

Çünkü Hz. Muhammed’in Zamanında,  
 

Tevrât, Zebûr ve İncîl Sapasağlam Duruyordu 
 

 
     “Gerçekten Tevrât’ı biz indirdik, onda yol gösterme ve nur 
     vardır.  İsa’ya gönderdik, ve ona içinde yol gösterme ve nûr 
     bulunan İncîl’i verdik.”  (Mâide 5:44 & 46)   

 
A. 

“Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar” 
(Bakara 2:113) 

 
     “Yahudiler:  ‘Hıristiyanlar, bir temel üzerinde 
     değiller,’ dediler. Hıristiyanlar da: ‘Yahudiler bir 
     temel üzerinde değiller,’ dediler.  Oysa hepsi de 
     Kitabı okuyorlar...”  (Bakara 2:113) 
 
 Eski zamanlardan beri Yahudiler Eski Ahit’i, Hıristiyanlar ise 
Kutsal Kitap okuyorlardı. 
 
     “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz.  Çünkü bunlarda 
     sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz.  Bana 
     tanıklık eden de bu yazılardır!”  (Yuhanna 5:39) 
 
     “Ben yanına gelinceye dek topluluğa Kutsal Yazıları 
     okumaya, öğütte bulunmaya ve ders vermeye ada kendini.”   
     (1 Timoteyus 4:13) 
 
 Kur’ân’ın Bakara 2:113 ayetine göre, hem Yahudiler hem de 
Hıristiyanlar, Tanrı’nın onlara verdiği kitapları hâlâ okuyorlar.  
Dikkat ederseniz, “okuyorlardı” demiyor, “Oysa hepsi de Kitabı 
okuyorlar” deniliyor.  Arapça metinde geçen “yetlune” (okuyorlar) fiili 
onların o zamanlar Tevrât ve İncîl’i okuduklarını, bu kitabın ellerinde 
bulunduğunu gösterir.  Aksi takdirde, onların “bir vakitler onu 
okuduklarını” belirtmek için geçmiş zaman kipinin “teleune” (okudular) 
kullanılması gerekirdi.  Ama şimdiki zaman   kipinin   kullanılması,  
bu   kitapların  Hz.  Muhammed’in 
zamanında sağlam olduğunu göstermektedir. 
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 Eğer bir kimse Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini iddia ediyorsa, 
bunun ne zaman olduğunu açıklamalıdır: Hz. Muhammed’den önce mi, sonra 
mı?  Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini iddia edenler, ancak zaman olarak 
Kur’ân’dan sonraki dönemleri iddia edebilirler, çünkü Kur’ân’da şu 
gerçek açıkça belli: İncîl ve Tevrât’ın aslı Hz. Muhammed’in zamanında 
kaybolmamıştır.  Kur’ân’a göre, Eski ve Yeni Ahid’in metinleri, Hz. 
Muhammed’in zamanında Yahudiler ve Mesih İnanlıları arasında yaygındı 
ve sapasağlamdı. 
 
 El-Beydâvî’nin tefsirinde bu ayet hakkında söyledikleri özetle 
şöyle:  “Ayet, Necran heyetinin Kur’ân Sahibi’nin yanına gelişleri 
sırasında indirilmiştir.  Onlar Yahudi kâhinleriyle tartıştılar, 
karşılıklı, birbirlerinin hiç bir esas üzerinde olmadıklarını, yani 
ilim ve Kitap sahibi olmalarına rağmen sağlam bir dayanaktan yoksun 
olduklarını iddia ettiler.”1  Bilmen Bakara 2:113 hakkında tefsirinde 
bunları açıklıyor: 
 
     “(Halbuki onlar) o iki taife (kitabı okurlar).  Yahudilerin 
     okudukları Tevrât’ta, ahdi kadimde Hazreti İsa’yı, onun 
     peygamber olarak dünyaya geleceğini tasdik vardır. 
     Nasranîlerin okudukları İncîl’de de Hazreti Musa’yı tasdik 
     vardır.  Artık böyle alel’ıtlâk inkâr lâik midir?..”2   
 
 Eğer bu kitaplar değiştirilmiş olsalardı, “Oysa hepsi de Kitabı 
okuyorlar” denilir miyidi?  Denilmezdi. Çünkü Kur’ân’ın tasdik ettiği 
kitap, sanal bir kitap değil, ehli kitabın elinde olan kitaptı. 
  
     “Ey İsrâil oğulları...Siz Kitab’ı okuduğunuz halde, 
     insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?  
     Aklınızı kullanmıyor musunuz?”  (Bakara 2:40 & 44) 
 
     “Öğrettiğiniz ve okuduğunuz Kitâb gereğince Rabb’a 
     hâlis kullar olun!”  (Al-i İmrân 3:79) 
 
     “De ki, ‘Doğru iseniz, Tevrât’ı getirip okuyun.’”   
     (Al-i İmrân 3:93)   
 
 “Tevrât’ı getirip okuyun” sözleri mevcut ve geçerli olan 
Tevrât’a başvurması Hz. Muhammed’in döneminde bozulmamış olduğunu 
ispatlar.  “Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar” ve “Kitab-ı okuduğunuz 
____________________ 
1.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, s. 7. 
2.  Bilmen, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri,  
    1. Cilt, s. 109. 
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halde”, ifadeleri gösteriyor ki, o dönemde geçerli Kutsal Kitab’ın’ 
metinleri devamlı kullanılıyordu. 
 
     “Peki ‘Allah hakkında, gerçekten başkasını, söylememeleri 
     husűsunda kendilerinden Kitab mîsâkı alınmamış mıydı?  
     (Kitabda bu hususta kendilerinden söz alınmamış mıydı?)    
     Ve onun içindekini okuyup öğrenmediler mi?  (A’râf 7:169) 
 
 Kutsal Kitap Hz. Muhammed’den sonra değiştirildi diyenler için, 
farklı bir problem ortaya çıkıyor.  Kutsal Kitab’ın İslâmiyet’ten 
önceki dönemlere ait binlerce eski el yazmaları hâlâ mevcuttur.  Bu 
eski İbranice, Grekçe, Latince ve diğer dillerdeki metinlerden 
görebiliyoruz ki, Kutsal Kitap Hz. Muhammed’in döneminde bozulmamış 
durumdaydı.  Eğer bozulmuş ve tahrif edilmiş olsaydı, Tanrı Hz. 
Muhammed’in süphelerinden kurtulması için Tevrât ve İncîl okuyanlara 
sormasını istemezdi. Yoksa herşeyi bilen Tanrı’nın şüphelerden 
kurtulması için Hz. Muhammed’i, tahrif edilmiş bir kitabı okuyan 
kişilere yollaması O’nun yüceliğine yakışır mıydı? 
 
 Kur’ân, Hz. Muhammed’i ya da Müslümanları dinlerle ilgili 
kuşkuya düştükleri her hangi bir zaman Kutsal Kitab’a başvurmayı 
emrediyor.  Ayrıca Yahudilere ve Mesih İnanlılarına da 
danışabileceklerini söylüyor.  Bu ayette Kitap sahipleri ve okuyanlar 
danışılması layık kimseler olarak gösterilmişse, bu da gösteriyor ki, 
Kutsal Kitap, değiştirilmemiştir. Değiştirilmiş bir kitab’a danışma 
kaynağı olarak başvurmayı önermek tutarsızlık olmaz mı?  
 

B. 
“Kitab okuyanlara sor” 

(Yûnus 10:94-95) 
 

 Gene tahrif iddiacılarına sormalıyız, İncîl’in tahrifi ne zaman 
gerçekleşti?  Kur’ân’dan önce mi, yoksa sonra mı?   Kur’ân’dan önce 
derlerse, Kur’ân’ın kendisi onları öyle bir çıkmaza  sokar  ki,  
kurtulamazlar.   Çünkü  Kur’ân   şüphelerden kurtulması için Hz. 
Muhammed’e Kutsal Kitab’ı okuyanlara başvurmasını emretmektedir.  
Kur’ân Hz. Muhammed’e Kur’ân hakkında kuşkulandığı takdirde, emin 
olması için Ehl-i Kitab’a başvurmasını emrediyor: 
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     “Eğer sen, sana indirdiğimizden kuşkuda isen, senden 
     önce Kitab okuyanlara sor... Ve sakın Allah’ın  
     ayetlerini yalanlayanlardan olma, yoksa ziyana 
     uğrayanlardan olursun.”  (Yûnus 10:94-95) 
 
     “Bilmiyorsanız zikir ehline (bilen Kitab ehline) sorun.” 
     (Nahl 16:43) 
 
     “Andolsun, biz Mûsâ’ya açık açık dokuz âyet (mu’cize) 
     vermiştik.  İşte İsrâil oğullarına sor...”  (İsrâ 17:101) 
 
     “Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, eski 
     Kitab sahiplerine) sorun... Aklınızı kullanmıyor musunuz?” 
     (Enbiyâ 21:7 & 10) 
 
     “Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: 
     Rahmân’dan başka tapılacak tanrılar yapmış mıyız?” 
     (Zuhruf 43:45-46) 
 
 Hemen hemen bütün Kur’ân müfessirlerinin bu ayetlerin yorumu 
şöyle: 
   
     “Hitapta bulunan, Muhammed, ümmeti ve bu hitabı duyan her 
     kişidir.  Onun Ehl-i Kitab’a sormakla emrolunmasının sebebi 
     ise, Kitab’ın onlar katında tıpkı Muhammed’e Allah 
     tarafından vahyolunanın benzerliğinde sağlam ve sabit 
     olmasıdır.  Gaye, bu konunun önceki kitaplardan delil 
     getirmek suretiyle pekiştirilmesidir, çünkü Kur’ân onları 
     doğrulamaktadır.”3   
 
 Bu Kur’ân ayetlerinden de anlaşılıyor ki, Tevrât ve İncîl Hz. 
Muhammed’in zamanında bozulmamış durumdaydı.  Çünkü bu ayetler Kutsal 
Kitab’ın, Kur’ân’ın oluştuğu sırada varolduğunu, bizzat Kur’ân’ın onun 
sağlamlığına tanıklık ettiğini, Kutsal Kitabın izleyicileri olan Yahudi 
ve Mesih İnanlılarına güvendiğini açıkça göstermektedir.  Yoksa Kur’ân-
ı Kerîm, yüreklerinde imanın pekişmesi için, en ufak   bir  değişikliğe  
bile  uğramayan  kitaplarının   tanıklığı aracılığıyla kuşkularının yok 
olması için Hz. Muhammed’i ve ümmetini onlara başvurmaya teşvik 
etmezdi. 
 
 “Zikir ehline” sözleri “Kitap sahiplerine” anlamına geliyor.  
Yani Kutsal Kitap ellerinde bulunuyordu.  Kur’ân “ehli kitabın elinde 
bulunan”  bir  kitabı  tasdiken indirildiğine göre,  
____________________ 
3.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, ss. 14-15. 
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ehli kitabın elinde Kur’ân’ın tasdik ettiği bir kitap bulunmaktadır.  
Kur’ân’a göre ehli kitabın elinde Kur’ân’ın doğru bulduğu, tasdik 
ettiği kitap vardır.  Bunu Kur’ân bildirdiğine göre Müslümanların buna 
inanması şarttır.  İmanlarının gereğidir.  Buna inanmadıkları takdirde 
Kur’ân’a inanmamış, Kur’ân-ı red ve inkâr etmiş olurlar. 
 
 Hıristiyanlığın en meşhur teologlarından biri, Prof. Dr. J.I. 
Packer, Kutsal Kitap hakkında şunu belirtmiştir:  “Eğer Tanrı Kitab-ı 
Mukaddes’i insanların kurtuluşu için mü’minlere vermişse, o zaman 
kesinlikle şunu çıkarabiliriz;  O kitap bozulmuş hale gelemez, yoksa 
Tanrı’nın kurtuluş amaçları da bozulurdu.  Tanrı’nın amaçları da asla 
bozulmaz.”4   
 
     “Ve Samuel büyüdü, ve RAB onunla baraberdi, ve bütün 
     sözlerinden hiç birini yere düşürmedi.”  (1 Samuel 3:19) 
 
     “Ve şimdi, ya RAB Yehova, sen Allahsın, ve sözlerin 
     hakikattir, ve kuluna bu iyi şeyi vadettin; ve ebediyen 
     senin önünde olsun diye kulunun evini mubarek kılmak şimdi 
     sana hoş görünsün; çünkü, ya RAB Yehova, sen söyledin; ve 
     kulunun evi senin bereketinle ebediyen mubarek kılınsın.” 
     (2 Samuel 7:28-29) 
 
 Prof. Dr. Packer’e göre, “Kitab-ı Mukaddes’te gerçek sabitlik, 
güvenilirlik ve değişmezlik demektir.  Bu niteliğe sahip olan kişi 
tutarlı, içten, gerçekçi ve aldanmazdır.  Tanrı böyle bir kişidir; 
gerçek O’nun doğasındadır.  Bu yüzden yalan söyleyemez.  Bize söylediği 
sözler gerçektir ve başka türlü olması olanaksızdır.”5  Kitab 
okuyanlara sorarsanız, Tanrı’nın Kutsal Kitabı asla değiştirilemez. 

 
C. 

“yol gösterme ve nur vardır.”  
(Mâide 5:44)   

 
     “Ondan önce de önder ve rahmet olarak Mûsâ’nın Kitab’ı 
     var.”  (Ahkaf 46:12) 
 
     “Gerçekten Tevrât’ı biz indirdik, onda yol gösterme ve 
     nur vardır.”  (Mâide 5:44)   
____________________ 
4.  Packer, Fundamentalism and the Word of God, s. 90. 
5.  Packer, İlâhiyat Serisi: Tanrı’yı Tanımak, s. 107. 



165 
 
 

 “Mûsâ’nın Kitab’ı var” ve “yol gösterme ve nur vardır.” 
ifadeleri (ayetleri) bu kitabın Hz. Muhammed’in zamanında değişmemiş 
olarak bulunduğunu göstermektedir.  Atay Hoca’nın 1961 yılı 
tercümesinde, Ahkaf 46:12 şöyle çevirilmiştir:  “Kur’ân’dan önce, 
Musâ’nın kitabı, Tevrât, bir rahmet ve rehberdir.”  Yani, Hz. 
Muhammed’in döneminde, Tevrât hâlâ geçerli bir rehber veya önder olarak 
sayılıyordu.  Kutsal Kitap Tanrı’nın yol gösterdiği bir kitap olduğunu 
iddia eder.  Kur’ân’ı Kerim de bunu tespit etmiştir.  
 
     “Gerçekten Tevrât’ı biz indirdik, onda yol gösterme ve nur 
     vardır.” (Mâide 5:44)   
 
     “İsa’ya gönderdik, ve ona içinde yol gösterme ve nûr bulunan 
     İncîl’i verdik.”  (Mâide 5:46)   
 

D. 
“De ki: Ey Kitâb ehli” 

(Al-i İmrân 3:64) 
 
 “Ehl-i Kitap” veya “Kitap ehli”, kitap sahibi olanlar, kitabı 
olan peygamberler getirilmiş kitapların birine inananlar.  Kur’ân’ın 
Hz. Peygamber’in ve fukanın ortak kullanımıyla, ehli kitap deyimi özel 
çerçevede Yahudiler (Yahûd) ve Hıristiyanlar (Nasâra)ı ifade eder.5  
Kur’ân Yahudileri ve Mesih İnanlılarını “Ehl-i Kitab” veya “Kitâb 
ehli”, yani kitap sahipleri diye adlandırıyor.  O halde kuşkusuz, 
“Kitap” o zamanlar  ellerinde mevcuttu.  Bu konuya aşağıdaki ayetlerle 
değinilecektir. 
 
     “Ey Kitâp ehli, neden İbrahim hakkında tartışıyorsunuz?  
     Oysa Tevrât da, İncîl de ondan sonra indirilmiştir.  
     Düşünmüyor musunuz?”  (Al-i İmrân 3:65) 
 
     “Kitâb ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle emânet 
     bıraksan, onu sana öder.”  (Al-i İmrân 3:75) 
 
 Prof. Dr. Watt’a göre, “Kitap kelimesinin...Yahudiler veya 
Hrıstiyanlarla bağlantılı olarak kullanıldığında, herhangi bir semavi 
kitaba değil, yazılı formda fiilen ellerinde olan kutsal 
____________________ 
5.  Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, ss. 101-102. 
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kitaplara işaret eder.”6  İlk Müslüman tefsircilerden İbn Cerîr et-
Taberî (ö. 923) özellikle şunu söylüyordu: “Tanrı’nın ilk Kitab’ı 
Tevrât’tır, ve bu kitap, Ehl-i Kitab’ın elindedir. İncîl 
Hıristiyanların elindeydi, ve İncîl’in büyük bir kısmı İsâ’nın doğumu 
ve hayatı ile ilgilidir.”7   
 
     Yaşar Nuri Öztürk Kur’ân’da bulunan “Ehli Kitap” kavramı hakkında 
şunu söylüyor:  “Şu bir gerçek ki, Kur’ân Ehli kitap’ı bir mutlak 
düşman hedef olarak göstermemekte, tam aksine, tevhit gerçeğinin 
egemenliğini sağlamada işbirliğine çağrılan bir entegrasyon unsuru 
olarak değerlendirmektedir.  Kısacası, Ehli kitap’ın tamamı, ebedî 
kurtuluşu yitirmiş kâfirler değildir.  Onların Allah’a ve âhirete 
gereğince inananlarının ‘amelleri inkâr olunmaz, karşılıksız kalmaz’ 
(Al-i İmrân 3:115).  Onların öyle ahlak va fazilet sahibi olanları 
vardır ki, ‘ona kantarlar çekisiyle altın-gümüş emanet etsen, onu sana 
iade eder.’ (Al-i İmrân 3:75)  Biz Kur’ân’ın söz aldığı yerde susmanın 
gereğini yerine getirmek borcundayız.  Bu susma bizim nefsimize ağır 
gelse de bunu yapmak zorundayız.”8  

 
E. 

“Tevrât yanlarında dururken” 
(Mâide 5:43) 

 
     “İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrât yanlarında dururken 
     seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüyorlar 
     (verdiğin hükme razı olmuyorlar?)...” (Mâide 5:43) 
 
 Bu ayete göre, “İçinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrât” hâlâ 
Yahudilerin elinde bulunuyor.  Bu Tevrât’ın Hz. Muhammed’in zamanında 
değişmemiş olduğuna apaçık bir tasdiktir çünkü Tanrı’nın hükmü onda ve 
bu Kitap’a imanı olan bir kişi bir başka kitapla hükmedemez. 
 
     “Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş 
     bulunduğum (Kur’ân)a inanın...”  (Bakara 2:41) 
 
     “Onlara:  ‘Allah’ın indirdiğine inanın!’ denilse, ‘Bize 
     indirilene inanırız.’ derler, ötesini kabûl etmezler.  
     Halbuki o, kendi yanlarında bulananı doğrulayıcı bir 
     gerçektir.”  (Bakara 2:91) 
____________________ 
6.  Watt, Kur’an’a Giriş, s. 164. 
7.  Taberî, Kitab ud-Din ve’d Devle, s. 51. 
8.  Öztürk, Kur’ân’ın Temel Kavramları, s. 103 & 116. 
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     “...yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimiz (Kitâb)a 
     inanın.”  (Nisâ 4:47) 
 
     “Onlar ki, yanlarındaki Tevrât ve İncîl’de yazılı buldukları 
     o Elçi’ye, o ümmî Peygamber’e uyarlar.  (A’râf 7:157) 
 
 “Yanınızdakini” ve “Sizin yanınızda bulunan”, Kutsal Kitap ile 
ilgili ayetlerdir. Bu ayetlere göre Kutsal Kitap, Hıristiyan ve 
Yahudilerin yanında bulunuyordu.   
 
     “Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş 
     bulunduğum (Kur’ân)a inanın...”  (Bakara 2:41) 
 
 Bakara 2:41 ayetinde, Kur’ân’ın Ehl-i Kitabın elinde bulunan bir 
kitabı tasdiken indirildiği bildirilir.  İslâm uleması başlangıçta 
tasdik edilen Kitabın Tevrât olduğunu kabul etmiştir.  Ancak daha 
sonraki karşılaştırmalar yapıldıktan sonra Kur’ân’la Tevrât arasında 
inanç ve itikat ayrılıkları dolayısıyla Tevrât’ın Mûsâ’ya özgün bir 
kitap olmadığına karar vermişlerdir.  Ayeti tevil etmeye (bir sözü ya 
da davranışı görünür anlamından başka anlam vermek)  çalışmışlardır.   
Ancak   aşağıda  görüleceği  gibi tevil edememişler.  Ama tevil 
ediyoruz diye ayetin anlamını saptırıp inkâr etmişlerdir.  Aşağıda 
İslâm alimleri tevil ediyoruz diye ayetin anlamını nasıl saptırıp inkâr 
ettikleri açıklanmaktatır. 
 
1)  İslâm alimleri Bakara 2:41 ayetinde Kur’ân’ın tasdiken 
    indirildiğini bildirilen Ehl-i Kitabın - Yahudilerin 
    elindeki kitabın Tevrât olduğunu kabul etmiştir. Diyanet 
    İşleri Başkanlığı çevirisi şöyledir: 
 
    “Elinizde bulunan Tevrât’ı tasdîk ederek indirdiğim 
    Kur’ân’a, inanın;”  (Bakara 2:41) 
 
    Tasdik edilen kitap “sizdeki, elinizdeki” diye 
    tanımlanmaktadır. 
 
2)  Ancak daha sonra, Kur’ân’la Tevrât’ın arasındaki 
    farklılıkları inceledikten sonra mevcut Tevrât’ın 
    Mûsâ’ya verilmiş özgün kitap olmadığına karar vermişlerdir. 
    Ama bu durum Kur’ân-ı özgün olmayan, değiştirilmiş bir 
    kitabı tasdik eder duruma sokmuştur.  Kur’ân’la Tevrât 
    arasındaki inanç - itikat ayrılıklarını göz önüne alan 
    İslâm alimleri yorumunda değişiklik yaparak Kur’ân’ın 
    tahrif edilmiş olan “mevcut Tevrâtı” tasdik etmediğini, ve; 
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3)  Ayette tasdiki bildirilen kitabın “Tevrât’ın tahrif 
    edilmemiş aslı” olduğunu ileri sürerek bu şekilde ayetin 
    anlamını tevil etmeye çalışmıştır.  Ayetin bu şekilde 
    yorumunu yansıtan Türkiye Diyanet Vakfı çevirisi 
    şöyledir; 
 
    “Elinizdekini (Tevrât’ın aslını) tasdik edici olarak 
    indirdiğime (Kur’ân’a) iman edin.”  (Bakara 2:41) 
 
4)  Fakat ayetin anlamını bu şekilde tevil eden İslâm alimlerine 
    göre ayette tasdiki bildirilen “Tevrât’ın aslı”  Ehl-i 
    Kitabın elinde bulunmayan, varlığı kuramsal olarak kabul 
    edilen, hayali bir kitaptır.  Bu durumda İslâm ulemasının 
    ayeti tevili, aslında anlamını değiştirmektedir.  Ayette, 
    tasdiki bildirilen “Ehli Kitabın elinde bulunan bir kitap” 
    yerine, mevcut olmayan, dolayısı ile, “ehli kitabın yerine 
    bulunmayan bir kitap” koymaktadır.  Daha doğrusu bir “yok” 
    koymaktadır.  İslâm ulemasının tevili ayetin anlamını 
    değiştirmekte, inkâr etmektedir. 
 
5)  Görüldüğü gibi İslâm alimlerinin tevili bir göz 
    boyamacılıktan, bir aldatmacadan başka birşey değildir. 
    Gerçekte İslâm bilginlerinin tevil ettiği Tevrât’ı 
    bilgisizlikten ve düşüncesizlikten doğan apaçık bir 
    inkârdır.  Bilgisizlikten kaynaklanan böyle bir inanış, 
    önyargı nedeniyle milyonlarca Müslümana bile bile yanlış 
    öğretilmektedir.  
 
     “Böylelikle, geleneğiniz uğruna Tanrı’nın Sözünü 
     geçersiz kılmış oluyorsunuz.  Ey ikiyüzlüler!  
     Yeşaya’nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne 
     doğrudur: ‘Bu halk dudaklarıyla beni sayar, ama 
     yürekleri benden uzaktır.  Boşuna bana taparlar.  Çünkü 
     öğrettikleri, sadece insan kurallarıdır.”  (Matta 15:6-9) 
 

F. 
“Allâh katında bu ikisinden” 

(Kasas 28:49) 
 

     “De ki: ‘Eğer doğru iseniz, Allâh katında bu ikisinden 
     (yâni Mûsâ’ya ve bana inen Kitablardan) daha doğru bir 
     Kitâb getirin, ben ona uyayım.”  (Kasas 28:49) 
 
 Bu ayette, iki tane Kitaptan bahsedilmektedir.  Sayın Prof. Dr. 
Süleyman Ateş’in bu ayetin parantez içine alınan yorumuna 
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göre, bu iki kitaptan birincisi Musa’ya inen Tevrât, ikincisi ise Hz. 
Muhammed’e inen Kur’ân-ı Kerîm kastedilmektedir.  Ayet’in esasına göre, 
bu iki kitaptan daha doğru bir kitap bulunamaz.  Yani, burada, apaçık 
bir ifade görünmektedir: Mûsâ’ya verilmiş olan Tevrât Hz. Muhammed’in 
döneminde sapasağlam duruyordu.  Başka bir sonuca varmak imkânsızdır. 
 

G. 
“Ancak kendilerine açık delil geldikten sonra” 

(Beyyine 98:4) 
 

 Kutsal Kitab’ın Hz. Muhammed döneminde değiştirilmediğine dair 
Kur’ân’ın içerisinde bir delil daha var.  Kur’ân’a göre Hıristiyanlar 
arasındaki ayrılıklar ve anlaşmazlıklar ancak Kur’ân’dan sonra meydana 
gelmiştir.  Bundan da şu çıkarılıyor ki, Kur’ân ortaya çıkmadan önce 
Hıristiyanlar arasında büyük bir ayrılık yoktur. 
 
     “Oysa kendilerine kitab verilmiş olanlar, kendilerine 
     açık deliller geldikten sonra, sırf aralarındaki 
     kıskançlıktan ötürü o (Kitab hakkı)nda anlaşmazlığa 
     düştü(ler).  (Bakara 2:213) 
 
     “Kitâb verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten 
     sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü, ayrılığa 
     düştüler.”  (Al-i İmrân 3:19) 
 
     “Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra sâdece 
     aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler.” 
     (Şûrâ 42:14) 
 
     “Kitâb ehli, ancak kendilerine açık delil geldikten 
     sonra ayrılığa düştüler.  (Beyyine 98:4) 
 
     “Andolsun biz, İsrâil oğullarına Kitab, hüküm (hikmet 
     ve hükümranlık) ve peygamberlik verdik, onları güzel 
     rızıklarla besledik, ve onları âlemlere üstün kıldık... 
     Onlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sâdece 
     aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler.” 
     (Casiye 45:16-17) 
 
 Bu ayetlere göre, Müslümanlar Kur’ân’a dayanarak her hangi bir 
tahrif iddiasında bulunamazlar, tahrif iddiasını savunacaklarsa, ancak 
Hz. Muhammed’den sonraki dönem için mümkün olabilir. Fakat bunun da 
geçerli olmadığını biraz sonra göreceğiz, 
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çünkü İslâmiyet’ten önceki dönemlere ait, İncîl’in 5,000’den fazla 
Grekçe el yazması hâlâ mevcuttur.  Ve İncîl’in bu el yazmaları hemen 
hemen aynı şeyleri söylüyor ve bunlar günümüzdeki İncîl’den farklı 
değildir.  Yani Kur’ânda bahsedilen Tevrât, Zebûr ve İncîl hayali 
kitaplar değil.  Bunlar elimizdeki metinlerdir. 

 
H. 

“Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse” 
(Mâide 5:44) 

 
     “Gerçekten Tevrât’ı biz indirdik, onda yol gösterme ve 
     nur vardır... Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse 
     işte kâfirler onlardır!”  (Mâide 5:44)    

 
 Kur’ân’da Tevrât tasdik edilmiş, onun nur ve hidayete sevkeden 
bir kitap olduğu vurgulanmıştır.  Anlaşmazlığa düştükleri konularda 
Kur’ân, Yahudilere Tevrât’ın hakemliğine başvurmalarını buyuruyor.  O 
halde Kutsal Kitap Tanrı katından verilmiştir ve Hz. Muhammed de onun 
hükümlerine tabidir.  Kur’ân-ı Kerîm, Hıristiyanlara ellerinde bulunan 
İncîl’i kullanmalarını önermiştir.  Bu da ellerindeki İncîl’in geçerli 
ve değişmemiş olduğunu gösteriyor.  Kur’ân’a göre bu konudaki en ufak 
bir inkâr Tanrı’yı reddetmek ve kâfirlik anlamına gelir. 
 
     “Onda (Tevrât’ta)...yazdık...  Ve kim Allah’ın indirdiğiyle 
     hükmetmezse, işte zalimler onlardır.” (Mâide 5:45) 
 
     “İncîl sahipleri, Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler. 
     Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar, yoldan 
     çıkmışlardır.”  (Mâide 5:47)    
 
 Hemen belirtmek gerektir ki; Kur’an’ın Yahudi ve Hıristiyanlara 
şiddetli uyarıları, “Elinizdeki kitaplar yanlıştır, onları bırakın 
gelin Müslüman olun” manasında ve üslubunda değildir.  Bilakis, onlara 
“Siz neden Tevrât ve İncîl ile amel etmiyorsunuz?” diye Kur’an onları 
kınıyor (Maide 5:44-48).9 
 
     “Tevrât’ı getirip Okuyun”  Artık bundan sonra da kim Allah’a 
     yalan uydurup iftira ederse, işte onlar zalimler.”   
     (Al-i İmrân 3:93-94) 
____________________ 
9.  Sağlam, Geçmiş ve Gelecek Arasında Tevrât, s. 19. 
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 Eğer Tevrât ve İncîl, Hz. Muhammed’in yaşadığı dönemde gerçekten 
bozuk ve değiştirilmiş olsaydı, Kur’ân niçin Hıristiyan ve Yahudilere 
kendi öz kitaplarına yönelmelerini ve bütün problemlerini kendi 
kitaplarından halletmelerini tavsiye etsin?   Kur’ân-ı Kerîm burada 
Hıristiyanlara ve Yahudilere kendi kitaplarından öğrenmiş oldukları, 
okudukları şeylere başvurmalarını önermiştir.  Bu yüzden Kutsal Kitap o 
zamanda değiştirilmiş  olamazdı.   Çünkü  Kur’ân-ı  Kerîm  insanlara  
tahrif edilmiş bir Kitab’ın öğretilerini okuyup müracaat etmelerini 
önerebilir miydi?  Bu ayetler Tevrât ve İncîl’in sağlamlığını ifade 
ediyor.  Aksi takdirde Kur’ân-ı Kerîm onların hükümlerinin 
uygulanmalarını istemezdi.  Bu sorunun bir tek cevabı vardır.  Kutsal 
Kitap  değiştirilmemiştir.  Kur’ân’a göre, “Tevrât ve İncîl 
değiştirildi” diyenler yoldan çıkmış zalimler ve kâfirlerdir.  Yani 
onlar, kendilerine karşı insafsız, apaçık gerçeği görmezlikten gelen 
kimselerdir.  Kısacası, Tevrât ve İncîl, Hz. Muhammed’in gözünde 
Allah’tan geldiği kuşku götürmez gerçek kitaplardı. 
 
 Gilchrist’in Mâide 5:47’ üzerindeki yorumu şöyledir:  
“Hıristiyanların elinde geçerli ve sağlam bir İncîl olmasaydı, “İncîl 
ile hükmetsinler” şeklinde bir tavsiye kesinlikle anlamsız ve değersiz 
olacaktı.  Ne var ki Hıristiyan dünyası, tarih boyunca (Hz. 
Muhammed’ten yüzlerce yıl öncesinden) İncîl adına sadece tek bir kitap 
tanımıştır ve sözkonusu bu kitap bugün Yeni Antlaşma veya İncîl adıyla 
bilinen kitaptır.  Tanrı tarafından esinlenen İncîl’in Hıristiyanların 
elinde bulunduğunu ve bunun Hıristiyanlarca İncîl olarak kabul edilen 
kitap olduğunu söylemekte Kur’ân, Yeni Antlaşma’nın (veya İncîl’in) 
Tanrı Sözü olduğu gerçeğine sözlü bir şekilde şehadet bile etmektedir.  
Kur’ân, İncîl’in Hıristiyanlarca “Evangel” (yani “müjde”) diye kabul 
edilen kitap olduğunu ve bunun Hıristiyanlar’ın elinde bulunduğunu 
söylemekle bizi şu tek gerçeğe götürmektedir:  Bugün elimizdeki Yeni 
Antlaşma İncîl’in ta kendisidir.  Hıristiyanlık dünyası başka bir İncîl 
tanımamış, görmemiştir!”10 
 
 Prof. Dr. Süleyman Ateş, yukarıdaki Gilchrist’in bu görüşünü, 
Kur’ân’ın Yahudileri Tevrât’ın hükümlerini uygulamaya çağıran 
âyetleriyle desteklemiştir.  O, “Eğer Kur’ân indiği sırada Tevrât ve 
İncîl muharref, aslı yok ve Kur’ân onları tamamen neshetmiş, ortadan 
kaldırmışsa, nasıl Yahudilere Tevrât’ın hükümlerini uygulamaları 
emredilir?” sorusunu  sorarak  bu  hususa 
 
10. Gilchrist, Kur’ân ile İncîl: Yan Yana!, ss. 43-44.   
 
dikkat çekmiştir.11  Ona göre Kur’ân’ın Yahudileri Tevrât’ın 
hükümlerini uygulamaya çağırması, Tevrât’ın muharref ve mensûh 
olmadığını göstermektedir.12 
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     “Baksana Kitâbdan kendilerine bir pay verilmiş olanlar, 
     aralarında hüküm versin diye Allah’ın Kitâbına 
     çağırılıyorlar da sonra onlardan bir topluluk yüz çevirerek 
     dönüyorlar.”  (Al-i İmrân 3:23) 
 
 El-Beydâvî bu ayetin tefsirinde şöyle açıklıyor:  
 
     “Bu ayetin iniş nedeni şöyledir:  Muhammed Yahudilerin 
     okullarından birine girdiğinde Maim b. Amr ve al-Hars b. 
     Yezid ona, ‘Sen hangi dindensin?’ diye sordular.  Muhammed, 
     ‘İbrahim’in dinindenim’ dedi.  Onlar, ‘İbrahim Yahudiydi’ 
     diye karşılık verdiler.  Bunun üzerine Muhammed, ‘Gelin 
     Tevrât’a bakalım, o bizimle sizin aranızda hakemdir’ dedi.  
     Onlar bunu reddettiler ve ayet indirildi.  Kitap’tan 
     kasdedilen, Tevrât ya da diğer semavî kitaplardır.  
     ‘Aralarında hükmetmesi için Allah’ın Kitab’ını çağırırlar’. 
     Çağıran, Muhammed, Allah’ın Kitab’ı ise Tevrât’tır.”13   
 
 Bu ayet Tevrât’ın Hz. Muhammed hayattayken varolduğunu, 
Muhammed’in onu - güveninden ötürü - Tanrı’nın kitabı olarak 
adlandırdığını, onun düşmanlarıyla kendisi arasında hakem olmasını 
istediğini açıkça göstermektedir. Biz: “Bütün hak kitaplara inanıyorum 
ama Tevrât’la İncîl tahrif olmuş” diyerek durumu geçiştiremeyiz.  
“İnanmak” kelimesi birinin ya da birşeyin varlığını kabul etmek veya 
ona güven bağlamak olduğu kadar, sadık kalmak ve inandığımız şey 
uyarınca yaşamak anlamına geliyor.  Bu doğrultuda Kur’ân’ın hükmü 
doğrudur: 
 
     “De ki: ‘Ey Kitab ehli, siz Tevrât’ı, İncîl’i ve 
     Rabb’inizden size indirileni uygulamadıkça bir esas 
     üzerinde değilsiniz.’”  (Mâide 5:68) 
 
 Kur’ân asla Tevrât ya da İncîl’in hükümlerini iptal etmek 
maksadıyla inmiş olduğunu iddia etmiyor.  Okuduğumuzda Kur’ân’ın bunun  
tam tersini  beyan ettiğine  şahit oluyoruz.  Abdullah  İbn  
____________________ 
11. Ateş, Kur’ân’ın Evrensel Mesajına Çağrı, s. 22. 
12. Adam, “Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi 
    Cephesinden Bir Bakış”, s. 383. 
13. Beydavi, Esbabu’n-Nuzul, Al-i İmrân 3:23;  
    Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, s. 16. 



173 
 
 

‘Abbâs’tan (ö. 687) rivayet edilen bir haber Mâide 5:68 ayetin iniş 
nedenini açıklıyor: 
 
     “Rafi’, Salâm, İbnu Mişkem ve Malik b. Sayf gelip Muhammed’e 
     ‘Sen İbrahim dini üzerinde olduğunu, yanımızdakine (Kitab’a) 
     inandığını söylemiyor musun?’ dediler.  Muhammed, ‘Evet’ 
     dedi, ‘Ama siz olmadık şeyler uydurdunuz, inkâr ettiniz, 
     insanlara açıklamakla emrolunduğunuz şeyleri gizlediniz’.  
     Biz elimizde olana riayet ederiz, doğru ve gerçek yolda olan 
     biziz’ dediler.”14   
 
 Bu ayet ve onun iniş nedenini açıklayan İbn ‘Abbâs’ın rivayeti 
Tevrât ve İncîl’in, Yahudi ve Mesih İnanlılarının elinde varolduğunu 
ispatlıyor.  Şayet onlar kaybolmuş, ya da tahrif edilmiş olsalardı, 
içerdikleri emir ve yasakların uygulanmasını istemek saçmalık olurdu.  
Yok olmuş bir şey veya bozulmuş olan bir kitaba nasıl uymamız 
isteniyor?  Tanrı, bizim gibi sözlerini geri alan bir varlık değildir. 
 
     “Kendilerine Tevrât yükletilip de sonra onu taşımayanların 
     (Tevrât öğretildiği halde onun emirlerini tutmayanların) 
     durumu, Kitâblar taşıyan eşeğin durumu gibidir.  Allah’ın 
     âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür.”  (Cum’a 62:5) 

 
I. 

“Bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?” 
(Bakara 2:85) 

 
 Kur’ân-ı Kerîm, “Kitabın bir kısmını kabul etmek bir kısmını 
reddetmek” gibi bir seçenek vermiyor.  Ya Kitab’ın hepsini kabul 
etmemiz lazım ya da tamamen reddetmemiz lazım.  Eğer bir kısmını 
redderseniz, hepsini reddetmiş bulunuyorsunuz. 
 
     “Yoksa siz Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr 
     mı ediyorsunuz?”  (Bakara 2:85) 
 
     “Sana Kitabı hak ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı 
     olarak indirdi.  Bundan önce de insanlara doğru yolu 
     göstermek için Tevrât ve İncîl’i indirmişti. (Doğruyu 
     ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (Kitablar)ı da indirdi. 
     Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için mutlaka çetin bir 
     azap vardır.  Allah daima üstündür ve öç alandır.”   
     (Al-i İmrân 3:3-4) 
____________________ 
14. İbid, s. 13. 
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     “Allah’ın âyetleri hakkında tartışanların nasıl 
     (Hak’tan) çevrildiklerini görmedin mi?  O, Kitâb’ı ve 
     (duyurulması için) elçilerimizi gönderdiğimiz şeyleri 
     yalanlayanlar, yakında bileceklerdir!”  (Mü’min 40:69-70) 
 
 Burada “elçilerimizi gönderdiğimiz şeyleri” sözleri, diğer 
Kutsal Kitap’ta bulunan bölümlerle ilgilidir.  Mekkeliler yalnız 
Kur’ân’ı değil, Tevrât ve İncîl’i de biliyorlardı, ama inkâr edenler 
(kâfirler) bu kitapları reddediyorlar, Tanrı’nın Sözü olarak kabul 
etmiyorlardı.  Kur’ân’a göre mü’minlerin, tüm bu kitapları  Tanrı’nın  
sözü  olarak  kabul  etmesi  gereklidir.  Bu Tevrât ve İncîl’de 
bildirilenlere inanmaları için Müslümanlara açık bir çağrıdır. 
 
 Acaba İncîl ve Tevrât’ın bozulduğu, tahrif edildiği düşüncesini 
yayan inanmayanlar aynı suçlamayı Kur’ân’a yöneltseler ne olur?  Şu 
atasözünü unutmamak lazım:  “İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına 
batır.”  İğneyi de çuvaldızı da başkasına batırmaktan vazgeç, çünkü 
neyle ölçerseniz o ölçek size uygulanacaktır.  Nasıl yargılarsanız aynı 
şekilde sizde yargılanacaksınız.  Kesinlikle insan bundan kaçamaz.  Hz. 
İsa Mesih şunu söyledi: 
 
     “Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız.  
     Başkasını nasıl yargılarsanız, siz de aynı yoldan 
     yargılanacaksınız.  Hangi ölçekle ölçerseniz, size de aynı 
     ölçek uygulanacak.  Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü 
     görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin?  Senin 
     gözünde mertek varken nasıl olur da kardeşine, ‘İzin ver de 
     gözündeki çöpü çıkarayım’ dersin?  Seni ikiyüzlü!  Önce 
     kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki 
     çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.”  (Matta 7:1-5) 
 
     Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Profesörü 
Dr. Hasan Onat şöyle diyor:   
 
     Şiî alimler, “Takiyye”, “Kur’ân’ın tahrifi iddiaları”, 
     “Sahâbe düşmanlığı” gibi klâsik Şiîliğin belirgin 
     öğeleri ile ilgili sorulardan pek hoşlanmamakta, bu tür 
     sorulara açık seçik cevap vermekten de kaçınmaktadırlar.15 
 
 “Kur’ân tahrif edilmiştir” deseler, diğer Müslümanların tepkisi 
ne olur?  Tevrât  ve  İncîl için aynı ölçünün kullanılması 
___________________ 
15. Onat, Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslâm Devrimi, s. 17. 
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gerekmez mi?   “Yoksa siz  Kitâbın bir kısmına inanıp  bir kısmını 
inkâr mı ediyorsunuz?”  (Bakara 2:85)  Söz anlayan ayağa kalksın 
anlamayan dursun. 
 
     “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya 
     üzerinde kuran akıllı adama benzer.  Yağmur yağmış, seller 
     yükselmiş, yeller esmiş ve ev saldırmış; ama ev yıkılmamış. 
     Çünkü kaya üzerinde kurulmuştu.  Bu sözlerimi duyup da 
     uygulamayan herkeş, evini kum üzerinde kuran budala adama 
     benzer.  Yağmur yağmış, seller yükselmiş yeller esmiş ve eve 
     yüklenmiş.  Ve ev çökmüş, korkunç bir şekilde yıkılmış.” 
     (Matta 7:24-27) 

_ 
J. 
 

“Andolsun biz Mûsâ’ya açık açık  
dokuz âyet (mu’cize) vermiştik”  

(İsrâ 17:101) 
 
 Kur’ân’da, Hz. Muhammed’in dönemine ait geçerli olan Tevrât ya 
da İncîl’den birçok aktarma ve alıntılar vardır. Bu Kur’ân’daki ayetler 
gösteriyor ki, Hz. Muhammed dönemine kadar Kutsal Kitap sapasağlam 
mevcuttu ve gerçek imanlıların ellerinde bulunmaktaydı. 
 
     “İnkâr edenler:  ‘Sen gönderilmiş (peygamber) değilsin!’ 
     diyorlar.  De ki:  ‘Benimle sizin aranızda Allah’ın ve 
     yanında (ilâhî) Kitâb’ın bilgisi bulunanların şâhit olması 
     yetişir.’”   (Ra’d 13:43) 
 
     “Dediler ki:  ‘Bize Rabb’inden bir âyet (mu’cize) getirmeli 
     değil miydi?’  Onlara, önceki Kitab’larda bulunan deliller 
     gelmedi mi?”  (Tâhâ 20:133) 
 
     “Andolsun Tevrât’tan sonra Zebûr’da da:  ‘Arza mutlaka 
     iyi kullarım vâris olacak (bu yer onların eline 
     geçecek).’ diye yazmıştık.”  (Enbiyâ 21:105)   
 
     “Yoksa kendisine haber mi verilmedi:  Mûsâ’nın sahîfesinde 
     (yazılı) olan...”  (Necm 53:36-38) 
 

K. 
 

     “Sana da kendinden önceki Kitab’ları doğrulayıcı ve onları 
     kollayıp koruyucu olarak bu Kitab-ı gerçekle indirdik.” 
     (Mâide 5:48) 
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 Diyanet İşleri eski Başkanlarından Süleyman Ateş, Yahudi ve 
Hıristiyanların cennete girip giremeyeceği meselesiyle ilgili olarak 
yazdığı yazılarda Tevrât’ın tahrif meselesini aktüel hale getirmiştir.  
O yazılarında, Tevrât’ın sahihliği ve geçerliliğini savunmuştur.  
Bakara 2:40, Mâide 5:48 ayetin yanında Kur’ân’dan bir çok âyeti de 
delil olarak getiren Ateş, Kur’ân’ın indiği sırada,  Kitap Ehli’nin  
elinde bulunan  Kitab’ı, yani  Tevrât ve İncîl’i doğruladığını öne 
sürmüştür.16 

 
 Yahudiler’in Tevrât ayetlerini değiştirdiğini bildiren Kur’ân 
âyetlerinin manasının, Tevrât’ın asıl metninin tahrif edildiği anlamına 
gelmediğini belirtmiştir.  Ona göre, “Yahudiler’in elleriyle yazdıkları 
Kitap, Tevrât değil, onun ‘ayetleri üzerine yaptıkları tefsirler, 
şerhler, Tevrât âyetlerini arzuları doğrultusunda yorumlayarak meydana 
getirdikleri ahkâm kitaplarıdır.  Yani, Tevrât’ın tefsiri -ki Talmud en 
meşhurudur- ve fıkıh kitaplarıdır.  Din adamları, yazdıkları şerhleri, 
kitabın aslında bulunmayan ayrıntılara dair ictihad hükümlerini 
Tanrı’nın buyrukları olarak görüyor ve halka bunların da Tanrı buyruğu 
olduğunu söylüyorlardı.17  
 
 Dr. Pfander Mâide 5:48 ayetini şöyle özetliyor:  “Ayet, 
Yahudilerin inanmadıkları Muhammed’in hakemliğine başvurmalarına 
duyulan şaşkınlığı dile getiriyor.  İçinde Allah’ın hükmü bulunan 
Tevrât’ın yanlarında olmasına rağmen, onun hükümünden yüz çevirmeleri, 
onların bu kitaba iman etmediklerinin bir işaretidir.  Allah, gerçeği 
iletmesi için Tevrât’ı indirdi, onda karmaşık hükümleri aydınlığa 
kavuşturan bir ışık vardır.  Kendilerini Allah’a teslim etmiş olan 
peygamberler Yahudilere onunla hükmederler.  Kitabını yitip gitmekten 
korumaları yolundaki tanrısal buyruktan dolayı, onların dindarları ve 
bilginleri de onunla hükmederler.  O yüzden onlar Kitab’ın 
gözcüleridirler, kimsenin ona ilişmesine izin vermezler.”18  
 
 Kitab-ı Mukaddes, Kur’anda hiç bulunmayan bilgileri 
içermektedir.  Kur’ân’ın kendisi de bunu itiraf ediyor: 
____________________ 
16.  Ateş, Kur’ân’ın Evrensel Mesajına Çağrı, ss. 17-35. 
17.  İbid, s. 19; Adam, “Tevrât’ın Tahrifi...”, s. 383. 
18.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, ss. 17-18. 
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     “Daha önce sana anlattığımız elçilere ve sana 
     anlatmadığımız elçilere de (vahyetmiştik).”   
     (Nisâ 4:164) 
     
     “And olsun biz, senden önce de elçiler gönderdik.  
     Onlardan kimini(n hayâtını) sana anlattık, kimini de 
     anlatmadık.”  (Mü’min 40:78)   
 
 Ayrıca, eğer Kur’ân yeterli bir kitap olsaydı, Sünnet’e ne 
ihtiyaç duyulurdu?19  Hac’ın şartları Kur’ân’da neden tamamen 
anlatılmamıştır?  Kur’ân namaz’ın şartlarını belirtirken, neden sadece 
üç zaman belirtiliyor?  Ahmed İbn Hanbel’in dediği gibi, “Sünnet, 
Kur’ân ilminin öğrenilmesinde yegâne vâsıtadır; sünnet olmaksızın 
Kur’ân ilmini öğrenmeğe kalkışanlar dalâlete düşerler.  Bu bakımdan, 
sünnetin yok olması, Kur’ân ilminin yok olması demektir.”19 Ama buna 
karşı Yaşar Nuri Öztürk şöyle diyor: “O halde her “sünnet” sözünün 
arkasında Hz. Peygamber yoktur.” 
 
 Yukarıda baktığımız delillerden şunu ifade edebiliriz.  
Tanrı’nın vahyi zaman içerisinde oluyor, ve Tanrı’nın vahiy kitapları 
“tamamlayıcı” bir şekilde bulunuyor.  Dolayısıyla, eğer biri, 
“Tanrı’nın tüm kitaplarına inanıyorum” derse, ama bu kitapların 
“tamamlayıcı” olan ilişkisine bakmazsa, ne faydası var?  Bu ancak 
bilgiye dayanmayan bir laftır. 
 
 “Kur’ân, mevcut Kutsal Kitap’ı doğrulayan veya onaylayan bir 
kitap olarak geldi, ama Kutsal Kitap tahrif olmuştur” iddiası kendi 
kendini çürütüyor!   Dr. Canon Sell’in, Mâide 5:48’deki yorumu 
şöyledir:  “Bu ayetten anlaşıldığı gibi, Muhammed’ten önce Kitab-ı 
Mukaddes hiç değişmedi, çünkü burada Kur’ân’ı Kerim bu Kitabı tasdik 
ediyor.”20  Kur’ân’a göre Tanrı’nın, Kur’ân’dan önceki kitapları 
geçersiz kılmak gibi bir amacı yoktur.  Aksine Kur’ân, aşağıdaki 
ayetlere göre onları tasdik etmek için gönderilmiştir.  İncîl’de de 
aynı prensipi görebiliyoruz.  İsa Mesih şöyle dedi:  “Kutsal Yasa’yı ya 
da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın.  
Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.”  (Matta 5:17)   
____________________ 
19.  Bkz. Hatipoğlu, “Hz. Peygamber (s.a.v.)’e Kur’an Dısında 
     Vahiy Geldiğini Red Düşüncesine Yönelik bir Alan Taraması - 
     Tahlil ve Eleştiri -”, İslâmî Araştırmalar, Cilt 11, Sayı  
     3-4, 1998, ss. 273-295. 
19.  Koçyiğit, Hadîs Usûlü (‘Ilmu Muştalahı’l-Hadît), s. 33. 
20.  Sell, The Historical Development of the Qur’an s. 91. 
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     “Ona Kitabı, hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i öğretecek... 
     Onu İsrâil oğullarına (şöyle diyen) bir elçi yapacak... 
     ‘(Ben), benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı olarak, 
     size haram kılınan bâzı şeyleri helâl yapayım diye 
     gönderildim.  Size Rabb’inizden bir mûcize getirdim, 
     Allah’tan korkun, bana itâat edin!”  (Al-i İmrân 3:48-50) 
 
     “Onların ardından, yanlarındaki Tevrât’ı doğrulayıcı 
     olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içinde yol 
     gösterme ve nûr bulunan İncîl’i verdik.  Önündeki 
     Tevrât’ı doğrulayıcı ve korunanlar için yol gösterici  
     ve öğüt olmak üzere.”  (Mâide 5:46) 
 
     “Sana da kendinden önceki Kitab’ları doğrulayıcı ve  
     onları kollayıp koruyucu olarak bu Kitab-ı gerçekle 
     indirdik.”  (Mâide 5:48) 
 
     “Bu Kur’ân, Allah’tan başkası tarafından uydurulacak 
     bir şey değildir.  (Bu), ancak kendinden önceki-(ilâhî 
     Kitab)ların doğrulaması ve o (ezelî) Kitab’ın 
     açıklamasıdır.  Onda aslâ şüphe yoktur.  Alemlerin 
     Rabb’i tarafından indirilmiştir.”  (Yûnus 10:37) 
 
     “Elbette onların hayat hikâyelerinde akıl sâhipleri 
     için ibret vardır.  (Bu Kur’ân), uydurulacak bir söz 
     değildir;  ancak kendinden önceki (ilâhî kitâb)ların 
     doğrulanması, her şeyin açıklanması ve inananlar için 
     bir kılavuz ve rahmettir.”  (Yusuf 12:111) 
 
     “Kitab’dan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekini 
     doğrulayan gerçektir.  Allâh kulların(ın her hâlini) 
     haber alandır, görendir. (Fâtır 35:31) 
 
     “Ondan önce de önder ve rahmet olarak Mûsâ’nın Kitab-ı 
     var.  Bu da (kendinden öncekileri) doğrulayan, (açık) 
     bir Arabça ile (gönderilmiş) bir Kitabdır. Zülmedenleri 
     uyarmak ve güzel davrananlara müjde olmak için 
     (gönderilmiştir).”  (Ahkaf 46:12) 
 
 Tevrât, Zebûr ve İncîl’in Tanrı’nın sözleri olduğu ve Kur’ânın 
da onları doğrulamak ve korumakla sorumlu olduğu yukardaki ayetlerden 
açıkça anlaşılıyor.  Prof. Dr. Süyleman Ateş bunu tasdik ediyor:  
“Kur’ân’ın kendi ifadesine göre Kur’ân, kendinden önceki Kitâpları 
nâsih (ortadan kaldırıcı, geçersiz kılıcı)   değil,  musaddik  
(doğrulayıcı)  ve   müheymin  (koruyup 
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kollayıcı) olarak gelmiştir.  Kur’ân, kendinden önceki Kitâpları 
doğrulayıcı ise neshedici olamaz.  Eğer o Kitâplarda bulunanlar yanlış, 
uygulanmaz hükümler ise Kur’ân onları nesheder.  Ama Kur’ân öyle 
görmüyor, tam tersine, onları birer nur, rahmet ve hidâyet kaynağı 
görüyor. Bu ayetlerde Tevrât ve İncîl’in, yol gösterici ve ışık 
oldukları vurgulanmaktadır.  Önceki Kitapları doğrulayıcı olarak 
indiğini vurgulayan Kur’ân, onları nasıl nesheder?  Onları neshetmek 
için kendisinin onları doğrulamaması, onları ters olması gerekir.  
Çünkü nesh, ancak zıt şeyler arasında olur.”21   Böylece, sevgili 
okuyucu, dikkatli düşünmeni gerektiren bir karar vermek durumundasın: 
 
     1)  Ya Kur’ân’ın Kutsal Kitap ile ilgili yukarıdaki 
         iddiaları tamamen yanlıştır, ya da, 
 
     2)  Tevrât, Zebûr ve İncîl gerçekten değişmemiştir ve 
         böylece her Müslüman onların tüm sözlerine kulak 
         vermek zorundadır. 
 
 Bu konuyu önyargısız araştıran herkes ikinci seçeneği rahatlıkla 
seçecektir.  Zaten Tanrı kendi eserlerini korumak zorundadır.  Madem 
Kur’ân’a göre Tanrı Kur’ân-ı Kerîmi koruma kararı almıştır, o zaman 
Tanrı Kutsal Kitabı da aynı şekilde korumak zorundadır.  Yoksa Tanrı 
ikiyüzlü bir duruma düşer.  Böyle bir şey asla olamaz.  Dolayısıyla 
Kitab-ı Mukaddes asla deştirilemez.  Sonuç şu ki:  Kur’ân’ın 
sayfalarındaki Kutsal Kitap’la ilgili beyanlar, Tevrât’ın ve İncîl’in 
değişmezliğini doğruluyor.   
 

L. 
 

“Tevrât ve İncîl’de yazılı buldukları o Elçi’ye “ 
(A’râf 7:157) 

 
     “Onlar ki yanlarındaki Tevrât ve İncîl’de yazılı buldukları 
     o Elçi’ye, o ümmi Peygamber’e uyarlar.”  (A’râf 7:157) 
 
     “Meryem oğlu İsâ da: ‘Ey İsrâil oğulları, ben size Allah’ın 
     elçisiyim, benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı ve benden 
     sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici 
     olarak (geldim).’ demişti.”  (Saf 61:6) 
____________________ 
21.  Ateş, Yeniden İslâma I, ss. 29, 34 & 53. 
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 Peygamberlerin kitaplarında Kur’ân veya Hz. Muhammed hakkında 
bildirilen bir peygamberlik ayeti var mıdır?  Bazılarına göre yok.  Ama 
çoğu Müslümana göre evet, vardır!22  Hangi ayetleri aktarıyorlar?  
Müslümanlarca, en sık kullanılan, Hz. Muhammed’in Kutsal Kitap’ta 
adının geçtiğini iddia ettikleri ayetler şunlardır:23  
 
Tekvin 17:20.....İsmail gelince...onu büyük millet edeceğim 
Tekvin 49:10.....ve milletlerin itaati ona olacaktır 
Tesniye 18:15 & 18.....benim gibi bir peygamber çıkaracak 
Tesniye 33:1-2....Paran dağından parladı...onbinleri içinden 
Mezmur 45:3-5.....Ey kudretli, beline kılıcını...okların sivridir 
Mezmur 149:1-9.....milletlerden öç alsınlar...krallarını zincir 
İşaya 21:6-7 & 13-17.....bir bölük deve...Arap ili üzerinde yük  
İşaya 29:12.....ve kitap okuma bilmiyen bir adama: Rica ederiz 
İşaya 42:1-4.....milletler için hakkı meydana çıkaracaktır 
İşaya 53:1-12.....ve kurak yerden kök sürgünü gibi çıktı 
İşaya 63:1-6...Edomdan, kırmızı esvapla Botsradan bu gelen kimdir? 
Daniel 2:29.....ey kral...yatağın üzerinde sana düşünceler geldi 
Habakkuk 3:3.....Paran dağından geldi. Onun haşmeti gökleri örttü 
Matta 3:11.....ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür 
Markos 1:7.....Benden sonra benden daha güçlü Olan geliyor 
Yuhanna 1:21....Sen o peygamber misin? sorusuna, “Hayır” cevabını 
Yuhanna 4:21.....öyle bir saat geliyor ki...ne de Kudüs’te 
Yuhanna 14:16-17 & 26.....size başka bir Yardımcı (Parakletos) 
Yuhanna 14:30.....Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor 
Yuhanna 15:26.....Gerçeğin Ruhu geldiği zaman 
Yuhanna 16:7 & 13.....Gitmezsem, Yardımcı size gelmez 
Elç. İşleri 3:22-26.....kardeşlerinizin arasından...bir peygamber 
 
 Taberî (ö. 923), Kitab ud-Din ve’d Devle, adlı kitabında 
İncîl’in 27 kitabından, Hz. Muhammed ile ilgili 130 tane peygamberlik 
ayeti bulmuştu.24   
 
 Yahudilikten İslâmiyete dönen Sa’id İbn Hasan (ö. 1298), tüm 
diğer Müslümanlardan daha çok Hz. Muhammed ile ilgili peygamberlik 
ayetleri çıkarttı.25   
____________________ 
22. Bkz., Dâvud, Tevrât ve İncîl’e Göre Hz. Muhammed, 1992. 
23. Bu ayetlerin tefsirini (Hıristiyanlık bakımdan) incelemek 
    için, Daniel Wickwire’in, “Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm 
    Fihrist” adlı kitabına başvurabilirler.  (ss. 59-63) 
24. Taberî, Kitab ud-Din ve’d Devle, ss. 77-146. 
25. Weston, “The Kitâb Masâlik an-Nazar of Sa’id İbn Hasan of 
    Alexandria,” ss. 312-383. 
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 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Teymiyye (M.S. 1263-1328), Kutsal Kitab’ın 
tahrifinin sadece yorumu ile ilgili olduğuna inanarak, o metinlerinden 
sık sık Hz. Muhammed ile ilgili peygamberlik ayetlerini aktarıyordu.26   
 
 Rivayetlere göre, yirmi Hıristiyan Mekke’ye gelip Hz. Muhammed 
ve Kur’ân hakkında sorular sormuşlar.  Onlar Müslüman oldular çünkü 
Kutsal Kitaptan Hz. Muhammed ile ilgili ayetleri tanıdılar.27  
Bazılarına göre bu olayı Kasas 28:52-55’de açıklanıyor. 
 
 İlk dönemlerde,  2. ‘Ömer (ö. M.S. 644), Hz. Muhammed hakkında 
birçok peygamberlik ayeti bulmuştu.  ‘Ömer şunu sordu:  “İncîl’de, Hz. 
İsa’nın bahsedilmiş gelecekteki “Parakletos” Hz. Muhammed ile ilgili 
değil midir?  Hz. İşaya bizim şeriat veren peygamber hakkında tanıklık 
vermişti.  O (peygamber)  Hz. İsa gibi olacaktı, ve Hz. İşaya iki 
binici anlatırken, birisi eşek üzerinde, birisi deve üzerinde, o zaman 
neden bunlara inanmıyorsun?”28  Halife Mehdi (ö. M.S. 785) de aynı şeyi 
yapıyordu.  “Nasıl oluyor da, Hz. İsa’nın, Tevrât’tan ve 
Peygamberler’den tanıklığını kabul ediyorsun, ama Hz. Muhammed’in, 
İsa’dan ve İncîl’den tanıklığını reddediyorsun?29  İbn Haldun (M.S. 
1332-1406) Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Muhammed ile ilgili peygamberlik 
ayetlerinin var olduğuna inanıyordu.30  İbn Hazm (M.S. 994-1064) bile, 
üç tane ayet aktarıyor:  Tesniye 18:18, Tesniye 33:2 ve Daniel 2:29.31   
 
 El-Şehristanî (M.S. 1076-1153) Kutsal Kitap’tan İslâmiyet ile 
ilgili peygamberlik ayetlerini buldu.  “İslâmiyetin karakteri daha 
evvel olan iki dini belirtmişti, ve dolayısıyla bunun hakkında Kitab-ı 
Mukaddes’te peygamberlik verildi.”32   
 
 Prof. Sweetman, İbn Kayyım el-Cevziye’ye (1292-1350) ait olan 
fikirleri 13. asırda yazılmış olan Şemsü’d Dın adlı eserinden şunu 
aktarmaktadır:   
____________________ 
26. Dorman, Toward Understanding Islam, ss. 30-31. 
27. İbn İshaq, The Life of Muhammed, ss. 70-81. 
28. Jeffery, “Ghevond’s Text of the Correspondence between ‘Umar 
    II and Leo III,”  ss. 277-278.  Bkz. İşaya 21:6-7 & 13-17. 
29. Mingana, “The Apology of Timothy the Patriarch before Caliph 
    Mahdi,” s. 168. 
30. Cate, Each Other’s Scriptures, s. 83. 
31. Rivera, “İbn Hazm on Christianity,” s. 77. 
32. Hirschfeld, “Mohammedan Criticism of the Bible,” s. 222. 
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     “Yahudi ve Hıristiyanların tüm dünyadaki Kitab-ı 
     Mukaddes metinlerinden Hz. Muhammed’in ismini çıkardığı 
     iddiası tamamen sahte bir iddiadır.” demiştir.  Bilgi 
     sahibi olan Müslümanlar arasında hiç kimse bunu 
     söylememekte ve Kur’ân’da da Allah bu konudan hiç 
     bahsetmemektedir.  Ayrıca, imamlar “Dostları” ve ondan 
     sonra gelen Kur’ân uzmanları da böyle bir şey 
     söylememişlerdir.  Doğaldır ki, bazı insanlar bunun       
     gibi iddialar söyleyerek, sanki İslâmiyete bir destek 
     verebileceklerini düşünüyorlardı.  Halbuki, bu konuda 
     şu atasözü yerinde bir mesaj veriyor:  “Akıllı bir 
     düşmanın en iyi dileği, cahil arkadaşının düşmanına 
     yardım etmesidir.”33 
 
 Bu örneklerden şunu tespit edebiliriz:  İlk dönem 
Müslümanlarının çoğu Kutsal Kitab’ın sağlam ve geçerli bir kaynak kitap 
olduğunu kabul ediyorlardı.  Eski dönemdeki Müslümanlar Kutsal Kitab’ın 
tüm doktrinlerini kesinlikle kabul etmiyorlardı, ama yine de geçerli 
bir kaynak olarak sık sık aktarma yapıyorlardı.  Bu kitapta ben de aynı 
şeyi ben yapıyorum.  Bir Hıristiyan olarak, Kur’ân-ı Kerîm’den bol bol 
ayetler aktarıyorum.  Neden?  Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’in tarihsel bakımdan 
geçerli ve güvenilir bir kaynak kitap olduğunu kabul ediyorum.  Ancak 
Kur’ân’ın bazı doktrinlerini kabul etmiyorum.  Yani Müslüman değilim.  
İlk Müslümanlar da aynı yaklaşımı kullanıyorlardı.  Kutsal Kitab’ın tüm 
dediklerini kabul etmiyorlardı.  Ama güvenilir bir kaynak kitap olarak 
kabul ediyorlar, onların istedikleri noktalara ulaşmak için bol bol 
ayetler aktarıyorlardı.  
 
 İlk dönem Müslümanların Kutsal Kitap hakkındaki görüşlerine, 
biraz sonra 31. bölümde daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. 
____________________ 
33. Sweetman, Islam and Christian Theology, 1. Kısmı, 2. Kitap, 
    s. 140. 
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VII 
 

Tahrif Değildir 
 

26. Bölüm 
  

Kur’ân’da Yeralan Yahudiler ve Hıristiyanlar  
 

İle İlgili Suçlamalar 
 

“Tahrif” İle İlgili Değildir 
 
     “Onlardan bir grup var ki, Kitâbda olmayan bir şeyi, siz 
     Kitâbdan sanasınız diye dillerini Kitab’a eğip büker 
     (uydurdukları sözleri, vahiymiş gibi göstermek için 
     kelimeleri dillerinde bükerek okur, onları, kitâbın 
     sözlerine benzetmeğe çalışır)lar ve: ‘O Allah katındandır.’ 
     derler.  Oysa o, Allah katından değildir. Bile bile Allah’a 
     karşı yalan söylerler.”  (Al-i İmrân 3:78) 
 
 Bu bölümde Kur’ân-ı Kerîm’in Yahudi ve Hıristiyanların Kutsal 
Kitabı ile ilgili eleştiri ayetlerine bakacağız.  Şu bir gerçek ki, 
Kur’ân’da bu ayetler incelenirse, Tevrât’ın ve İncîl’in değiştirildiği 
ile ilgili değil, ona inanan insanların sadece yaptığı hatalarla ilgili 
olduğu anlaşılır.   
 
 Gizlemek ve “tahrif etmek” aynı şey değildir.   
 Unutmak ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 Bilmemek ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 İnanmamak ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 İnkâr etmek ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 İnsanları Tanrı’nın yolundan çevirmek  
                     ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 Yanlış aktarmak ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 Yanlış yorumlamak ve “tahrif etmek” aynı şey değildir. 
 
 Birçok kişi, Kur’ân-ı Kerîmi yanlış aktararak, Kutsal Kitab’ın 
değiştirildiğni ispat etmeye çalışıyor. Aslında Kur’ân-ı Kerîm tam 
tersini öğretmektedir.   
 
     “Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.” 
     (Yûnus 10:64) 
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 Kur’ân’da bulunan bu suçlamalar Tevrât ve İncîl’in kendisiyle, 
yani metinle ilgili değil, bu kitaplara “sözde inanan” kişilerin 
yaptıkları yorumlarla ve işlerle ilgilidir.  Eğer insanlar bu hatayı 
yapıyorlarsa bunun faturasını Tanrı’nın Sözlerine çıkarmamak lazım.  
Tanrı bir emir verir de insanlar buna uymaz veya yanlış uygularlarsa bu 
Tanrı’nın Sözünün yanlışlığını göstermez.  Yani bu suçlamalar Kutsal 
Kitaba değildir, bu kişilere yöneliktir.  Mesela bir Müslüman Kur’ân’a 
aykırı birşey yaparsa, biz de o kişinin yaptıklarına, sözlerine bakarak 
Kur’ân tahrif edilmiştir diyebilir miyiz?  Bu kabul edilir bir tavır 
olamaz.  Çünkü mantık çift taraflı çalışır.  O zaman  Kur’ân-ı Kerîm’in 
Yahudi ve Hıristiyanların Kutsal Kitapları ile ilgili eleştirilerine 
yeniden bakalım: 
 

A. 
 Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab-ı Mukaddes’in ayetlerini 
gizliyorlardı. Arapça’da “karama” en çok kullanılan eylem olan gizlemek 
demektir.  Bu Kutsal Kitab’ın metinlerinin “tahrif”i ile ilgili bi şey 
değildir. 
 
Bakara 2:42.......gerçeği bâtılla bulayıp hakkı gizlemeyin. 
Bakara 2:159......belirttikten sonra- gizleyenler (var ya) 
Bakara 2:174......indirdiği Kitabdan bir şey gizleyip... 
Al-i İmrân 3:71...niçin...bile bile gerçeği gizliyorsunuz? 
Mâide 5:15........gizlediğiniz şeylerin çoğunu size 
                  açıklıyor... 
Mâide 5:61........Allah onların gizlediklerini daha iyi 
                  bilir. 
En’âm 6:91........parça parça kağıtlar...çoğunu da 
                  gizliyorsunuz. 
 
     “Allah, gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı.”  (Bakara 2:72) 
 
     “Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun (farketmez) 
     çünkü O, göğüslerin özünü bilir.  Allah yarattığını bilmez 
     mi?  O lâtiftir (bilgisi her şeyin içine geçen, herşeyi) 
     haber alandır. (Mülk 67:13-14) 
 
     “açığa çıkarılmayacak gizli hiçbirşey yok; bilinmeyecek, 
     aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbirşey yoktur.  Bunun için, 
     nasıl dinlediğinize dikkat edin.”  (Luka 8:17-18) 
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B. 

     Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab-ı Mukaddes’in ayetlerini bir 
kaç para karşılığında satıyorlardı.  Arapça’da “iştara” ucuz satmak 
anlamına geliyor. 
 
Bakara 2:41.......benim âyetlerimi birkaç paraya satmayın... 
Bakara 2:79.......Kitâbı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak... 
Bakara 2:174......Kitâbdan...onu birkaç paraya satanlar var ya... 
Al-i İmrân 3:187..attılar ve ona karşılık birkaç para aldılar. 
Nisâ 4:44.........Sapıklığı satın alıyorlar... 
Mâide 5:44........ve benim âyetlerimi az bir paraya satmayın! 
Tevbe 9:9.........Allah’ın âyetlerini az bir paraya sattılar... 
 
 Prof. Dr. Süleyman Ateş’in Bakara 2:79’üncü ayet üzerindeki 
tefsiri şöyle:  “Burada Yahudilerin, elleriyle yazdıkları Kitâp, Tevrât 
değil, onun ayetleri üzerinde yaptıkları tefsirler, şehler, Tevrât 
âyetlerini arzuları doğrultusunda yorumlayarak meydana getirdikleri 
ahkâm kitâplarıdır.  Yani Tevrât’ın tefsiri - ki, Talmud en meşhurdur - 
ve Mişhnâ gibi fıkıh kitaplarıdır.  Özetle Bakara Süresinin 79’ncu 
ayetinde geçen kitâp, Tevrât’ın kendisi değil, ona yazılan şerlerdir.  
Cenabı Hak, Musâ’ya vahyedilen Tevrât’ın dışında, insanların kendi 
elleriyle yazdıkları kitapların, Allah’ın Sözü olmadığını 
vurgulamaktadır.  Tevrât kendisine gelince Kur’ân-ı Kerim, indiği 
sırada Yahudilerin ellerinde bulunan Tevrât’ın Hakk’ın Kitâbı olduğunu 
söylemekte, onu doğrulayıcı olarak indiğini belirtmektedir. “1  
 
     Gerçekçi olarak düşünmemiz lazım ki, gerçek mü’minler asla 
Tanrı’nın Sözünü satamazlar.  Ogüstin bu konuda şöyle demişti: “İncîl, 
onu açıklayanların geçim kaynağıymış gibi satılacak bir meta değildir.  
Aksi halde büyük bir değer, yok pahasına satılmış olur.  Halktan 
gerekli yardımı görsünler, ama kahyalıklarının karşılığını Tanrı’dan 
alsınlar.  Halka İncîl’i tanıtarak hizmet edip, bu hizmeti Tanrı uğruna 
yapanların ücretini ödemek halka düşmez.  Bu kimseler hakkettiklerini 
Tanrı’dan bekler ve Tanrı onlara salameti bağışlar.”2  Kitab-ı 
Mukaddes’te aynı konuda şunu diyor: 
____________________ 
1.  Ateş, Yeniden İslâma I, ss. 32-34. 
2.  İannitto, Kilise Babalarından, ss. 484-485;  
    Ogüstin, Çobanlar Üstüne Vaaz, 46,5. 
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     “Senin şehadetlerinin yolunda her zenginlik benim imiş gibi 
     ferahlandım. Bana senin ağzının şeriati binlerce altından ve 
     gümüşten iyidir.  Bunun için senin emirlerini altından, ve 
     saf altından daha çok severim.  (Mezmur 119:14, 72 & 128) 
 
     “Biz birçokları gibi, Tanrı sözünü ticaret aracı yapanlar 
     değiliz.  Tanrı’dan gönderilen ve Mesih’e ait olan kişiler 
     olarak Tanrı’nın önünde içtenlikle konuşuyoruz.”   
     (2 Korintliler 2:17) 
 

C. 
 Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kutsal Kitab’ın bir bölümünü 
unutuyorlardı.  Arapça’da “nasa” unutmak anlamına geliyor, ama bu 
Kutsal Kitap metinlerinin “tahrif”i ile ilgili bir şey diğildir. 
 
Mâide 5:13-14.....Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. 
 
     “Kanunlarından zevk alırım; Sözünü unutmam. Vesayanı 
     ebediyen unutmam; çünkü onlarla beni dirilttin.  Canım daima 
     avucumdadır; Fakat senin şeriatini unutmuyorum.  Senin sözün 
     çok saftır; ve kulun onu sever.  Küçüğüm ben, ve hakirim; 
     Fakat vesayanı unutmuyorum.  Düşkünlüğüme bak, ve beni 
     kurtar; Çünkü senin şeriatini unutmuyorum.  Kaybolmuş koyun 
     gibi yoldan saptım; kulunu ara; Çünkü emirlerini 
     unutmuyorum.  (Mezmur 119:16, 93, 109, 140-141, 153 & 176) 
 
 Hatırlayalım ki, “hepsi bir değildir.”  (Al-i İmrân 3:113)  Her 
zaman Tanrı’nın gerçek mü’minleri vardır.  Mü’minler Tanrı’nın ebedi 
sözünü asla unutmazlar. 
 
     “Allah’tan korkanlar, kendilerine şeytandan gelen vesvese 
     dokunduğu zaman (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlarlar, 
     hemen (gerçeği) görürler.”  (A’râf 7:201) 
 

D. 
 Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kutsal Kitab’ı bilmezler; sadece 
hayal ve kuruntu bilirler.  Yine bu Kutsal Kitab’ın metinlerinin 
“tahrif”i ile ilgili bir şey değildir. 
 
Bakara 2:78......içinde de ümmîler var ki, Kitabı bilmezler 
Al-i İmrân 3:66..ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında 
                 neden tartışıyorsunuz? 
En’âm 6:91.......bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitâbı 
                 kim indirdi? 
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     “Sizler ise kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz 
     bilgilisiniz.  Gerçeği bilmediğinizden değil, ama gerçeği ve 
     hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğinizden 
     ötürü size yazdım.  İsa’nın Mesih olduğunu inkâr eden 
     yalancı değilse, yalancı kimdir?”  (1 Yunanna 2:20-22) 
 
     “Ne var ki, bilgelik, ortaya koyduğu işlerle doğrulanır.” 
     (Matta 11:19) 
 

E. 
 Bazı Yahudiler kendi Kitaplarına pek inanmıyorlar.  Bu da Kitab-
ı Mukaddes’in metinlerinin “tahrif”i ile ilgili bir şey değildir. 
 
Bakara 2:100-101.onlardan bir grup o ahdi bozup atmadı mı?  
                 Zaten onların çoğu inanmaz.  Kitab verilenlerden 
                 bir grup, Allah’ın Kitabını sanki bilmiyorlarmış 
                 gibi, sırtlarının arkasına attılar.   
Al-i imran 3:23..onlardan bir topluluk yüz çevirerek dönüyorlar. 
Al-i İmrân 3:187.onlar, verdikleri sözü arkalarına attılar 
Mâide 5:42-43....Onlar inanıcı değillerdir. 
Mâide 5:68.......size indirileni uygulamadıkça bir esas 
                 üzerinde değilsiniz. 
 
 Bazı Yahudiler veya Müslümanlar, Kutsal Kitab’a inanmak 
istemiyorlarsa, bu inkârları Tanrı’nın kitab’ına asla zarar veremez.  
Zararı onların kendilerinedir.   “Eğer gerçekten saptımsa, sapıklığım 
bende kalır.”  (Eyub 19:4) 
 
     “İman karşılığında inkâr satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar 
     veremezler.  Onlar için acı bir azâb vardır.” 
     (Al-i İmrân 3:177) 
 

F. 
 Bazı Yahudiler ve Hıristiyanlar Kitab-ı Mukaddes’in bir kısmına 
inanıp bir kısmını ise inkâr ediyorlardı.  Bu Kutsal Kitab’ın 
metinlerinin “tahrif”i ile ilgili bir şey değildir. 
 
Bakara 2:61......Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar 
Bakara 2:85......Yoksa siz Kitâbın bir kısmına inanıp bir 
                 kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 
Al-i İmrân 3:98..Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? 
Nisâ 4:150-152..."Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz!" 
                 derler; 
Ra’d 13:36.......onun bir kısmını inkâr edenler vardır.
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     “İnkâr edip (insanları) Allâh yolundan çevirenler...Allah’a 
     hiçbir zarar veremezler. (Allâh) onların işlerini boşa 
     çıkaracaktır.  (Muhammed 47:32) 
 
     “Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir.”  (Rum 30:44) 

 
G. 

 Bazı Yahudiler gerçeği bildiği halde, Tanrı’nın yolunu eğri 
göstermeye yeltenerek mü’minleri Tanrı yolundan çevirmeye 
çalışıyorlardı.  Bu da Kitab-ı Mukaddes’in metinlerinin “tahrif”i ile 
ilgili bir şey değildir.  Yolundan çevirmek ve “tahrif etmek” aynı şey 
değildir. 
 
Al-i İmrân 3:99..Allah’ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek 
                 mü’minleri Allah yolundan çevirmeye 
                 çalışıyorsunuz? 
 
 Evet, bazı günahkârlar, inanlıları Tanrı’nın doğru yolundan 
çevirmeye çalışıyorlar.  Her zaman, her devirde bunun örnekleri vardır.  
Ama gerçek nedir?  İnsanların tüm yaptıklarına rağmen, Tanrı 
güvenilirdir.  İmanda sadık kalabilebilmek için Tanrı’nın Sözü 
gerekmektedir. “Vahiy olmayınca kavm dizginsiz olur; fakat şeriati 
tutana ne mutlu!”  (Süleyman’ın Meselleri 29:18)  İnanlıların imanda 
kalabilmesi için Tanrı’ya güvenmelidirler.  Tanrı, kendi sözünün 
“tahrif edilmesine” asla izin vermez. Norcya’lı Keşiş Benediktus (M.S. 
480-547) bu konu hakkında şöyle demişti: “Sevgili kardeşlerim, bizi 
davet eden Rab’bin sesinden daha tatılı bir şey olabilir mi?  İşte bizi 
sevdiği için yaşam yolunu gösteriyor bize.  Bu yüzden belimizi inanç ve 
iyiye yönelik çalışmalarla kuşatıp İncîl’in rehberliği altında onun 
yolunda ilerleyelim ki, bizi çağıranı krallığında görmeye hak 
kazanalım.”3  
 

H. 
 Bazı Yahudiler, Tanrı sözünü yanlış aktarmakta ve yanlış 
yorumlamaktaydılar diye iddia edilmektedir.  Arapça’da “lava” kelimesi 
dili yuvarlamak anlamına geliyor, “tahrif” değildir. 
 
Al-i İmrân 3:78...Onlardan bir grup var ki, Kitâbda olmayan 
                  bir şeyi, siz Kitabdan sanasınız diye 
                  dillerini Kitab’a eğip bükerler... 
A’râf 7:162.......İçlerinden zulmedenler, (söylediğimiz) sözü, 
                  kendilerine söylenmeyen bir sözle değiştirdiler  
____________________ 
3.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 570;  
    Benediktus, Kural Önsözünden, 4, 12. 
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 Yani, ((“Hıtta” (bizi affet) kelimesini “Hınta” (buğday) şekline 
soktular)).4 Aslında bu yanlış anlamanın gerçek nedeni açıkca 
vurgulanıyor.  Bir grup insan var ki hâlâ aynı şeyi söylemekte:  
“Kitab-ı Mukaddes değiştirildi.”  Bu insanlar sadece Kur’ân’ı Kerim’in 
söylediği gibi “dillerini eğip bükmekteler.”  Aslı olmayan fikirler 
uydurmaktalar.    
 
 Fakat Kur’an’ın 4 ayetinde “harrafa” eylemi kullanılıyor:  
değiştirilmek değiştirmek, veya ters döndürmek anlamına geliyor.5  Bu 
noktada hemen şu soru akla geliyor: “tersine döndürme” yani tahrif 
işlemi ayetlerle mi, yoksa bu ayetlerin yorumlarıyla mı (tefsir) 
ilgilidir? 
 
Bakara 2:75.......Oysa bunlardan bir grup vardı ki, Allah’ın 
                  sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl erdikten 
                  sonra, bile bile onu değiştirirlerdi. 
Nisâ 4:46.........Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri 
                  yerlerinden değiştiriyorlar: “İşittik ve 
                  isyân ettik”,  “Dinle, dinlemez olası” 
                  ve dilleri eğip bükerek: “râinâ” 
                  diyorlar, dini taşlıyorlar. 
Mâide 5:13........Sözlerini bozdukları için onları 
                  lânetledik ve kalblerini katılaştırdık. 
                  Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. 
Mâide 5:41........kelimeleri yerlerinden değiştirirler; 
                  “Eğer size bu verilirse alın, bu 
                  verilmezse sakının!” derler. 
 
 Yukarıdaki ayetleri dikkatle okursak, Yahudilerin esas suçu, 
Kutsal Kitab’a bağlı kalmadan yorum yapmalarıdır.  Yani bazı Yahudiler 
Tevrât’ın ayetlerini Hz. Muhammed’in istediği gibi açıklamamışlardır.  
Nitekim gerek Er-Râzî, gerekse El-Beydâvî tahrife dair ayetler tefsir 
ederlerken bu hususa değinirler.6   Aksi takdirde Medeni’deki sürelerle 
Mekki’deki sûreler arasında çelişki bulunması gerekirdi. 
 
 Yusuf Celil, Hindistan Pencaplı mütercim Mavlavi Muhammed Sa’id 
şöyle aktarıyor:  “Bazı Müslümanlar Kitab-ı Mukaddes’in tahrif 
edildiğini düşünüyorlar.  Ama Kur’ân-ı Kerîm’de tek bir ayet bile bu 
hayali destekleyemez.  Söz konusu yazılmış olan ayetlerde,  Yahudiler,  
evet  Yahudiler,   (Hıristiyanlar   değil) 
____________________ 
4.  Aydın, Kur’ân-ı Kerîm  ve Yüce Meali, s. 172. 
5.  Romain, Kur’an...Derken Haksız Değildir, s. 19. 
6.  Gabriel, Din Alimleri Tartışıyor, s. 12; Bkz. 20. Bölüm. 
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ayetleri  yorumlarken   anlamını   değiştiriyorlar.   En   azından 
Hıristiyanlar bu iddialardan  tamamen temize çıkıyorlar.    Esasen ne 
İncîl ne de Tevrât tahrif edilmiştir.  Çünkü bazı bilgisiz insanların 
iddiaları dolayısıyla bu kitaplar tahrif olamaz.”7  
 
 Türkiye’nin son dönem tefsircilerinden Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır’a (ö 1942) göre tahrifin ekserisi, ayetlerin gizlenmesi veya 
manalarının yanlış verilmesi suretiyle olmuştur.  Yahudiler, bazı 
âyetlerin mânâsını gizlemek suretiyle tahrifatta bulunmuşlardır. 
Mesela, onlara “hıtta” deyiniz, yani orada yükünüzü yıkıp ikamet ve 
istiğfar ediniz denildiği halde, güya “annıtu” deyiniz denilmiş gibi, 
“hannıthu hannıthu” diye bağırmaya başlamış ve  Tevrât’ı  böyle  tahrif 
etmişlerdir.   Fakat bunun yapanlar, Yahudilerin hepsi değildir.  
İçlerinden bir grup bunu yapmıştır. (Yazır, IV 2310)  Bunlar kendi 
yazdıkları fikirleri, tevilleri, tercümeleri, asıl Tevrât ile 
karıştırmış, seçilmez bir hale getirmiş ve bazan da, Hz. Muhammed’in 
sıfatları hakkında yaptıkları gibi, kitaplardaki ayetleri  
saklamışlardır.8  
 
 Elmalılı Hamdi Yazır, bu sözleriyle, Yahudilerin, Tevrât’ı 
yorumda ve başka dillerde tercümede tahrif ettiklerini ifade 
etmektedir.9   
 
 Yanlış yorumların da her dönemde olması mümkündür.  Her devirde 
Yahudilerden olsun, Hıristiyanlardan olsun, veya Müslümanlardan olsun, 
örneklerini aktarmak mümkün olur.  İlginç olanı Kur’ân, yanlış yorum 
ile ilgili tespitinde Hıristiyanları suçlamamaktadır.  Yalnız Yahudiler 
söz konusudur.  Kur’ân’da “Hıristiyan”ların bir ayeti yanlış 
aktardıkları veya yanlış yorumladıklarına dair tek bir ayet bile 
yoktur!  Ayrıca, yukarıdaki ayetlerde, her ne kadar bazı Yahudilerin 
“kelimeleri yerinden kaydırmasından” söz ediliyorsa da, hemen ardından 
“dillerini eğip bükmelerinden” söz edildiği için, kitaplarda metinsel 
bir değiştirme değil, yine sözlü “değiştirmeden” söz edildiği 
anlaşılıyor.  Ancak Hıristiyanlar için,  İncîl’in değiştirilmesi veya 
tahrif edilmesi konusunda herhangi bir suçlama yoktur.   
 
 Kur’ân  hiçbir ayetinde,  Yahudiler  veya  Hıristiyanlar “Kutsal  
Kitab’ın  metinlerini tahrif ettiler”  demiyor.    Kur’ân  
____________________ 
7.  Celil, “The Authenticity of Scripture”, s. 50. 
8.  Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I-336 & 506. 
9.  Adam, “Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi 
    Cephesinden Bir Bakış”, s. 382. 
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Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini anlatmak isteseydi açıkça Kutsal 
Kitab’ın değiştirildiğini belirtir ve bu yüzden hükmünün kalmadığını 
belirtirdi.  Yeniden yazılma ya da değiştirilerek yazılma ile ilgili 
ayet Kur’ân’da yoktur.  Koçyiğit’in Al-i İmrân 3:78 üzerine tefsiri 
şöyle: 
 
     “Yahudiler...kitaptan olmayan sözleri, dillerini eğip 
     bükerek okuyan ve böylece onlara Allah’ın Sözü imiş 
     gibi bir hava veren sahtekârlardır.  Buhârî (Sahîh, 
     VII. 133, 165) ve Müslim (Sahîh, IV. 1706)’in Hazreti 
     Aişe’den naklettikleri bir hadîsten öğrendiğimize göre, 
     Yahudîler, Hazreti Peygambere selâm verdikleri zaman 
     “es-Selâmu aleykum” demek yerine, kasıtlı olarak “es- 
     selâm” kelimesindeki “lâm” harfini ağızlarında 
     geveleyip yok ederler ve “es-Sâmu aleykum” derlerdi. 
     “Es-Sâmu” demekle ona ölüm temenni etmiş olurlardı, 
     Hazreti Peygamber de “ve aleykum” diyerek onlara bu 
     temennilerini iade ederdi.   
 
     Daha önce işaret ettiğimiz Nisâ sûresinin 46’ıncı 
     âyetinde açıklanan hususlar da, Tevrât’tan olmayan bir 
     takım sözlerin, kitaba benzetmek için dillerin eğilip 
     bükülmek sûretiyle nasıl okunduğunu gösteren başka bir 
     örneği teşkil eder.  Bu yahudîler “işittik ve itaat 
     ettik; dinle bize de bak” sözlerini tahrif etmişler ve 
     “işittik, ısyan ettik; işit işitemez olası”; “bizi de 
     dinle; bak” yerine “sözü dinlenmeyecek adam” manâsında 
     “râinâ” demişlerdir.10  
 
 Kur’ân’a göre  “Rabb’inin sözü hem  doğrulukça, hem de adaletçe 
tamamlanmıştır.  O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur.  O 
işitendir, bilendir.”  (En’âm 6:115)  Tüm semavî dinlerin kitaplarına 
göre,  Yüce Tanrı’nın sözlerinin değişmesi veya değiştirilmesi 
olanaksızdır.  Bu mantıklı ve tutarlı bir sonuçtur. 
 
 “Kutsal Kitap Değiştirildi” diyenler, Kutsal Kitab’ı ve onda 
açıklanan sonsuz, değişmeyen Tanrısal planı ve özellikle Mesih’i gerçek 
kimliğiyle bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.11  
____________________  
10. Koçyiğit, Kur’ân-ı Kerîm Meal ve Tefsiri, 2. Cilt, ss. 123- 
    124; Bkz. Yusuf Ali, The Holy Qur’an, Notes 565 & 566, s. 194. 
11. Bristow, Vaat: Eski Antlaşmada (Tevrât, Zebûr ve 
    Peygamberlerin Yazıları) Tanrı’nın Değişmez Amacı, s. 8. 
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27. Bölüm 
 

İslâm Ulemasına Göre 
  

Tevrât’ın Tahrif Edilmiş Olduğunu 
  

Bildiren Kur’ân Ayetleri 
 
     “Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden  
     değiştiriyorlar: “İşittik ve isyân ettik”,  “Dinle, 
     dinlemez olası” ve dillerini eğip bükerek: “râinâ” 
     diyorlar, dini taşlıyorlar.”  (Nisâ 4:46) 
 
 Tevrât’ın değiştirilmiş olduğunu iddia eden bazı İslâm 
bilginleri aşağıdaki ayetlerini delil olarak gösterirler.1 

 
     A)  Bakara 2:75 
     B)  Mâide 5:41 
     C)  Nisâ 4:46 
     D)  Mâide 5:13 
     E)  En’âm 6:91 
 
 Konumuzla doğrudan ilgili olan bu beş ayet çok önemli olduğu 
için kitabımızın bu bölümündeki bilgiler, Müslüman kökenli bir yazar 
olan M. Sezgin’in Kur’ân’ın Tasdik Ayetlerinin Yorumu adlı kitabının 4. 
bölümünden özetlenmiştir.  Bu bölüm sayın Sezgin’in özel izniyle 
aktarılmış bulunuyor.  Bu yüzden bay Sezgin’e teşekkürü bir borç 
bilirim. 
 
     Tefsîrde İsrâîliyyat adlı kitabında Sn. Abdullah Aydemir Bakara 
2:75 ayetini almıyor ama En’âm 6:91 ayetini Tevrât’ın tahrif edilmiş 
olduğunu bildiren ayetler arasına alıyor.  Bu ayetleri tek tek 
inceleyeceğiz. 
 
 Yukarda saydığımız ayetler, Sn. Aydemir’in Tefsîrde İsrâîliyyat 
adlı eserine Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunun Kur’ân’da bildirilmiş 
olduğuna kanıt olarak gösterilen ayetlerdir.2   Prof.  Dr.  AbdurRahmân 
Küçük  ve  Prof.  Dr. Günay  
____________________ 
1.  Cate, Each Other’s Scripture; The Muslim’s Views of the 
    Bible and the Christian’s Views of the Qur’an s. 57;  
    Paçacı, “Kur’ân-ı Kerîm Işığında Vahiy Geleneğine - Kitab-ı 
    Mukaddes Bağlamında - Bir Bakış” s. 179;  
    Sezgin, Kur’ân’ın Tasdik Ayetlerinin Yorumu, s. 56. 
2.  Aydemir, Tefsîrde İsrailiyyat, ss. 24-26. 
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Tümer’in Dinler Tarihi adlı kitaplarında Bakara 2:75 ayeti ile Mâide 
5:13 ve 41 ayetlerini Tevrât’ın tahrifini bildiren ayetler olarak 
gösteriyorlar.3  Ancak bu eserlerin dışında, başta Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın resmi yayınları olmak üzere ulemanın başka eserlerinde 
Tevrât’ın muharref olduğu ve bunun Kur’ân’da bildirilmiş olduğu ileri 
sürüldüğü halde, bunun Kur’ân’ın hangi ayetlerinde bildirilmiş olduğu 
belirtilmemektedir.  Dr. Osman Keskioğlu Nuzulünden Günümüze Kur’ân-ı 
Kerîm Bilgileri adlı kitabında, mevcut Tevrât’ın içinde “edebe mugayir 
ve ahlaka zıt sözler bulunduğu” için muharref ilan ederken, bu hükmü 
hangi ayete dayanarak verdiğini açıklamıyor.  Yine Prof. Dr. İsmail 
Cerrahoğlu’da Tefsir Usulü adlı kitabında Tevrât’ın muharref olduğunu 
kabul ederek yazıyor.  Ama Tevrât’ın muharref olduğunu Kur’ân’ın hangi 
ayetine dayanarak kabul ettiğini belirtmiyor. 
 
 Belirtmiyorlar, daha doğrusu belirtemiyorlar.  Çünkü aslında 
Kur’ân’da Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunu bildiren ayet veya ayetler 
yoktur.  Zaten Kur’ân’ın tutarlı olması için, öyle bir ayet bulunmaması 
gerekir.  Çünkü Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifini bildiren ayetlerin 
olması, Kur’ân’da Tevrât’ın - Yahudilerin elinde bulunan mevcut 
Tevrât’ın - Allah’ın Mûsâ’ya indirdiği, doğru yolu gösteren, insanları 
aydınlatan bir kitap olduğunu bildiren ayetlerle (En’âm 6:91) çelişki 
doğuracaktır.  Bu nedenle Kur’ân’da Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunu 
bildiren ayet veya ayetlerin olması beklenemez. 
 
 Tevrât’ın tahrifini bildiren ayetler olmadığı için, Diyanet 
İşleri Başkanlığı da, Sn. Osman Keskioğlu ve Sn. Cerrahoğlu da 
kitaplarında bu ayetleri gösteremiyorlar.  Gösteremiyorlar ama 
Kur’ân’da, Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunun bildirildiğini yazmaktan 
da vazgeçemiyorlar. 
 
 Onlar, Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifini bildiren ayetleri 
gösteremiyorlar. Peki o zaman Sn. Aydemir’in Tefsîrde İsrâîliyyat adlı 
eserinde bu konuda kanıt ayetler nedir?  Sn. Aydemir’in bildirdiği bu 
ayetleri Diyanet İşleri Başkanlığı bilmiyor mu?  Çünkü Sn. Aydemirin 
kitabı D.İ. Başkanlığı yayınları arasında Din İşleri Yüksek Kurulunun 
29.3.1979 gün ve 40 sayılı karar ile basımı uygun görülerek 191 No’lu 
yayın olarak yayınlanmıştır.  Neden Sn. Aydemir’in kitabından bu 
ayetleri alıp savlarını kanıtlamıyor?  
 
 Bu sorumuzun cevabı Sn. Aydemir’e göre  Kur’ân’da  Tevrât’ın  
____________________ 
3.  Küçük, Dinler Tarihi, ss. 199 & 329. 
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tahrifini bildiren yukardaki ayetlerin incelenmesi ile verilecektir.  
Yalnız burada özet olarak belirtelim ki bu ayetlerde Tevrât’ın tahrif 
edilmiş olduğu kesinlikle bildirilmemektedir. 
 
 Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifini bildirdiği ileri sürülen, ve buna 
kanıt olarak gösterilen ayetler şunlardır:  Bakara 2:75; Mâide 5:13 & 
41; Nisâ 4:46; ve En’âm 6:91. 
 
 Bu ayetlerin Tevrât’ın tahrifini bildirdiğine kanıt olarak  
gösterilmesinin nedeni bu ayetlerde “yüharrifunehu” veya “yuharrifûnel 
kelime an mevâzi’ihi” ibaresinin bulunmasıdır.4  Günümüz İslâm din 
adamlarınca ve D.İ. Başkanlığı Kur’ân çevirisini yapan kurulca yapılan 
çevirilerde ayetlerde bulunan bu ibare yanlış bir anlamlandırma ile 
“sözleri yerlerinden değiştirirler” veya “kelimeleri yerlerinden 
kaydırırlar” diye çevrilmiştir.  Çevirisi böyle yapılan bu cümle 
Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifinin bildirildiğine kanıt olarak 
gösterilmektedir.  Halbuki bu ayetlerde aslında Tevrât’tan söz 
edilmemektedir.  Nisâ 4:46, Mâide 5:13 ve 41 ayetlerinde Peygambere 
hakaret için bir kelimeyi değiştirerek söyleyen Yahudilerden 
sözedilmektedir.  Bakara 2:75 ve Mâide 5:41 ayetlerinde ise Kur’ân’ın 
Tevrât’a uygun olduğunu ileri süren Peygamber’e, Tevrât’a uymayan 
Kur’ân ayetlerini değiştirmesini öneren Yahudilerden söz edilmektedir. 
Yani Tevrât’ın tahrifinin Kur’ân’da bildirildiğine kanıt gösterilen bu 
dört ayette aslında Tevrât’tan söz edilmemektedir.  Bu ayetlerden başka 
Sn. Aydemir’in yine Tevrât’ın tahrifinin bildirildiğini savunduğu En’âm 
6:91 ayeti ise aksine Yahudilerin elinde bulunan mevcut Tevrât’ın 
Allah’ın Mûsâ’ya indirmiş olduğu, insanlara  doğru yolu gösteren, 
onları aydınlatan, onlara bilmedikleri şeyleri öğreten bir kitap 
olduğunu bildirmektedir.  Burada Sn. Aydemir’ın savı ile ilgili olarak 
bu ayetleri tekrar gözden geçireceğiz.  Şimdi bu ayetleri sırası ile 
inceleyelim. 
 

A. 
Bakara 2:75 

 
Bakara 2:75 ayetini anlamak için, onu 2:76 ve 2:77 ayetleri ile 
birlikte incelemek gerekiyor.  Ayetin anlamı o zaman daha iyi 
anlaşılacaktır.  Ayetlerin D.İ. Başkanlığı çevirisi şöyle: 
 
     (75)  “Size inanacaklarını umuyor musunuz?  Oysa 
     onlardan bir takımı Allah’ın Sözünü işitiyor, ona 
____________________ 
4. Aydın, Kur’ânı Kerim ve Yüce Meali, ss. 12 & 87. 
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     akılları yattıktan sonra, bile bile onu tahrif 
     ediyorlardı.” 
 
     (76)  İnananlarla karşılaştıkları zaman, “İnandık” 
     derlerdi; birbirleriyle yanlız kaldıklarında, 
     “Rabbinizin katında size karşı hüccet (delil) 
     göstersinler diye mi Allah’ın size açıkladığını onlara 
     anlatıyorsunuz?  Bunu akletmiyor musunuz?  derlerdi.   
 
     (77)  Gizlediklerini de, açıkladıklarını da Allah’ın 
     bildiğini bilmiyorlar mı? 
 
 Dikkat edilirse ayetteki “Allah’ın Sözü” tabiri ile Tevrât 
değil, Kur’ân kastedilmektedir.  Yahudiler, Kur’ân-ı ilk defa 
işittiklerinde onu düşünüp, Tevrât’la karşılaştırmaya çalıştılar.  
Sonra da bile bile onu tahrif ediyorlar, yani değiştiriyorlardı.  Çünkü 
peygamberin bildirdiği Kur’ân’la Yahudilerin Tevrât’ında uymayan 
noktalar vardı.  Bundan dolayı Yahudiler Tevrât’a uymayan Kur’ân 
ayetlerini değiştiriyorlar veya Mâide 5:41 ayetinde olduğu gibi 
Peygambere değiştirmesini söylüyorlar.  Burada değiştirilen Tevrât 
değil, yeni gelmiş olan ve Peygamberin Tevrât’a uyduğunu söylediği 
Kur’ân ayetleridir.  Çünkü Tevrât kastedilmiş olsa Yahudilerin onu 
zaten bilmeleri gerekirdi.  Ayrıca düşünüp akletmelerine lüzum yoktu.  
Yahudilerin düşünmelerinin nedeni yeni işittikleri ve Tevrât’a uyduğu 
söylenen Kur’ân-ı Tevrât’la karşılaştırmalarından dolayıdır.  Sonra 
karar veriyorlar;  “şurası uymuyor, değiştirilmesi gerekir.” diye.  
Nitekim (76) ayette Tevrât’ı gizlemek istedikleri açıklanıyor.  
“Allah’ın size açıkladığını onlara (Müslümanlara) söylüyorsunuz.” 
diyerek Tevrât’ı Müslümanlara açıklayanlara kızıyorlar.  Çünkü 
Kur’ân’ın Tevrât’a uygun olduğunu, Tevrât’ı doğru kabul ettiğini 
bildirmekle birlikte Tevrât’a uymayan inançlar ileri sürülmektedir.  Bu 
durumu anlayan Yahudiler, anlaşılan Hz. Muhammed’e bilgi vermemek, 
Tevrât’ın ayetlerini gizlemek kararı almışlardır.  Böylece Hz. 
Muhammed’in yanlışlarını ortaya çıkarmak istiyorlardı.  (77) ayette bu 
durum açıklanıyor.  Yahudilerin gizlediğini Allah’ın bildiğini 
söylüyor.  Çünkü Yahudiler Hz. Muhammed’e kanıt vermemek için Tevrât 
bilgisini saklıyorlar.  Maksatları Hz. Muhammed’in ve Kur’ân’ın 
açığını, yanlışını, yakalamaktatır. 
 
 Görüldüğü gibi Bakara 2:75 ayetinde Yahudilerin değiştirdikleri 
söz, Kur’ân’dır. Esasen Tevrât’ı değiştirecek olsalar neden o zamana 
kadar beklesinlerdi?  Sonra   Medine’deki   Yahudiler   ellerindeki  
Tevrât  metinlerini değiştirip, tahrif etseler ne olacaktı?  Dünyadaki 
diğer Tevrât metinleri tahrif edilmiş olur muydu?  Bunun mümkün 
olmadığı bellidir.  Yahudilerin değiştirdikleri sözler, yeni gelmiş 
bulunan Kur’ân ayetleridir. 
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B. 

Mâide 5:41 
 
 Bu ayeti hem A. Aydemir, hem de G. Tümer ve A. Küçük, 
kitaplarında tahrife kanıt olarak gösteriyorlar.  Ayeti D.İ. 
Başkanlığının çevirisinden alıyoruz. 
 
 Ey Peygamber!  Kalbleri inanmamışken, ağızlarıyla 
     “inandık” diyenler, yahûdilerden yalana kulak verenler 
     ve başka bir topluluk hesabına casusluk edenlerden 
     inkâra koşanlar seni üzmesin.  Sözleri asıl yerlerinden 
     değiştirirler de, “Böyle bir (fetvâ) size verirlerse 
     alın, verilmezse kaçının” derler.  Allah’ın fitneye 
     düşmesini dilediği kimse için Allah’a karşı senin 
     elinden bir şey gelmez.  İşte onlar Allah’ın kalblerini 
     arıtmak istemediği kimselerdir.  Dünyâda rezillik 
     onlaradır. Onlara âhirette de büyük azâp vardır. 
 
 Bu ayette “sözleri asıl yerlerinden değiştirirler de” diye 
çevirilen tümce sonuna “de” bağlacı eklenerek sonraki “Böyle fetvâ 
verilirse alın, verilmezse kaçının” tümcesiyle ilişkilendirilmiş.  
Halbuki Kur’ân’ın aslında bu iki tümce arasında ilişki yok.  “Böyle 
fetvâ verilirse alın, verilmezse kaçının” tümcesi, Bakara 2:75 ayetinde 
anlatılan durumun benzerini anlatıyor ve Tevrât’tan değil, Kur’ân’dan 
bahsediyor.  Ayette anlatılan olay açıktır.  İslâmiyete yeni girmiş 
veya girmesi teklif edilmiş kimselere Yahudiler akıl öğretiyorlar.  
Bazı ayetlerde değişiklik yaparak; “size böyle (fetvâ) verirlerse alın, 
doğrusu budur.  Yoksa kaçının, kabul etmeyin.” diyerek yeni 
Müslümanların aklına şüphe sokuyorlarmış, verilecek olan Kur’ân’la 
ilgili olduğuna ve “böyle olursa alın, böyle olmazsa almayın” diye 
şartlı bir anlatım kullanıldığına göre; daha önceki tümcede “sözleri 
asıl yerlerinden değiştirirler” diye anlatılan değiştirme işininde 
Kur’ân’la ilgili olduğu anlaşılıyor.  Yani Yahudiler Kur’ân 
ayetlerindeki sözlerin yerini değiştirip, “böyle olursa alın, olmazsa 
almayın.” diyerek Kur’ân ayetlerini değiştiriyorlarmış.  Sözleri 
değiştirmenin yine Tevrât’la bir ilgisi yoktur.  Kur’ân, Tevrât’ı doğru 
kabul ettiği ve doğru kabul ettiğini bildirdiği için Yahudilerin gelen 
ayetleri Tevrât’a uygunluk yönünden inceleyip eleştirdikleri ve 
Tevrât’a  
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uymayan hususları, ayetleri, belirttikleri, o ayetlere itiraz ettikleri 
anlaşılıyor.   
 
 Bunun aslında doğal bir şey olduğunu kabul etmek lazım.  Madem 
Kur’ân, Tevrât’ı ilâhî bir kitap olarak kabul etmiş ve bildirmiştir, o 
zaman Kur’ân’ın Tevrât’a aykırı olmaması, gerekirdi.  Tevrât’la 
çelişkili ve Tevrât’a aykırı olan ayetlere, Yahudilerin itiraz etmesi 
çok doğal bir şeydir.  Şimdi yabancı değil, İslâm aleminden bir alim 
çıksa ve bir taraftan Kur’ân’a övgüler düzerken, öbür taraftan da 
Kur’ân’a aykırı fetvalar vermeye başlasa, bu adamdan doğal olarak şüphe 
edilir.  Çünkü Kur’ân’ın ak dediğine kara demiş olmuyor mu?  Doğal 
olarak bu kişiye karşı çıkılacak ve onun sözlerinin Kur’ân’a aykırı 
olduğu belirtilmeye çalışılacaktır.  
 
 Yahudilerin durumu da böyleydi.  Üstelik, Hz. Muhammed Yahudi 
değildi.  İbrahim soyundan gelmekle beraber, İsrail oğullarından değil, 
İsrail oğullarının amcası olan İsmail’in soyundandır.  Din olarak 
Yahudiliğin dışındandı.  Tevrât’ı Allah’ın indirdiğini bildirmesine, 
kabul etmesine rağmen Kur’ân’da Tevrât’a aykırı inançlar bulunmaktadır.  
Bu durumda Yahudiler haklı olarak bu aykırı ayetlere karşı çıkmışlar ve 
bunların değiştirilmesini, düzeltilmesini, önermişlerdir.  Ancak bir 
düzeltme yapılmamıştır.  Bundan dolayı Medine Yahudilerinden İslâmiyeti 
kabul edenin pek olmadığı anlaşılıyor.  Kim dinini değiştirip de yanlış 
olduğunu anladığı yeni bir dine girer?  Kur’ân’ın doğru yolu gösteren 
bir kitap olduğunu söylediği Tevrât’la arasında uyuşmayan noktalar 
vardı. Bu durum Yahudilerin Kur’ân hakkındaki kanılarını olumsuz olarak 
etkilemiştir. 
 
 Ayette anlatılan budur.  Ayet bu anlamda Bakara 2:75 ayetinde 
anlatılan konuyu yinelemektedir.  Yahudilerin bu ayette anlatılan “asıl 
yerlerinden değiştirdikleri sözler” Tevrât sözleri değil, 
düzeltilmesini istedikleri Kur’ân ayetleridir.  Ayette Tevrât’tan söz 
edilmemektedir. 
 
 Ancak ayetteki “asıl yerlerinden değiştirilen sözler” tümcesinin 
peşinden gelen tümceden bağımsız olarak incelenmesi daha  doğru 
olacaktır.  Çünkü  bizce  “sözleri  asıl  yerlerinden 
değiştirirler” şeklindeki çeviri yanlıştır.  Ayetin Arapça aslında 
“sözler”den değil, tek bir kelimeden söz edilmektedir. 
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Yorumsuz çeviri “Kelimenin harflerinin yerlerini değiştirirler.” olması 
gerekiyor.  Bu ifade Peygambere hakaret amacıyla bir kelimeyi değişik 
şekilde söyleyen (telaffuz eden) Yahudiler için Nisâ 4:46 ve Mâide 5:13 
ayetlerinde de kullanılmaktadır.  Yahudilerin peygamberi aşağılamak 
için bir kelimeyi harflerinin yerini değiştirerek yanlış telaffuz 
etmeleri; Kur’ân’da “yuharrifûnel kelime an mevâzi’ihi” diye 
anlatılmıştır.5   Yani “Kelimenin harflerinin yerini değiştirip,” 
yanlış telaffuz ederek peygambere hakaret etmeye, peygamberi 
aşağılamaya, çalışmıştır Yahudiler.  İlk tümcede anlatılan budur. 
 
 “Sözleri asıl yerlerinden değiştirirler” olarak çevrilen ve 
Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğuna delil olarak kullanılmak istenen bu 
tümce, aslında Tevrât’la ilgili bir olaydan sözetmiyor.  Peygambere 
hakaret için bir kelimeyi değiştirerek okuyan Yahudilerden söz ediyor.  
Çünkü yerleri değiştirilen sözler, kelimeler değil, tek bir kelimenin 
harflerinin yerleridir.  Çünkü “tahrif” kelimesi zaten “harflerin 
değiştirilmesi” anlamına geliyor.  Tahrif, bir kelimenin harflerinin 
yerinin değiştirilmesi, bozulması demektir.  Yani telaffuzun özel 
olarak değiştirilmesidir.  Bu durum Nisâ 4:46 ayeti çevirisinde Sn. 
Süleyman Ateş’in naklettiği hadiste daha iyi anlaşılmaktadır. 
 

C. 
Nisâ 4:46 

 
 Nisâ 4:46 ayetini Dr. Abdullah Aydemir Tefsîrde İsrâîliyyat adlı 
eserinde tahrife kanıt gösterirken, Dinler Tarihi kitabında Prof. Dr. 
Güney Tümer ve Doç. Dr. AbdurRahmân Küçük tarafından Kur’ân’ın Tevrât 
ve diğer kitapların tahrife uğramamış aslını tasdik ettiğine kanıt 
gösteriliyor. 
 
a)  Ayeti önce Dr. Aydemir’in kitabında ki çeviriye göre inceleyelim.  
Aydemir, çevirisinde Hasan Basri Çantay’ın çevirisini aynen 
aktarmıştır. 
 
 “Yahudi olanlardan kimi kelimeleri (Allah tarafından) 
     konuldukları yerlerinden (kaldırıp) değiştirirler.” 
     (Nisâ 4:46) 
 
 Dr. Aydemir  ayetin tamamını almamış.   Yalnız  ilk  tümceyi  
____________________ 
5.   İbid, ss. 87. 
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almış.  Dr. Aydemir’in düşüncesine göre bu ayet Tevrât için 
söylenmiştir ve görüldüğü gibi “Yahudi olanlardan kimilerinin, Tevrât 
ayetlerindeki kelimeleri konuldukları yerlerinden kaldırıp 
değiştirdiklerini” bildirmektedir. 
 
 Burada hemen bu ayetin Tevrât için söylenmediğini belirtelim.  
Ayrıca söylenmiş olsa bile, “kimi Yahudilerin” kelimeleri konuldukları 
yerlerinden kaldırıp değiştirmeleri, bütün Tevrât metinleri tahrif 
edildiğine kanıt olamaz.  Çünkü bizzat çeviriden anlaşılacağı gibi bunu 
yapanlar kimi Yahudilerdir.  Yani Yahudilerin bazılarıdır.  Hepsi 
değildir.  Bazı Yahudilerin yaptıkları münferit işler, bu derecede 
genelleştirilebilir mi?  Üstelik o tarihlerde Yahudilik ve Tevrât 
bilinen dünyanın hemen her yerine yayılmış olduğuna göre kimi 
Yahudilerin “kelimeleri konuldukları yerlerinden değiştirmeleri” 
Arabistan’da yapılsa bile, diğer yerlerdeki Tevrât metinlerini nasıl 
etkileyecekti?  Üstelik bu iş bir tahrifat yani değiştirme olduğuna 
göre gizli kapaklı yapılması gerekecekti.  Bunun olanaksız olduğu 
açıkça bellidir.  Bu değiştirme ve tahrifat yalnız belli bir yerde 
yapılır.  Diğer yerlerde yapılmazsa Tevrât’ı bir yerde tahrif etmiş 
olabilirler, diğer yerlerde bulunan Tevrât metinleri ise tahrif 
edilmemiş olarak kalırlar.  Bu durumda Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğu 
söylenemez.  Yalnız bazı kişiler, kendi ellerinde bulunan Tevrât 
metinlerini tahrif etmiş olurlar, o kadar.  Ama Tevrât tahrif edilmiş 
olmaz.  Çünkü yapılan tahrif umumi değildir, bütün Tevrât metinleri 
tahrif edilmemiştir.  Münferit bir olay olarak kalmıştır, 
genelleştirilemez. 
 
 Sn. Aydemir’in ayetin çevirisini aldığı Hasan Basri Çantay, 
çeviriye koyduğu dipnotunda Tevrât’ta peygamberin vasıflarını bildiren 
kısımların değiştirildiği yorumunu yapmış.  Ancak biraz sonra 
göreceğimiz gibi değiştirilen şey sözler değil peygambere hitap için 
kullanılan bir kelimenin, peygambere hakaret için harflerinin 
değiştirilmesi yani okunuşunun, Yahudiler tarafından değiştirilmesidir.  
Bu da Tevrât’la ilgili değildir.   
 
b)  D.İ. Başkanlığı çevirisine göre bu ayetle anlatılan kitap Tevrât 
değil, Kur’ân’dır.  D.İ. Başkanlığının çevirisi şöyledir:  (Nisâ 4:46) 
 
     Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip: “İşittik ve 
     karşı geldik, kulak vermeyerek dinle” ve dillerini eğip 
     bükerek ve dîni yererek: “Bizi de dinle” diyenler vardır. 
     Şâyet: “İşittik ve itâat ettik, dinle ve bizi gözet” demiş 
     olsalardı, onlar için daha iyi, daha doğru olurdu. İşte Allah 
     inkârları yüzünden onlara lânet etmiştir. Onların ancak pek  
     azı inanır.   
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 Bu çeviride görüldüğü gibi, Hz. Muhammed’in tebliğine karşı 
Yahudiler; “işittik ve karşı geldik” demekte ve gerek Hz. Muhammed’in 
peygamberliğini, gerekse Kur’ân-ı reddetmektedirler.  Yerlerinden 
değiştirilen sözlerden kastedilen de Hz. Muhammed’in söylediği 
ayetlerle ilgili olarak Yahudilerin yaptığı benzetmeler olabilir.  Bu 
ayetten Yahudilerin Hz. Muhammed’in tebliğini, peygamberliğini, 
reddettikleri anlaşılıyor.  Kabul etseler zaten Müslüman olurlar ve bu 
ayete gerek kalmazdı.  Halbuki bu ayette Yahudiler, Kur’ân’la alay edip 
onu reddettikleri, ve peygamberle alay ettikleri için 
lânetlenmektedir.6 Ayette söz edilen Kur’ân ayetleridir.  Hiçbir din 
mensubu, “dilini eğip bükerek” kendi “dinini” kötüler mi?  Sonra 
Yahudiler kendi dinlerini neden yersin ki?  Yerdikleri, alay ettikleri 
Kur’ân, İslâmiyet ve Hz. Muhammed’dir.  Çünkü Yahudiler kendi 
dinlerinden dönmemişlerdir.  Yalnız Tevrât’ın doğru olduğunu bildiren 
Hz. Muhammed’den Tevrât’a uymayan Kur’ân ayetlerini değiştirmesini 
istemişlerdir.   
 
c)  Prof. Dr. Süleyman Ateş’in Kur’ân çevirisinde bu ayetle ilgili 
açıklamalarda bulunmakta ve ayrıca bir hadis anlatılmaktadır.  Ayetin 
tam anlaşılması için Dr. Süleyman Ateş’in çevirisinin ve yaptığı 
açıklamaların yararlı olacağını umuyorum.  (Nisâ 4:46) 
 
     Yahudilerden öyleleri var ki; kelimeleri yerlerinden 
     kaydırıyorlar.  Dillerini eğip bükerek ve dini 
     taşlayarak: “İşittik ve isyan ettik;”  Dinle, dinlemez 
     olası” ve “raina” diyorlar.  Eğer onlar “işittik ve 
     itaat ettik”,  “Dinle ve bize bak” deselerdi elbette 
     kendileri için daha iyi, daha doğru olurdu.  Fakat 
     Allah inkârlarından dolayı onları lânetlemiştir, pek 
     azı inanırlar. 
 
Sn. Ateş’in ayetle ilgili açıklamalarını da buraya alıyoruz: 
 
     “Râinâ”, bizi gözet demektir.  Fakat Yahudiler bu kelimeyi 
     geveleyip kendi dillerinde hakaret ve sövme anlamına gelen 
     bir kelimeye benzeterek söylüyorlardı. Râin kelimesi hatâlı 
     söz demektir.  Yahudiler arasında “râinâ: bizim çoban” 
____________________ 
6.   “Bakara 2:75, Mâide 5:13 & 41, Nisâ 4:46 verilen örneklerden, 
     bunun Müslümanlarla alay etmek için kelimelerle oynamak 
     anlamına geldiği görülmektedir.” Watt, Kuran’a Giriş, s. 179.
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     kelimesi de çok yaygındı.  Müslümanlar başlangıçta Allah’ın 
     Resûlü’ne; “Bize riâyet et, hâlimize acı, bizi gözet   
     anlamına “râinâ” diye hitâbederlerdi.  Fakat Yahudiler bu 
     kelimeyi eğip bükerek “râinâ: bizim çoban” şeklinde söyleyip 
     içlerinden ona hakaret etmeğe başlamışlardı.  Muâz (ö. 650) 
     Hazretleri bunu işitmiş ve: 
 
 - Ey Allah’ın düşmanları, size lânet olsun; Vallâhi 
     hanginizin Allah’ın Resûlüne karşı böyle söylediğini bir 
     daha duyarsam, onun boynunu uçururum! demiş onlar da: 
 
 - Siz de böyle demiyor musunuz?  diye asıl niyetlerini 
     gizlemeğe çalışmışlardı.  İşte bunun üzerine Bakara 
     Sûresi’nde:  Ey iman edenler, “râinâ” demeyin, “bize 
     bak, bizi gözet deyin...” (ayet 104) âyeti inmişti.7 
 
 Sn. Ateş’in açıklaması böyle.  Açıklamasından da anlaşılıyor ki 
Yahudiler bir kelimeyi yanlış söyleyerek peygambere hakaret etmeye 
çalışıyorlardı.  Nisâ 4:46 ayetindeki olayla ilgili Bakara 2:104 
ayetini de buraya alıyoruz.   
 
     “Ey inananlar, “Râina” (bizi gözet, yahut: kaba söz) 
     demeyin, “unzurn’â” (bize bak) deyin ve dinleyin. 
     Kâfirler için acı bir azap vardır.”   
 
Bakara 2:104 ayetinin açıklaması da şöyle: 
 
     Râinâ: Bizi gör, gözet anlamına geldiği gibi kaba söz 
     anlamına da gelir.  Yahudiler, bu kelimeyi İbranice’de 
     bir küfür ve hakaret kelimesine benzeterek söylüyorlardı. 
     Onların bu küstahlıklarından ötürü yüce Allah, mü’minlere 
     peygambere râinâ dememelerini emretmektedir. 
 
 Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi Yahudiler bir kelimeyi 
yanlış söyleyerek Peygambere hakaret etmeye başlamışlardır: Bu da, 
ayetin Arapça aslındaki râinâ kelimesini çarpıtarak, bozarak 
söylemeleridir. 
 
 “Yuharrifûnel kelime an mevâd’ihi” kelimeleriyle ifade 
edilmiştir.8 Bu tümce Türkçe çevirilerde “sözleri yerlerinden 
değiştirirler”  veya  “kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar” diye 
çevrilmiş.  Ayetle ilgili hadis bilinmediği takdirde  tümceden bir  
____________________ 
7.  Ateş, Kur’ân-ı Kerîm  ve Yüce Meâli, s. 85. 
8.  Aydın, Kur’ânı Kerim ve Yüce Meâli, s. 87. 
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ayetin veya bir kitabın sözlerinin yerlerinin değiştirildiği, tahrif  
edildiği  anlamının  çıkartılması  mümkündür.  Nitekim Sn. Aydemir bu 
ayetten Tevrât’ın sözlerinin değiştirildiği anlamını çıkartmış.  Merhum 
Hasan Basri Çantay ise Yahudilerin Tevrât’ta peygamberin vasıflarını 
bildiren kısımları değiştirdikleri anlamını çıkartmıştır.  Biz de D.İ. 
Başkanlığı çevirisine dayanarak Yahudilerin yerlerini değiştirdikleri 
sözlerin Kur’ân’la ilgili olabileceğini düşündük. Oysa yukardaki 
ibarenin yorumsuz-yalın çevirisi sadece bir söyleniş değişikliğini, 
hadiste anlatılan telaffuz değişikliğini anlatmaktadır.  Bu ibarenin 
sade, yalın çevirisi şöyledir: 
 

 Yuhaurrifûnelkelime an mevâdi’ihi 
 
     (harflerini değiştirirler) (kelimenin) (bulunduğu yerinden) 
     Yani:  kelimenin harflerinin yerini, yerlerini değiştirirler 
 
 Görüldüğü gibi bu ayette söz konusu olan, sözlerin veya 
kelimelerin yerinin değiştirilmesi değil, bir kelimedeki harflerin yer 
değiştirilmesidir.  Yani, o kelimenin söylenişi değiştirilerek 
Peygambere hakaret etmek amaçlanmıştır.  Tümcenin anlamı hadisle 
birlikte düşünüldüğü zaman kesinlikle Tevrât’taki bir değişiklikten, 
tahriften söz edilmediği bellidir.  Aynı ibare Mâide 5:13 ve 5:41 
ayetlerinde de bulunmaktadır.  Ve aynı şekilde Yahudilerin peygambere 
hakaret amacıyla “bir kelimeyi tahrif ettiklerini” yani: “bir kelimenin 
harflerinin yerlerini değiştirerek” yanlış telaffuz ettiklerini 
anlatmaktadır.  O ayetlerde de Tevrât’taki bir değişiklik veya 
tahriften söz edilmemektedir. 

D. 
Mâide 5:13 

 
 Yukarıda Nisâ 4:46 ayetinde açıkladığımız gibi Mâide 5:13 
ayetinde de İslâm ulemasının “sözleri yerlerinden değiştirirler” diye 
yaptıkları çeviri, anlamı saptıran bir çeviridir.  Bu ayette de 
herhangi bir şekilde Tevrât’tan söz edilmemektedir.  Ayetin aslındaki 
“yuharrifûnel kelime an mevazi’hi” ibaresi ile “bir kelimenin 
harflerinin yeri değiştirilerek” deniliyor, yani Peygambere   hakaret  
etmek  için   o  ayetin  değişik   okunduğu bildiriliyor.  Bu tümce 
Nisâ 4:46, Mâide 5:13 ve 5:41 ayetinde aynen geçiyor ve üç ayetin asıl 
konusu Tevrât değil, Yahudilerin yaptıklarıdır. Tevrât’la ilgili 
olmayan bu ayetlerde, Tevrât’ın tahrifinin bildirildiği nasıl 
söylenebilir?  Mâide 5:13 ayetinin çevirisini de buraya 12. ayetle 
birlikte alıyoruz.  Ayetler  birlikte okunduğunda ayette Tevrât’tan 
değil Yahudilerden,  onların  davranışlarından söz  edildiği  daha iyi 
anlaşılmaktadır. 
 
     And olsun ki, Allah, İsrâil oğullarından söz almıştı. 
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     Onlardan oniki reis seçtik.  Allah: “Ben şüphesiz sizinleyim, 
     namaz kılarsanız, zekât verirseniz, peygamberlerime inanır ve 
     onlara yardım ederseniz, Allah uğrunda güzel bir takdîmede 
     bulunursanız, and olsun ki kötülüklerinizi örterim.  And 
     olsun ki sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarım.  
     Bundan sonra sizden kim inkâr ederse şüphesiz doğru yoldan 
     sapmış olur” dedi.  (Mâide 5:12) 
 
     Sözlerini bozdukları için onlara lânet ettik, kalplerini 
     katılaştırdık.  Onlar sözleri yerlerinden değiştirirler. 
     (kelimenin harflerinin yerini değiştirerek yanlış söyler, 
     hakaret ederler.)  Kendilerine belletilenin bir kısmını 
     unuttular. İçlerinden pek azından başkasının dâimâ 
     hâinliklerini görürsün, onları affet ve geç.  Allah iyilik 
     yapanları süphesiz sever.  (Mâide 5:13) 
  
 Görüldüğü gibi ayette Tevrât’tan söz edilmiyor.  Yahudilerin 
geçmiş tarihi anlatılıyor ve hakaret amacıyla kelimenin okunuşunu 
değiştirdikleri hatırlatılıyor.  Bu ayetin neresinden Tevrât’ın tahrif 
edildiği anlamı çıkartılıyor?  Tevrât’tan söz bile edilmiyor. 

E. 
En’âm 6:91 

 
 Yahudilerin Peygamberle ve Kur’ân’la ilgili sözlerini kınayan 
Nisâ 4:46 ayetini hiç ilgisi yokken Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunun 
Kur’ân’da bildirildiğine örnek bir kanıt gösteren Sn. Aydemir daha 
sonra En’âm süresinin (91) ayetini de Tevrât’ın tahrifini bildiren bir 
ayet olarak yorumlamaktadır.  Aşağıda inceleyeceğimiz ayette görüleceği 
gibi, ayette Tevrât’ın tahrif edildiğine dair herhangi bir ifade 
bulunmamaktadır.  Ancak  
Sn. Aydemir ayetin metnini kitabına aldıktan sonra;9  “Kur’ân-ı 
Kerîm’in Tevrât ve İncîl’in muharref oluşlarına işaret eden bu ayetleri 
dışında,  aynı  konuya  dair  Hz.  Peygamberin de  mühim açıklamaları 
vardır...” diyerek En’âm suresinin (91) ayetiyle Tevrât ve İncîl’in 
tahrifini ispatlamaya çalışmaktadır.  Hasan Basri Çantay’dan alınan 
çeviriyi buraya alıyoruz.  (En’âm 6:91) 
____________________ 
9.  Aydemir, Tefsîrde İsrâîliyyat-Giriş Kur’ân-ı Kerîm’in diğer 
    mukaddes kitaplar arasındaki yeri 3. Sahife, Satır 25-27. 
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     (Yahudiler de) Allah’ın kadrini, O’na layık olacak bir 
     surette hakkıyla takdir etmediler.  Çünkü, “Allah 
     hiçbir beşere hiç bir şey indirmedi” dediler.  Söyle 
     (onlara) ki;  “Mûsâ’nın insanlara bir nûr ve hidayet 
     olmak üzere getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar 
     haline koyup (işinize geleni gösterip) açıkladığınız, 
     (fakat) çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi? 
     Sizin de, atalarınızın da bilmediğiniz şeyler Kur’ân’da 
     size öğretilmiştir. 
 
 Daha önce bizim Yahudilerin elinde bulunan Tevrât’ın Allah’ın 
Mûsâ’ya indirmiş olduğu Tevrât olduğuna kanıt gösterdiğimiz bu ayeti 
Sn. Aydemir burada Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğuna kanıt gösteriyor.  
Ancak ayetin arkası Sn. Aydemir’i Peygamberin ağzından yalanlıyor.  
“(Habibim) sen ‘Allah’ de (geç) ve sonra onları bırak ki daldıkları 
batakta oynaya dursunlar!” 
 
 Görüldüğü gibi bu ayet Tevrât’ın tahrifini bildirmek şöyle 
dursun, Yahudilerin elinde bulunan kitabın Allah’ın Mûsâ’ya indirdiği 
gerçek Tevrât olduğunu bildiren bir ayettir.  Zaten gerek A. Aydemir’in 
gerekse Tevrât’ın tahrifinin Kur’ân’da bildirildiğini ileri süren diğer 
din adamlarının hiç ilgisi olmayan ayetleri “tahrifin Kur’ân’da 
bildirdiğine” kanıt göstermeleri Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifini bildiren 
hiç bir ayet olmadığını kanıtlamaktadır.  En’âm 6:91 ayetin sonu ise 
bunu Peygamberin ağzından mevcut Tevrât’ın Allah’ın Mûsâ’ya indirmiş 
olduğu Tevrât olduğunu bildirmek suretiyle kabul etmekte, böylece 
mevcut Tevrât’ın tahrif olmuş bir kitap olmadığını, dolayısı ile 
Tevrât’ın tahrifinin Kur’ân’da bildirilmiş olmadığını da 
bildirmektedır.   
 
 Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifinin bildirilmediğine en kesin 
kanıtsa, İslâm ulemasının tahrifin bildirildiğine kanıt gösterdikleri 
ayetlerdir.  Tevrât’ın tahrifini bildirdiği öne sürülen bu ayetler 
Tevrât’ın tahrifini bildirmek şöyle dursun çoğu Tevrât’tan bile söz 
etmiyor.  Demek ki, Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifini bildiren bir tek ayet 
bile yoktur.  Eğer olsaydı, İslâm uleması böyle ilgisiz ayetleri kanıt 
gösterecekleri yerde o ayeti kanıt gösterir ve savlarını kesin olarak 
kanıtlarlardı.  Anlaşılan, Kur’ân’da Tevrât’ın tahrifini bildiren 
herhangi bir ayet, bir tek ayet bile yoktur.9  
____________________ 
9.  Sezgin, Kur’ân’ın Tasdik Ayetlerinin Yorumu, ss. 7 & 55-67. 
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VIII 
 

Din Bilginlerinin Olumlu Görüşleri 
 

28. Bölüm 
 

Eski Yahudi  
 

Alimlerin Görüşleri 
 
     “Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (yani meseleyi bilen, 
     eski Kitab sahiplerine) sorun.”  (Enbiyâ 21:7) 
 
 Yahudi alim Philo (M.Ö 20 -- M.S. 50), Roma İmparatoru 
Kaligula’ya yazdığı bir mektubunda, Eski Ahid’in sözlerinin “theochres 
oracles” olduğunu belirtmişti.  Yani, bu Kutsal Yazılar dosdoğru 
Tanrı’nın ilhamı ve kudreti altında yazılmıştır.1 
 
 Filistin’li Yahudi tarihçi Yosefus (M.S. 37-95) şunu yazdı:  
“Kutsal Kitaplara ne kadar güvendiğimiz, davranışlarımızdan belli 
oluyor.  Çünkü yaşadığımız bunca asırlar boyunca, hiç kimse onlara ne 
bir şey eklemiş, ne de onlardan bir şey çıkarmış, ne de bir değişiklik 
yapmıştır.  Ama doğal olarak, tüm Yahudiler, doğuştan beri bu Kutsal 
Kitaplara en yüksek hürmeti göstererek bu Kitapların Tanrısal 
doktrinlerini savunmuşlar, ve eğer gerekirse, bunlar için seve seve 
ölüme gitmişlerdi.”2 
 
 Tüm Mişna ve Gemara bugün bildiğimiz Talmud’u oluşturur.  
2.500.000 kelimeyi içeren Babil Talmud’u Yahudi kültürünün yarattığı en 
büyük eserlerden biridir.  6.000 sayfalık bu eser Yahudi kültürünü 
kapsayan bir ansiklopedi şeklindedir.  Nesiller boyunca Talmud tüm 
Yahudilere bilgi ve ışık kaynağı olmaktadır.3  Midraş ise, Eski Ahid’in 
ahlakî, tasavvufî, menakıbî ve fıkhî açılardan yorumunu ihtiva eden 
eserlerdir.  Muhteva ağrılığına göre Midraşların, Midraş Halakhah ve 
Midraş Haggadah olmak üzere, iki türü bulunmaktadır.  Midraş Halakhah, 
Eski Ahid metinlerinden çıkarılan kanun ve hükümlerin, Midraş Haggadah 
ise ahlaki ve tasavvufi hikayelerin, mesellerin detayıyla 
ilgilenmektedir. Zohar ise, Yahudi mistisizminin temel kaynağıdır.  
Tavrat’ın batını tefsirini konu almaktadır.4  
____________________ 
1.  Jeffrey, The Handwritting of God, s. 23. 
2.  Yosefus, Contra Apionem, 1:8. 
3.  Yahudilikte Kavram ve Değerler, s. 301. 
4.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, ss. 11-12. 
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Eski Hahamların Yazıları5 

 
 Yazılar         İsimler      Tarihler      İçindekiler 
------------------------------------------------------------------ 
                                  M.Ö. 100      Tevrât’ın Şeriat 
                     Halakah                    Üzerindeki 
                                  M.S. 300      Yorumları 
  Midraş         --------------------------------------------- 
                                  M.Ö. 100      Eski Ahit 
                     Haggada                    Üzerinde Fıkralar 
                                  M.S. 300      Vaiz ve Meselleri 
------------------------------------------------------------------ 
                     Haham Simon                Eski Ahit’de 
                     ben Jochai                 güçlükle 

Zohar            ve        M.S. 70       anlaşılan ayetler    
                     Haham                      ile ilgili 
                     Eliezer                    Yorumlar 
------------------------------------------------------------------ 
                                                Hahambaşıların                                                  
                     Mişna        M.S. 200      sünnet veya sözlü 
                                                gelenek yazıları 
Babil’li Talmud      --------------------------------------------- 
                                                Daha sonra gelen 
                     Gemara       M.S. 500      Hahambaşıların 
                                                Mişnah üzerinde 
                                                Yorumları 
------------------------------------------------------------------ 
                                                Mişhna  
Filistin’li Talmud   Gemara       M.S. 200      üzerindeki 
                                                Yorumlar    
------------------------------------------------------------------ 
 

Haham Moshe ben Maimon 
(Maimonides veya Rambam) 

(M.S. 1135-1205) 
 

 Kitab-ı Mukaddes’in döneminden sonra, en büyük Yahudi alim 
Maimodies sayılır.  Haham Moshe ben Maimon, veya Maimonides, 
Arabistan’da yaşamış bir Yahudi filozof ve kelâmcıdır.  Ayrıca 
astronomi, matematik, tıp doktoru, ve Talmud uzmanıdır. Onun ismine 
kısaltılmış şekilde “Rambam”dur; yani Rabbi Moshe Ben Maimon. 
____________________ 
5.  Walton, Chronological and Background Charts of the Old 
    Testament, s. 19 
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 Mişna’nın Sanhedrin bölümü üzerine yazdığı tefsirinde, başta 
Talmud olmak üzere, Yahudi kaynaklarda yeralan haberi görmezden 
gelerek, Yahudilerin elinde bulunan Tevrât’ın Mûsâ’ya verilenin aynısı 
olduğunu, her  harfinin Tanrı’ya ait olup içinde beşerî kelâm 
bulunmadığını; onda hiçbir değişikliğin olmadığını da olmayacağını 
söylemiştir.6  Ona göre, ahenkli ve mükemmel olan şey, ne ilave, ne de 
çıkarma kabul eder.  Tevrât, ahenkli ve mükemmeldir.  Bundan dolayı o 
asla değiştirilemez.7   
 
 Maimonides, Yemen cemaatine gönderdiği mektupta ise,8 
Müslümanların iddialarına göre Yahudilerin Hz. Muhammed’in isimlerini 
Tevrât’tan çıkardığı iddialarına cevap vermiştir.  O, buna cevap olarak 
şunu ileri sürmüştür:  “Tevrât, Hz. Muhammed’den asırlar önce, 
Yunanca’ya, Farsça’ya, Latince’ye ve Süryanîce’ye çevrilmiştir.  Bugün, 
doğuda da batıda da, bütün Tevrât nüshaları, en ufak detayda, aynı 
muhtevâyı taşımaktadır.”9  Bin sene önce, Yemen’de bulunan Yahudiler, 
Orta Doğu’da bulunan kardeşlerinden ayrı kalmışlar.  Onların arasında 
irtibat kesilmiştir.  Ama bin sene sonra, Yemenlilerin Tevrât ve 
Mazoret Tevrâtı’nın 304.805 harfi arasından, ancak dokuz tane harf 
farkı ortaya çıktı.  Ayrıca, bu söz konusu olan dokuz tane harf hiç bir 
kelimenin manasını etkilememiştir.10  
 

Haham Moshe ben Nachmanides 
(Ramban) 

(M.S. 1194-1270) 
 

 Yahudilerin büyük hikmet sahibi, Haham, Talmud âlimi, filozof, 
ve tıp doktoru olan Moshe ben Nachmanides’e göre:  “Musa’nın Tevrâtı 
orijinal halinde, hiç bir aralık olmadan, bitişik olarak tam 304.805 
sürekli harfleri içermektedir.  Bu sözkonusu Tevrât bugünkü Yahudiler 
tarafından kullanılır.”11   
____________________ 
 6.  Maimonides, Comentary on the Mishna Tractate Sanhedrin, ss. 
     155-156; Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 139. 
 7.  Maimonides, The Guide of the Perplexed, Kısım III, s. 34; 
     Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 139. 
 8.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât ve Yahudi Hayatındaki 
     Yeri, s. 136.  
 9.  Maimonides, Epistle to Yemen, Crisis and Leadership: 
     Epistles of Maimonides, s. 107;  Adam, 1997, s. 139. 
10.  Jeffrey, The Signature of God, ss. 14-15. 
11.  Nachmanides, Commentary on the Torah, s. 14. 
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Haham Abraham İbn Davud 
(M.S. 1110-1180) 

 
 Maimonides aynı çağda yaşayan Abraham İbn Davud  İspanya’da 
yaşamış bir Yahudi Filozof ve Kelâmcıdır. Maimonides’in görmezden 
geldiği haberlerin içeriğini felsefî ve tarihî bakımdan tetkik edip 
yorumlamaya gitmiştir.  İbn Davud, Arap harfleriyle İbranice olarak 
yazdığı “Ha-Emunah Ha-Ramah” isimli felsefî ve savunma nitelikli 
eserinin “Rabbanî Gelenek” bölümünde, Tevrât’ın gerçekliğini isbat 
etmeye çalışmıştır.12 
 
 Abraham İbn Davud, Tevrât’ın doğruluğu hususunda kendini tatmin 
eden aklî delilleri sıraladıktan sonra, Yahudi geleneklerinde şüphe 
içeren rivayetleri ele almıştır.  İbn Davud’a göre Tevrât, kendi 
dönemine kadar güvenilir nakilciler tarafından nakledilmiştir.  
Tevrât’ı Mûsâ’dan itibaren nakledenler güvenilir kimseler olduğuna 
göre, naklin konusu olan Tevrât da güvenilirdir.  Tevrât, krallar 
döneminde, her yedi yılda bir defa halkın huzurunda, tamamen 
hatmedilmiştir. Bu dönemde kralların Tevrât’ı tahrif etmiş olması 
imkânsızdır. Eğer, herhangi bir tahrif olsaydı, halktan güçlü bir 
protesto gelirdi.  Böyle bir şey duyulmamıştır.  İsrail halkının tek 
bir cemaat olduğu bu dönemde, herhangi bir idarecinin tahrifte bulunmuş 
olması da, bu bakımdan imkânsızdır.13   
 
 Daha sonra İbn Davud Yahudi polemikçilerin öne sürdüğü 
“Tevrât’ın bütün nüshalarının doğuda da batıda da aynı olması” 
meselesine girmiştir.  O Filistin’de kalanlarla, Mezopotamya dağları, 
İran, Mısır ve diğer Afrika topraklarına yerleşen Yahudilerin Ezra’nın 
yazdığı tek bir nüsha üzerinde nasıl anlaştıkları sorusunu ortaya 
atmıştır.  Daha sonra, bunların hiçbirinden itirazın vaki olduğuna dair 
bir haberin duyulmadığını, aksine, bütün Yahudilerin tek bir versiyon 
üzerinde ittifak ettiğinin bilindiğini belirtmiştir.  O, bununla ilgili 
olarak, İsrail’de yaşayan cemaatlerle, Hindistan’dan İspanya’ya kadar 
uzanan geniş bir bölgede yaşayan cemaatlerin sahip olduğu nüshalar 
arasında tek bir farklılığın bulunmamasına da dikkat çekmiştir.  Onun 
belirttiğine göre, Tevrât’ta üç “nun” harfinin diğer “nun”lardan küçük 
yazılmasında bile bir farklılık bulunmamaktadır.  Netice olarak, bütün 
bunlar Tevrât’ta değişiklik yapıldığı iddiasını çürütmektedir.14  
____________________ 
12. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 139. 
13. İbid. s. 140. 
14. İbid, s. 181. 



209 
 
 

Haham Yosef Albo 
(M.S. 1380-1444) 

 
 Yosef Albo  İtalya’da yaşamış bir Yahudi filozof ve kelâmcıdır.  
Rabban’î Yahudiliğe mensuptur.  Sefer Ha-İkkarim isimli meşhur eserini, 
1413’de, Tortosa kentinde Hıristiyanlarla yapılan tartışmadan sonra 
kaleme almıştır.15 
 
 Albo, Tevrât’ın doğruluğunu savunurken, delil olarak, Rabbanî 
kaynaklarda yeralan Soferim’in Tevrât’ın bütün harflerini saydığını ve 
ayetlerini numaralandırdığını bildiren haberleri kullanmıştır.  Ona 
göre bu haberler, Tevrât’ın Mûsâ’ya verildiği formda muhafaza 
edildiğini göstermektedir.  “Soferîm” kelimesi, kitap anlamındaki 
İbranice “Sefer” kelimesinden türetilmiş “Sofer”in çoğuldur.  “Sofer”in 
lugat anlamı, “müstensih ve yazar” demektir.16  Eski Ahid’in yorumunda 
en yüksek yetkili kimseler olarak görülen ve Kenesset Ha-Gadol’un 
mensubu olan kimselere verilen “Soferîm” ünvanının kelime menşei, 
“Sofer’ım” denmesinin sebebi, onların Tevrât’ın harf ve kelimelerini 
tek tek sayması, kelimelerini ayırmasıdır.  Sefer Torah da, Eski 
Ahid’in yazım kuralları ve okuma şekilleri üzerinde durmaktadır.17 
 
 Albo, bundan sonra, selefleri Maimonides ve İbn Davud gibi, 
doğudan batıya dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudilerin 
ellerindeki bütün nüshaların aynı olduğunu,18 Tevrât’ın gelenek yoluyla 
babadan oğula, kesintisiz olarak nakledildiğini ve onda hiç bir 
değişmenin meydana gelmediğini belirtmiştir.19  
 
 Albo, Babil Sürgünü dönüşünde (M.Ö. 538) Ezra’nın Tevrâtı 
yeniden yazması meselesinde İbn Davud gibi düşünmüştür.  Ona göre Ezra, 
Tevrât’ta tahrifî hiçbir değişiklik yapmamıştır.  Buna cesaret etmesi 
de mümkün değildir.  Böyle bir değişiklik yapmış olsaydı, o zaman onun 
nüshası, Asur, Samiriye, Babil ve diğer bölgelerde yaşayan Yahudilerin 
yanında bulunan Tevrât nüshaları ile çatışır ve Ezra bunun sebebini 
onlara  anlatamazdı.20   ____________________ 
15. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 141.  
16. İbid, s. 8; “Soferim” hakkında bkz. Birnbaum, Encyclopedia of 
    Jewish Concepts, s. 435; Talmud Bavlî, “Nedarm”, 37b; Talmud 
    Bavlî, “Megillah”, s. 19a; Talmud Bavlî, “Kibbushin”, s. 30a. 
17. Adam, “Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi 
    Cephesinden Bir Bakış”, s. 391, Adam, 1997, s. 11 & 92. 
18. Albo, Sefer Ha-İkkarim, 3. Cilt, s. 199; Adam, 1997, s. 142. 
19. İbid. s. 195; Adam, 1997, s. 142;  
20. İbid, s. 198; Adam, 1997, s. 143. 
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Yahudilerin sürgün dönem hakkında, Dr. Baki Adam  şöyle anlatıyor: 
“Yahudiler, Diaspora (sürgün) dönemlerinde bile varlıklarını ve milli 
benliklerini bu kitap sayesinde korumuşlardır.  Onlar, en karanlık 
günlerinde teselliyi bu kitapta bulmuş, ideallerini bu kaynaktan 
beslemişlerdir.  Kısacası, Tevrât, Yahudileri binlerce yıllık tarih 
sahnesinde tutan mucizevi bir esirdir.”21 

 
Haham Eliyahu ben Şlomo 

(ö. M.S. 1797) 
 

 Yahudilerin en meşhurlarından biri, Haham Eliyahu ben Şlomo  
Letonya’nın Vilna şehrinde yaşadı.  O Vilna Gaon olarak bilinir, yani 
“Vilna’nın En Büyük Olanı”.  Hem bir matematikçi, hem de Tevrât ve 
Talmud’un hafızıdır.  Onun Şifra Ditzniut adlı kitabının girişinde 
Vilna Gaon şaşırtıcı bir iddia da bulunmuştur:   
 
     “Tüm geçmiş ve gelecekteki olaylar, zamanın sonuna kadar, 
     Kitab-ı Mukaddes’in ilk beş kitaplarında, yani Tevrât’ta 
     bulunmaktadır.  Bu ancak genel bir mana değil, tüm 
     insanların hayat teferruatlarını kapsıyor, doğuştan ölüme 
     kadar tüm minicik ayrıntılar bulunmaktadır.  Eğer tesadüfen 
     Tevrât’ın tek bir harfi eksilmiş ya da tek bir harf eklenmiş 
     olsaydı, tüm evren mahvolurdu.”22 
 
 Tevrât’ın lafızlarının (yazılarının) gizli kodla23 kodlandığını, 
bu bakımdan değişmesinin mümkün olmadığını ileri süren Ortodoks 
hahamlar, onun bilimsel karakter taşıdığını iddia etmiştir.24  
İsrail’li olan Dr. Doron Witztum, fizik doktorudur.   Dr. Witzum’un 
araştırmasından, şu sonuç ortaya çıktı: Tekvin kitabında, matematiksel 
analize göre, gizli kodlar “Equidistiant ____________________ 
21.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, Önsöz, s. v. 
22.  Satinover, Cracking the Bible Code, s. 47. 
23.  Eski Ahit’in Gizli Kodlarını araştırmak isteyenler bu 
     kitaplara başvurabilirler: 
     Drosnin, The Bible Code, 1997. Tevrat’ın Şifresi, 1998. 
     Satinover, Cracking the Bible Code, 1997. 
     Jeffrey, The Handwriting of God, 1997. 
     Jeffrey, The Signature of God, 1997. 
     Rambsel, Yeshua, 1997. 
     Rambsel, His Name is Jesus, 1997. 
     Stanton, The Bible Code, Fact or Fake?, 1997. 
     Weldon, Decoding the Bible Code, 1998. 
24.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1994, s. 156. 
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Letter Sequences” (ELS) yüzde 99.998 derecede tutarlıdır.25  Burada 
Kutsal Ruh’un “parmak izleri”ni görebiliriz. 
 
 Kâtip Haham Yishmael, oğluna şunu şöylemişti:  “Kâtip olarak 
işiniz de çok dikkatli olun, çünkü bu mukaddes bir görevdir.  Belki 
rasgele bir tek harfini eksiltir ya da eklersen, böylece tüm dünyayı 
mahvedersin.”26 
 

Haham Şlomo ben Yitzhaki 
(M.S. 1040-1105) 

 
 Haham Şlomo ben Yitzhaki, Fransa’nın Troyes şehrinde yaşamıştır.  
Eski Ahid ve Talmud’un en büyük tefsircilerinden biri, onun kod adı 
olup “Raşi” olarak biliniyor. “Raşi” şöyle bir uyarıda bulundu:  
“RABBİNİZ Allah, “Emet”tir, yani gerçek hakikat.  Ve eğer “Emet” 
kelimesinin birinci harfini eksik yazarsan, tüm dünyayı mahvedersin.  
Ve “Allah konuştu” (tekil olarak) çoğul şeklinde yazarsanız, dünyayı 
mahvedersin.” 27 
 
 Netice olarak, Maimonides, Nachmanides, Abraham İbn Davud, Yosef 
Albo ve çoğu hahamlar, hiç bir zaman, Tevrât’ta herhangi bir 
değişikliğin meydana gelmediğini savunmuştur.  Onlara göre Tevrât, 
Mûsâ’ya verildiği şekilde muhafaza edilmiştir.28   
  
 Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Baki Adam’ın 1994 yılındaki 
Doktora Tezi, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât ve Yahudi Hayatındaki 
Yeri, Yahudi araştırmacılar hakkında yazmıştır. 
 
     “Bugünkü Ortodokslar, bu bakımdan, klasik Yahudilik 
     anlayışını aynen devam ettirmektedir.  Tevrât’ın bütün harf 
     ve kelimeleriyle Allah’ın Mûsâ’ya dikte ettirdiği ilâhî bir 
     vahiy kitabı olduğuna mutlak olarak iman etmektedirler.  
     Hiçbir değişikliğin meydana gelmesine izin vermemektedirler. 
     Yahudiler, bugün ellerinde halen mevcud olan Tevrât’ın, ne 
     bir harf eksik ne da fazla, Musa’ya Sina’da verilen aynısı 
     olduğunu iddia etmektedirler.29 
_________________ 
25.  Witztum, “Equidistant Letter Sequences in the Book of 
     Genesis”, Statistical Science, (9. Cilt, no. 3) Ağustos 
     1994, ss. 429-438. 
26.  Babil Talmud, Erubin, 21a. 
27.  Satinover, Cracking the Bible Code, s. 47. 
28.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât ve Yahudi Hayatındaki 
     Yeri, ss. 136-140.  Bkz. Maimonides, Commentary on 155-156. 
29.  İbid, s. 153;  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, s. 103. 
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29. Bölüm 
 

“Patristik” 
 

Eski Kilise Babalarının Görüşleri 
 
     “Fakat şimdi önceki nesle sor da, ataları ne araştırdılar, 
     iyi düşün; Onlar sana öğretmezler mi, sana anlatmazlar mı, ve 
     yüreklerinden sözler çıkarmazlar mı?”  (Eyub 8:8 & 10)      
 
 2. yy. ile 6 yy. arasındaki tarih dilimi, ilk Kilise Babaları 
çağı oldu.  2. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar uzanan bu devri inceleyen 
özel teolojik araştırma alanına Patristik veya Patroloji (Pederleri 
inceleme) denir. Kilise Babaları, Hıristiyan Kiliselerin ilk 
düşünürleri ve tanrıbilimcileri olduğu gibi, Kutsal Kitaplar üzerine 
yorum kitapları yazmışlar, Hıristiyan öğretisini yanılgılara karşı 
savunmuşlar, inanç bildirgelerinin temellerinin anlam ve içeriğini 
açıklamışlar, çağların olay ve tartışmalarını nakletmişler ve 
Hıristiyan öğretisini zamanın Yahudi ve putperest düşüncesi ile 
karşılaştırmışlardır.   
 
 Patroloji incelemeleri, havarilerin ölümünü izleyen ilk 
yüzyıllar boyunca, topluluğun Hıristiyan mesajını algılamada nasıl bir 
olgunlaşma gösterdiğine tanıklık eder.  Bu tarihsel tanrıbilim 
alanının, Hıristiyanlar için taşıdığı önem buradan kaynaklanır.  
Hıristiyanlar Kilise Babalarının yazılarına bugün de büyük saygı 
gösterir ve Hıristiyan aleminin katolik okulları ve teoloji 
fakültelerinde bu yapıtlar üzerinde çalışmalar yapılır.1 
 
     Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarından, bugüne kadar hemen hemen 
yüzbin kadar eski el yazmaları veya mektuplar bulunmuştur.2  İlk Mesih 
inanlıları tarafından yazılmış ve bugün varlığını hâlâ sürdüren birçok 
kitap vardır.  Yani, ilk Hıristiyanlar da inançlarıyla ilgili birçok 
şey yazmışlar ama bunlarda ilâhî nitelik olduğunu iddia etmemişlerdi.  
Bu yazılardan çoğu büyük bir saygınlık elde ettiği halde Kutsal 
Kitap’ın bir parçası olarak kabul edilmemişlerdir. 
 
 İsâ’ya iman eden ikinci ve üçüncü yüzyılın yazarlarının elimizde 
bulunan eserlerinde Yeni Ahit’ten bol bol aktarmalar mevcuttur.  Bunlar  
ve  başka bir  sürü eski Mesihçi bilginin hâlâ  
____________________ 
1.  Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, ss. 122-123 & 126. 
2.  Jeffrey, The Signature of God, s. 22. 
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mevcut olan eserlerinde İncîl’in hemen hemen her ayeti aktarılmıştır.  
Bu Hıristiyan eserleri o kadar çok ve o kadar hacimlidirler ki, bütün 
bu eserlerde aktarılmış olan İncîl parçalarını tespit etmek ve onları 
bütün el yazmalarında  aynı şekilde değiştirmek düşünelemez bir 
teşebbüs olacaktı.  Toplam olarak 86.489 ayetin aktarılması söz 
konusudur.3 
 
 Hıristiyan dinsel, edebi ve tarihi dökümanları, ilk kilise 
babalarının derin imanını yansıtan güvenilir, doğru kayıtlardır.  Onlar 
elçilerden aldıkları, veya teyit edilmiş yazılı sözler yoluyla 
aktarılmış tüm öğreti ve bilgilere kuşku duymadan inanmışlardır.  İlk 
dönemlerde en önemli “Mesih İnanlı” önderlerin (kilise babalarının) 
isimleri şunlardır:  Romalı Klement (M.S. 30-100), Hierapolis’in 
piskoposu olan Papiyas (M.S. 35-107), Antakya’lı ve şehit edilen 
İgnatyus (M.S. 35-117), Yuhanna’nın öğrencisi olan İzmirli Polykarp 
(M.S. 69-155), Filistin’de doğan ve Roma’da şehit olan Yustin (M.S. 89-
163), “Diatessaron”un yazarı olan Asur’lu Tatiyan (M.S. 110-165), 
Türkiye’nin Ege bölesinde doğan ve dönemin Mesihçi bilginlerden ilki 
olan İreneyus (M.S. 130-200), İskenderiye’li Klement (150-215), Roma’lı 
Hippolytus  (M.S. 170-235); Kartaca’lı Tertulliyan (M.S. 160-240), 
İskenderiye’li Origen (M.S. 185-254), Kartaca’lı Kipriyan (M.S. 200-
258), Kayseri’li Eusebius (M.S. 263-339), İskenderiye’li Atanasyus 
(M.S. 295-373), Treves’li Ambrose (M.S. 339-397); Kudüs’lü Kiril (M.S. 
313-386), Nazianzus’lu Gregory (M.S. 329-388), Antakya’lı Krisostom 
(M.S. 344-407), Dalmaçya’lı Jerom (M.S. 345-420), Afrika’da doğmuş olan 
Ogüstin (M.S. 354-430); İskenderiye’li Kiril (M.S. 380-444); 
Filistin’li Anastasyus (M.S. 530-599); ve İstanbul’lu Maximus (M.S. 
580-662).4 
 
 Bu yazarlar daha çok Grekçe ve Latince yazdılar ve bu metinler 
hâlâ mevcut bulunuyor.  Onların eserleri o çağın kamuoyunu Mesih 
İmanlıların lehinde etkiledi.  
 
     “Babalar, size yazıyorum.  Çünkü başlangıçtan beri var 
     Olan’ı tanıyorsunuz.”  (1 Yuhanna 2:13) 
____________________ 
3. Burgon, The Index Patristicus, trz.;  
   Unger, Unger’s Guide to the Bible, s. 16. 
4. Barker, O’nun İzinde; Hıristiyanlık ve Laiklik Tarihi,    
   ss. 26-38.  
   Cowles, Comprehensive Encyclopedia, ss. 1959-2130; 
   İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar,  
   ss. 9-522. 
   Richardson, The Early Chrisitan Fathers, ss. 399-409. 
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Romalı Klement 
(M.S. 30-100) 

 
 Romalı Klement, Elçi Pavlus ile birlikte çalışıyordu. 
(Filipililer 4:3)  Kilise’nin tarihçisi olan İreneyus, Klement hakkında 
şunu yazdı:  “O, mutlu Havarileri görmüş ve onların yanında olmuştu. 
Onların vaazları henüz kulaklarında çınlıyor ve onların gelenekleri 
gözlerinin önünde duruyordu.”5 Roma kilisesinin Piskoposu idi. Klement 
hakkında bildiğimiz, özellikle, Korint’teki Hıristiyanlara gönderilmiş 
olan uzun bir mektuptur.   
 
    Bu mektup M.S. 96 yılında Korint’teki Mesih İnanlıları topluluğuna 
gönderilmişti ve çok değer veriliyordu.  Klement’in mektubu Grekçe 
orijinal metniyle, latince, aramice ve kıptça çevirileriyle 
korunmuştur.6 İncîl’den (özellikle Pavlus’un mektuplarından) sık sık 
aktarmalar yaptı; yani toplam olarak İncîl ayetlerini tam 2.406 kez 
aktardı.7  Klement, Pavlus’un 1. Korintlilere mektubu hakkında şunu 
yazıyor:  “Mübarek olan Elçi Pavlus’un bu mektubunu alın. Muhakkak ki 
tanrısal bir esinle kendi...”8  İsa Mesih’in günahlıları kurtarmak için 
çarmıhta ölmesinden derin bir saygıyla söz eder.9  Klement’in 
mektuplarına göre İncîl’de bulunan sözler “Kutsal Ruhun gerçek 
sözleri”dir,10  “Kutsal Yazılar”, ve “Kutsal Söz”üdür.11  Klement hem 
Eski Ahit’i hem de Yeni Ahit’i Tanrı’nın kitapları olarak kabul edip 
şöyle demişti:  “Yazılı olanı uygulayalım.  Kutsal Ruh şöyle diyor...  
Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un söylediklerini uygulayalım.”12 Ayrıca 
Klement Korintlilere 1. Mektubunda, şu sözleri naklediyor: 
 
     “Kutsal Yazılar, Kutsal Ruh’un gerçek sözleri üzerinde çok 
     dikkatle çalıştınız.  Kutsal Kitap’larda her hangi bir 
     günâhkârlık veya sahtekârlık olmadığını biliyorsunuz.”13 

____________________ 
 5. İannitto, Kilise Babalarından, s. 11. 
 6. Bihlmeyer, I ve IV ncü Yüzyıllarda Hıristiyanlık, s. 124. 
 7. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, ss. 54. 
 8. Klement, The First Epistle of Clement to the Corinthians, 
    The Ante Nicene Fathers, 1. Cilt, 47. Bölüm, s. 18;  
 9. Barker, O’nun İzinde, s. 24. 
10. Klement, Epistulae, 1.45. 
11. Klement, The First Epistle of Clement to the Corinthians, 
    The Ante Nicene Fathers, 1. Cilt, (LIII) s. 17. 
12. İbid, s. 13 & 19; Klement, Korintlilere Mektup. 
13. İannitto, Kilise Babalarından, s. 24. 
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 Klement’in aynı dönemindeki yazılan, ama yazarı meçhul olan 
Didake (İstanbullu başepiskopos Bryenn’os tarafından keşfedildi ve 
1883’ye yayınlandı) veya On İki havarinin öğretimi, bir çeşit din 
kitabıdır (ilmi-hal).14  Havarilerin Doktrini ya da Didake, İncîl’le 
aynı doneminde yazılmıştır. Bu, ilk Mesih imanlıların inançları ne 
olduğunu açıkça göstermektedir.  Tanrı’nın Sözü ile ilgili saygı 
hakkında sunu yazmaktadır: “Çoğum, sana Tanrı’nın Sözünü açıklayan kişi 
gece ve gündüz anımsa.  Ona Rabbe gösterdiğin saygıyı göster.  Dikkatli 
ol!  Hiç kimse seni, sana öğretilen bu yoldan çıkarmasın.”15 

 
Papiyas  

(M.S. 35-107) 
 
 Papiyas Elçi Yuhanna’yı kişisel olarak tanıyordu.  Hierapolis’in 
gözetmeni olan Papiyas’ın (M.S. 35-107), amacı Rab’bin sözlerini 
toplamak değil, Rab’bin sözlerini tefsir etmekti.16   Özellikle 
İncîl’in Matta ve Markos’un bölümlerini “Rab’bin Sözleri” olarak 
değerlendirip onların tefsirini yapmıştır.  Papiyas, Frigya’da 
Hierapolis (Pamukkale) kilisesine piskopos tayin edildi.  M.S. 100 
yılında tanınmaya başladı bu arada Polykarp ile karşılaştı.  Kutsal 
Kitap’a altı ciltlik bir tefsir yazdı.  Kilisenin tarihçisi Eusebius, 
Papiyas’nın şu sözlerini nakletmiştir:  “Matta Rabbin sözlerini 
İbranice olarak yazdı, diğerleri en iyi yapabildikleri şekilde bunu 
tercüme ettiler.”17   Papiyas’a göre, “İncîl kiliselerde Yunanca olarak 
bol miktarda vardı.”  Papiyas ayrıca müjdeci Markos ile Pavlus’un 
arkadaş olduğuna, İncîl’in Markos bölümünün Mesih İnanlılarının 
arasında okunduğuna tanıklık ediyor.18  Mesih’in Elçileri hakkında, 
Papiyas şunu naklediyor:  “Ve tekrar, ne zaman ihtiyarların 
öğrencilerinden biri benim ile karşılaşmışsa, hemen ihtiyar vaizler 
hakkında tahkikat yaptım.  Yani Andreya ne söylemiş, veya Petrus, veya 
Filipus, veya Tomas, veya Yakup, veya Yuhanna, veya Matta, veya Rab’in 
diğer Elçilerinden biri ne şöylemişse, bunu naklettim.”19 
____________________ 
14.  Bihlmeyer, I ve IV ncü Yüzyıllarda Hıristiyanlık, s. 122. 
15.  Havarilerin Doktrini (Didake), s. 15.   
16.  İgnatyus, Epistle to the Magnesians, The Ante Nicene 
     Fathers, 1. Cilt, s. 62. 
17.  İgnatyus, Epistle to the Philadelphians, The Ante Nicene 
     Fathers, 1. Cilt, s. 82. 
18.  Cedid, İskender, Tevrât ve İncîl’in Değişmezliği, s. 16. 
19.  Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible, s. 239; 
     Lightfoot, The Apostolic Fathers, s. 528. 
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İgnatyus  
(M.S. 35-117) 

 
 İgnatyus, diğer adı ile Teophoros (Tanrı’yı taşıyan), Mesih’in 
göğe yükselişinden otuzyedi yıl sonra Antakya’ya piskopos  tayin  
edildi.20    “Öğrencilere  ilk  kez   Antakya’da Mesihçiler adı 
verildi.”  (Elçilerin İşleri 11:26)  İgnatyus, inançsızlar hakkında 
yazarken, “Bugüne kadar bu insanlar ne Musa’nın Yasası ne de Müjde 
tarafından ikna edilmemişler.”21  Yahudi tarihçi Eusebius’a göre 
İgnatyus Eski Ahit peygamberleri hakkında şunu yazmıştır: “En kutsal 
peygamberler İsa Mesih gibi yaşadılar.  Bu yüzden zulüm görmüşler.  
Onlar tek bir Tanrı’ya inanmışlardı ve O kendisini bize İsa Mesih 
olarak, Tanrı’nın oğlu olarak açıkça gösterdi.”22  İgnatyus için, 
“Yazılmıştır” kelimesi, “hem Eski Ahit için hem de Yeni Ahit için aynı 
derecede geçerlidir”.23 İgnatyus, Rabbin gerçek bir beden aldığını ve 
gerçekten haçta azap çektiğini vurguluyor.  Aksi olsaydı kurtuluş yok, 
inancımız boş olurdu.24 
 
 İgnatyus, mektuplarından Eski Antlaşma’dan bol bol alıntı 
yapmıştır.  Süleyman’ın Meselleri 3:34-18:17’yi aktarmış ve Eski 
Antlaşmadan yaklaşık on metni de dolaylı olarak yazmıştır.25  Petrus ve 
Pavlus’a çok önem veriyor:  “Ben Pavlus ve Petrus gibi size emirler 
yazmıyorum.  Onlar Mesih’in Elçileriydiler.  Ben ancak mahkûm edilmiş 
bir adamım.”26   Herşeyden önce İgnatyus, İmparatorun sarayında 
çalışan, Romalı Hıristiyanlara  sesleniyor  ki    şehit  olmasını   
engellemek  için   herhangi   bir  eylemde 
____________________ 
20. İbid, s. 19;  İannitto, Kilise Babalarından, s. 30. 
21. Campenhausen, The Formation of the Christian Bible s. 134. 
22. Eusebius, Historia Ecclesiastica, III, 39, 16. 
    Hem Eski Ahit’te hem de  İncîl’de Tanrı’nın Oğlu ifadesi sık 
    sık geçiyor: Mezmur 2:2 & 12, İşaya 9:6, Matta 1:18-25, Matta 
    16:16, Markos 5:6-8, Luka 1:26-37, Yuhanna 1:18 & 34,   
    Elçilerin İşleri 9:19-20, Romalılar 1:1-4, 1 Korintliler 1:9 & 
    15:28, 2 Korintliler 1:19, Galatyalılar 2:20, Efesliler 4:13, 
    Koloseliler 1:13, 1 Selanikliler 1:9, İbraniler 1:1-5 & 8,  
    2 Petrus 1:17, 1 Yuhanna 2:22-24, Esinleme 2:18.  İncîl’de, 
    Mesih ile ilgili, Tanrı’nın Oğlu ifadesi 50’den fazla kez 
    kullanılmaktadır. Bkz. Müjde-İncil’in ABC Dizini, ss. 383-385.  
23. Cedid, İskender, Tevrât ve İncîl’in Değişmezliği, s. 16. 
24. İannitto, Kilise Babalarından, s. 28. 
25. Tufan, “Antakya’lı İgnatyus”, Gerçeğe Doğru, 6. Sayı, s. 14. 
26. İgnatyus, Epistle to the Smyrneans, A.N.F. 1. Cilt, s. 88. 
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bulunmasınlar.  Her ne pahasına olursa olsun son çileden geçmek 
istiyor, çünkü sadece bu şekilde Tanrı’nın buğdayı”  olarak kendini 
canavarların ağızlarına sunarak,  Rab’bin gerçek bir “mürid’i ve gerçek 
bir “izleyici”si olabilecektir.27  İgnatyus M.S. 117 yılında, vahşi 
hayvanlara verilerek şehit edildi.28 

 
Polykarp 

(M.S. 69-155) 
 
 İzmirli Polykarp, 2. yüzyılın en kutsal adamı sayılıyormuş.  
Mesih’in elçisi olan Yuhanna’nın öğrencisiydi.  Yuhanna öldüğünde 
Polykarp 30 yaşlarındaydı ve İzmir’in ilk gözetmeni (piskopos) oldu.  
Öğrencisi olan İreneyus’a göre Polykarp, Mesih’in elçilerinden, 
özellikle Yuhanna’dan sık sık bahsederdi.  Ayrıca Polykarp sık sık 
Pavlus’un mektuplarını Tanrı’nın Sözü olarak aktarmaktadır.  Örneğin 
Polykarp, “...’gerçeğin ilanını’ eksiksiz ve kesin bir biçimde size 
öğreten, kutsanmış ve ünlü Pavlus’un bilgeliğini izleyebiliriz.”29    
Polykarp, Pavlus’un mektupları hakkında şunu söyledi:  “Mübarek ve 
görkemli Pavlus...size (Filipililer) mektuplar yazdı, ve eğer bunlara 
dikkatli bakarsanız, imanınız kuvvetlenecektir.30  
 
 Polykarp pekçok eser yazdı; şu anda elimizde bir tek örnek var: 
“Polykarp’ın Filipililere Mektubu”.31  Polykarp bu mektubunda şöyle 
der: “Kutsal Kitaba çok aşina olduğunuzdan, Onun hakknda herşeyi 
bildiğinizden eminim.”32 
 
 Polykarp Kutsal Kitab’a çok yüksek bir yer vererek ona “Rabbin 
Sözleri” adını veriyordu, ve her kim bu sözleri saptırmaya kalkarsa, o 
kişi “şeytanın ilk doğanıdır.”33  “Zira İsa Mesih’in vücud alarak 
geldiğini beyan etmeyen her kimse Mesih’e karşıdır.  Çarmıha tanıklık 
etmeyen kimse Şeytana aittir.  Tanrı sözlerini kendi  öz  dileklerine  
göre  çarpıtan,  dirilişin   ve   yargının 
____________________ 
27.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 28. 
28.  Foxe, Foxe’s Christian Martyrs of the World, s. 52. 
29.  Tufan, “İzmir’li Polikarp”, Gerçeğe Doğru, Sayı 3, s. 14. 
30.  Polykarp, Epistle to the Philippians, Ante Nicene Fathers, 
     1. Cilt, 12 Bölüm, s. 33. 
31.  Cowles, Cowles Comprehensive Encyclopedia, s. 2.090. 
32.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 51;  
     Filipililer’e Mektubundan, 12. 
33.  Polykarp, The Ante Nicene Fathers, The First Epistle of 
     Polykarp to the Philippians, 1. Cilt, (VII) s. 34. 
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olmadığını ileri süren Şeytanın ilk çocuğudur.”34   
 
 Polykarp, 86 yaşındayken, İmparator Antoninus Piyus’un devrinde, 
M.S. 155 yılında, 23 Şubat’ta İzmir tiyatrosunda halkın önünde bir odun 
yığını  üzerinde  diri  diri  yakıldı.35   Prokonsul  (vali), İsa 
Mesih’e lânet okuması şartıyla onu salıvereceğini söylediğinde, 
Polykarp ona şu yanıtı verdi:  “Seksen altı yıl Mesih’e hizmet ettim.  
O bana bir haksızlık etmedi.  Beni kurtaran Kralıma nasıl 
küfrederim?”36  Polykarp yakılmadan önce gözlerini göğe kaldırarak 
şöyle dua etti: 
 
     “Rabbim, herşeye kadir Allah’ım, çok sevgili ve kutsal Oğlun 
     Mesih İsa bize senin adını öğretti.  Meleklerin ve her gücün 
     Allah’ı bütün yaratıkların ve senin indinde yaşıyan bütün 
     dürüst insanların Babası, sana şükrediyorum, çünkü beni 
     bugünkü ve bu saati yaşamaya layık gördün, Mesih’in kasesine 
     ortak olmama beni layık gördün; öyle ki ruhum ve vücudum 
     ebedî bir hayata dirilecek ve Kutsal Ruh gibi ebediyen 
     yaşayacaktır.  Allah’ım bugün beni değerli ve hoş bir sunak 
     olarak yanında kabul et!  Sen bunu eskiden beri 
     hazırlamıştın, bana bildirmiştin ve de şimdi gerçekleştirdin 
     ey Gerçeklerin Allah’ı.  Bunun için ve diğer bütün lütuflar 
     için sana şan, şeref ve övgüler olsun, Ebedî büyük kâhin 
     olan oğlun Mesih İsa sayesinde sana şan, şeref ve övgüler 
     olsun!  Mesih sayesinde, Mesih’le birlikte ve Kutsal Ruh’un 
     sağladığı birlik sayesinde şimdi ve ebediyen sana övgüler 
     olsun!  Amin.”37  
 

Yustin 
(M.S. 89-163) 

 
 İlk din savunmacılarının en büyüğü Yustin Martir idi.38  Yustin 
Hıristiyan inancını kabul etmeden önce bilgeliği, Stoacı, Aritotelesci, 
Pitagorcu ve Eflatuncu düşüncesinin felsefi akımlarında aramıştı.  M. 
S. 89 yılında Filistin’de doğan ve M.S. 163 yıllarında İmparator Markus 
Avrelyus iktidardayken Roma’da kafası kesilerek şehit edilen Yustin, 
içten  bir  imanlı ve gerçek 
____________________ 
34.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 50;  
     Filipililer’e Mektubundan, 6-8, 2. 
35.  Foxe, Foxe’s Christian Martyrs of the World, s. 56. 
36.  Barker, O’nun İzinde, s. 25.  
37.  Condolo, En Samimi Dostlarımız: Bazı Azizlerin Hayatları,  
     s. 46. 
38.  Tufan, “Şehit Yustin”, Gerçeğe Doğru, Sayı 4, s. 14. 
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bir bilgindi.39  Yustin’in en kişisel teolojik özelliği, kuşkusuz onun, 
Tanrı’nın Sözü üzerindeki öğretisidir.  Toplam olarak Yustin İncîl 
ayetlerini tam 330 kez aktardı.40  Yustin’e göre, “Tanrı’nın kelâm’ı 
bilginin kaynağıdır.  Fakat Tanrı’nın kelâmı aynı zamanda bilginin 
konusudur.  Çünkü Tanrı’yı açıklayan, Tanrı’nın kelâm’ıdır.41 
 
     Birinci Apoloji’sini (M.S. 150) İmparator Antoninus Piyus’a 
Senato’ya ve bütün Roma halkına hitaben yazmıştır. Daha kısa olan 
İkinci Apoloji’sinde yalnız Senato’ya seslenmektedir.  Yahudi Trifo’yla 
Bir Diyalog (M.S. 160) adlı en uzun eserinde Mesih inancını Yahudilere 
açıklamayı amaçlamıştır.  Bununla beraber Mesihçilerin bilim ve 
felsefeyle değil, İsa’nın güçüyle kurtulduklarını vurguluyor.  “Mesih 
suçlarımız için teslim edildiğini ve birçok kişinin günahlarını ortadan 
kaldırdığını” kanıtlamak için Yustin tarafından yazılan İncîl 
yorumlarında 330 ayet aktarılmaktadır.42   
 
 Yustin, Mesihçilerin tapınışını ilginç bir şekilde dile 
getiriyor: “Pazar günü şehirlerde ya da kırlarda oturanların hepsi bir 
araya gelir, zamanları elverdiğince Mesih’in elçilerinin yazılarını 
(İncîl’i) veya peygamberlerin kitaplarını (Tevrât, Zebûr v.s.) okurlar.  
Okuyucu okuduklarını bitirince, toplantının başkanı yüksek sesle öğüt 
verir, bizi okunan güzel sözlere uymaya teşvik eder.”43     
 
 Yustin’e göre, İncîl’in Markos bölümü, Elçi Petrus’un denetimi 
altında yazılmıştır.44  Eusebius, Klement, Papiyas ve Tertulliyan bunu 
doğruluyorlar.45   Ayrıca Yustin şöyle nakletmişti:  “Eski 
peygamberlerin dedikleri onların kendi fikirlerinden değildi, onların 
yazdıkları direkt olarak Hz. İsa Mesih’ten, yani “Logos”tan,46 yahut 
Ruhül Kudüs’ten kaynaklandı.”47  Bunun için   Yustin   Kutsal Kitab’ın  
saflığını  tamamen    kabul  
____________________ 
39. Foxe, Foxe’s Christian Martyrs of the World, s. 58. 
40. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 54. 
41. İannitto, Kilise Babalarından, s. 63. 
42. Barker, O’nun İzinde, s. 26-27. 
43. Yustin, 1. Apoloji, 1:67. The Ante-Nicene Fathers, 1. Cilt, 
    s. 187 
44. İbid, s. 185. 
45. Klement, Hypotyposes, 1 Petrus 5:13 üzerindeki tefsiri. 
    Eusebius, Historia Ecclesiastica, VI, 14, 5. 
46. “Logos” Grekçede; “Kutsal Sözüdür”.  Arapçası “Kelâm”dir. 
47. Yustin, 1. Apoloji, 36, 1.F. 
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ediyordu: “Peygamberlerin kitaplarında her hangi bir çelişki yoktur.”48  
“Nitekim biz Kurtarıcımız İsa Mesih’in, Tanrı’nın Sözünün aracılığı ile 
insan olduğuna inanıyoruz.”49 
 

Tatiyan 
(M.S. 110-165) 

 
 Yustin’in öğrencisi Asur’lu Tatiyan M.S. 165 yıllarında şehit 
oldu.  Tatiyan, Yustin’le beraber Roma’da bir süre kaldıktan sonra, 
M.S. 160 yıllarında anayurdu Asur’a (Güneydoğu Anadoluya) döndü.  Orada 
“dört ezginin harmonisi” anlamında bir müzik terimi olan “Diatessaron” 
adlı bu eseri meydana getirdi.  Bu kitabı İncîl’in ilk dört kısmından 
(Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) derlenen, İsa Mesih’in yaşamını 
anlatan bir eserdir.  En çok Süryani dilinde yayıldı, ama Salihiye’de 
bulunan yazıdan anlaşıldığı gibi Grekçesi de mevcuttur; sonradan birkaç 
dile çevrildi.  İbnu-Tabib (ö. 1043) “Diatessaron” adlı kitabı 
Arapça’ya çevirdi.50   Dördüncü yüzyılın sonlarına kadar Süryanî Mesih 
Inanlıları, İncîl’in dört kısmı yerine “Diatessaron’u kullandılar.  
Diatessaron’un Süryanice aslı kayboldu, ama çeşitli dillerde çevirileri 
hâlâ mevcuttur.51  Diatessaron, bugün kullandığımız İncîl’den alınan 
bilgilerden oluştuğu için aynı İncîl’in ikinci yüzyıl Mesih İnanlıları 
arasında rakipsiz bir saygı ve yetkiye sahip olduğunu ispatlar. 
 

İreneyus 
(M.S. 130-200) 

 
 İreneyus, Küçük Asya (bügünkü Türkiye) doğmuştur.  Gençliğini, 
Polykarp ve diğer “Havariler dönemi tanıkları”nın yanında geçirmiştir.  
İreneyus, Polykarp’ın öğrencisiydi.  İlk dönemin Mesihçi bilginlerden 
olan İreneyus, M.S. 177 yılında Galya (Fransa)’nın Lyon kentine gitti.   
Lyon’un gözetmeni Photinus şehit edildikten sonra, İreneyus onun yerini 
aldı, ve sonuçta İreneyus, Lyon’un gözetmeni olarak 200 yılına doğru 
şehit edildi.52  
____________________ 
48. Yustin, Trifo’yla Bir Diyalog, 65.2.;  
    The Ante-Nicene Fathers, 1. Cilt, s. 230. 
49. Foxe, Foxe’s Christian Martyrs of the World, ss. 66. 
50. Yustin, 1. Apoloji, 36, 1.F. 
51. Barker, O’nun İzinde, s. 27; Yustin, 1. Apoloji, 66. 
52. İannitto, Kilise Babalarından, s. 63.  
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 Onun yazdığı kitapların en önemlisi, hâlâ mevcut olan beş 
ciltlik “Adversus Haereses” adlı bir esirdir.  Bu kitap M.S. 180-190’a 
doğru yazıldı ve 300 yılında eski latinceye çevirildi.53 Bu eser, Mesih 
topluluğun Gnostiklerin öğretilerinden kurtulmasına büyük katkıda 
bulundu.  İreneyus şöyle yazdı:  
 
     “Petrus ve Pavlus müjdeyi Roma’da yayıp kilise 
     kurarlarken, Matta yazdığı kitabı İbraniler arasında ve 
     onların kendi dillerinde dağıttı.  Onlar göçtükten 
     sonra (ölüm büyük olasılıkla 64 yılındaki Nero’nun 
     zulümü yüzünden) Petrus’un öğrencisi olan Markos, 
     Petrus’un vaazını yazıya geçirerek bize verdi.  
     Pavlus’un izleyicisi olan Luka, öğretmeninden öğrendiği 
     müjdeyi bir kitap haline getirdi.  Sonra Rab’bin 
     öğrencisi Yuhanna Ege bölgesindeki Efes’te kendi 
     kitabını yazdı.”54  
 
M.S. 180 yılında İreneyus şöyle yazdı:  
 
 “Nasıl ki içinde yaşadığımız dünyanın dört bucağı ve 
     dört evrensel rüzgârı vardır ve nasıl ki Mesih 
     topluluğu bütün yeryüzüne yayılmıştır, İncîl (Mesih’in 
     Müjdesi) de o topluluğun direği, temeli ve hayat 
     nefesidir;  böylece her yönden ölümsüzlük nefesini 
     veren ve insanların hayatını yeniden alevlendiren 
     İncîl’in dört direği olması doğaldır.  Bundan 
     anlaşılıyor ki,...Tanrı Sözü (İsa), insanlara açıkça 
     görünüp bize İncîl’i dört katlı bir şekilde vermiştir.”55  
 
 İreneyus’a göre, “İncîl’in tüm sözleri Kutsal Ruh tarafından 
vahyolunmuştur.”56  İreneyus, İncîl ayetlerini tam 1.819 kez aktardı;57 
yazdıklarında, İncîl’in 20 bölümünden aktarma yaptı:  Matta, Markos, 
Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılar, 1. ve 2. Korintliler, 
Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. ve 2. 
Selanikliler, 1. ve 2. Timoteyus, Titus, 1. Petrus, 1 Yuhanna,  ve  
Esinleme.58   İreneyus,  Matta  bölümü  hakkında   şu  
____________________ 
53. Bihlmeyer, I ve IV ncü Yüzyıllarda Hıristiyanlık, s. 130. 
54. İreneyus, Adversus Haereses, 3.1.1. 
55. İbid, 2:41.1 ve 2:28.2. 
56. The Ante-Nicene Fathers, 1. Cilt, ss. 414, 420 & 440. 
57. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 54. 
58. İrenaeus, Adversus Haereses, III, 11, 8;  
    Bruce, The Books and the Parchments, s. 109. 
 



222 
 
 

tanıklığı yaptı:  “Gerçekten Matta’nın müjdesi, Yahudilerin kendi dili 
için İbranice olarak yazıldı.”59   
 
 2. Yüzyılda Gnostikler, yazıp yayınladıkları bir takım sahte 
‘İncîl’ ve ‘mektup’ların kabul edilmesini sağlamaya çalıştılar.  Bu 
eserlerin çoğu tamamen hayalî ve zararlıdır.  Gerçek Mesihçilerin 
sorunu, herkesçe kabul edilecek bir hakikat ölçüsü bulmaktı.  
İreneyus’a göre bir yazının İncîl’in bir parçası sayılıp 
sayılmayacağına dair tek ölçüt, o kitabın Mesih’in elçileri ya da 
onlara yakın ilişkide bulunan biri tarafından yazılıp yazılmadığı idi.  
İreneyus, yalnız bu ölçüte uyan yazıları kabul etti.60  Ayrıca İreneyus 
kilisenin temel inançlarıyla ilgili ve Kutsal Kitab’ın saflığı hakkında 
şunu yazdı: 
 
     “İncîl’in her hangi bir savunmaya ihtiyaçı yoktur.  
     Dolayısıyla kimse bunu yapmadı.”61 
  
     “Peygamberlerin kitaplarında her hangi bir çelişki yoktur. 
     Ve aynı Tanrı’ın ta kendisi, hem Eski Ahit hem de Yeni 
     Ahit’te hareket etmekte bulunuyor.”62   
 
     “Şunu çok iyi bilin ki, Kutsal Kitap Tanrı ve Kutsal 
     Ruh tarafından verilmiştir, ve dolayısıyla bu Kitab 
     gerçekten kusursuzdur.”63   
 
     “İnancımız budur: herkes için...yalnızca tek bir Baba Allah, 
     tek bir Söz, tek bir Ruh ve tek bir kurtuluş vardır.”64   
 
     “İnsanı bu yaşama hazırlamak amacı ile Rab on emrin 
     sözlerini, herkes için hiç bir ayrım yapmadan kendi 
     söyledi.  Bu sözler hep bizimle beraber kaldılar ve bedenle 
     aramıza geldiğinde, değişmeyerek ve eksiksiz, genişleyip 
     zenginleştiler.”65 
____________________ 
59. Eusebius, Historia Ecclesiastica, V, 8, 2. 
60. Barker, O’nun İzinde, s. 32.  
61. Campenhausen, The Formation of the Christian Bible, s. 147. 
62. İreneyus, Adversus Haereses, IV, 32.1., The Ante Nicene 
    Fathers, 1. Cilt, s. 439. 
63. İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar,  
    s. 81; İreneyus, Adversus Haereses, VI, 6.7. 
64. İbid. s. 85; İbid, 1.4. 
65. İbid, 1. Cilt, s. 415. 
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İskenderiye’li Klement 
(M.S. 150-215) 

 
 İskenderiye’li Klement M.S. 190 yıllarında İskenderiye Okulunun 
müdürü oldu.  Klement’e göre felsefenin değerli yönleri vardı.  
Klement,  İran  müneccimlerini,  Kelt  rahiplerini,  Hint 
Brahmanlarını, Budayı, Sokrates ve Heraklit gibi Yunan filozoflarını 
Tanrısal Bilgeliği almış bilgeler gibi görüyordu.66  Klement’e göre, 
“Bütün gerçek bilim, insanları Kutsal Yazılara ve İsa Mesih’e çekmek 
için Tanrı tarafından düzenlenmişti.”67  Klement’in amacı tüm 
kaynaklardan bilgi toplayıp Mesih yolunda kullanmaktı.  Klement’e göre, 
“İncîl’in Markos bölümü, Petrus henüz yaşarken yazıldı, ve Petrus’ca 
onaylandı.”68  Papiyas da bunu doğruluyor.69  İmparator Septimyus 
Severus’un şiddetli zulüm döneminde M.S. 202 yılında İskenderiye’den 
kaçmak zorunda kaldı.  M.S. 220 yılında Sezariye’de öldü.  Birçok eseri 
arasında en önemlileri, “Greklere Öğüt”, “Eğitmen”, ve 
“Derlemeler”dir.69  Klement’e göre, “Kutsal Yazılardan bir harf ya da 
bir nokta bile asla kaybolamaz, çünkü bu sözler Rab’bin ağzından 
çıktı.”70  Ayrıca Klement bu sözleri nakletmiştir: 
 
     “Her kim Kitab-ı Mukaddes’e inanıyorsa, Tanrı’nın kendi 
     sözlerine inanır, çünkü bunu bize Tanrı vermiştir.  Eğer 
     Tanrı bu vahiy Kitabını bize vermişse, o zaman Tanrı 
     bu Kitab’ın diğer dillere terçümesini de sağlayabilir.”71 
 

Hippolytus     
(M.S. 170-235) 

 
 Hippolytus’un hayat hikayesi iyi bilinmemektedir.  Bilindiği 
kadarıyla Hippolytus, doktrinsel nedenlerle Roma episkoposlarından 
ayrılmıştı.  Bir anti-papa, (Papa’nın hasımı) olmuştur.  İmparator 
Maximimus zamanında, mezalim sırasında, Sardunya madenlerine 
gönderilmiştir.  Burada kendisi gibi sürgünde bulunan Papa Pontianus 
ile tanışmış ve onunla dost olmuştur.  Ölümlerinden önce her ikisi de 
cemaatlerinden birliği sağlamalarını istemişlerdir.  
____________________ 
66. Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, s. 123. 
67. Lindsell, The Battle for the Bible, s. 50.  
68. Eusebius, Historia Ecclesiastica, III, 39.  
69. Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible, s. 250. 
70. Barker, O’nun İzinde, s. 37. 
71. Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, s. 233; 
    Klement, Protrepticus, 9.82.1. 
72. The Ante-Nicene Fathers, 2. Cilt, ss. 222 & 348-349. 
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Her ikisi de  Roma’ya  gömülmüş  ve  din  şehitleri  olarak  saygı 
görmüşlerdir.73  Hippolytus yazdığı kitaplarında, Kutsal Kitap’tan tam 
1.378 tane ayet aktarmış bulunmaktadır.74 
 
     “Biz Tanrı’nın Sözüne inanıyoruz.  İnancımız anlamsız 
     laflara ya da ani ve düzensiz duygulara dayanmıyor; iyi 
     hazırlanmış konuşmalara da kanmayız, biz Tanrı gücünün 
     sözlerine inanıyoruz.”75 
 
 “Tanrısal gerekleri anlamaya çalışalım, kendi aklımıza göre ya 
da Tanrı nimetlerini zorlamakla değil de, Kutsal Kitap’ta kendi 
açıklamak istediği şekil ile.”76 
 

Tertulliyan 
(M.S. 160-240) 

 
 Tertulliyan (Quintus Septimus Florens Tertullianus) M.S. 160 
yılında Kartaca’da doğmuştur.  Tertulliyan’ın hukuk eğitimi gördüğü, 
tanrıbilim kavramlarını anlatma üslubundan anlaşılır.  Eserleri çoktur 
(31 hakiki eseri muhafaza edilmiştir), ya putperestlik ve Yahudiliğe 
karşı, Hıristiyanlığı müdafaa ediyor veya sapkınlıklara, bilhassa 
gnostisizme karşı mücadele ediyor, bazıları da Hıristiyan ve montanist 
ahlâk ve asetiğinden söz ediyor.77   İreneyus’un olduğu gibi, 
Tertulliyan da Yeni Ahit’i (İncîl’i) Eski Ahit (Tevrât, Zebûr v.s.) ile 
aynı düzeye koyup Tanrı’dan esinlenen Kutsal Kitap saydı.  
Tertulliyan’a göre, “Kutsal Kitab’ın tüm satırları Tanrısal vahiy 
yoluyla verilmiştir.”78 Tertulliyan’ın eserleri, bütün Mesih 
topluluklarının düşünme tarzını ve tanrıbilim terminolojisini derinden 
etkilemiştir.79  Tanrı’nın özünden söz etmek için teslis (Tanrı’nın 
üçlü birliği) terimini ilk kullanan 
 ____________________ 
73. İannitto, Kilise Babalarından, s. 93. 
74. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 54. 
75. İannitto, Kilise Babalarından, s. 93;  
    Hippolytus, Tüm Sapkınlıkların Çürütülmesi, 10, 33. 
76. İannitto, Kilise Babalarından, s. 95;  
    Noetus’un Sapkınlığına Karşı, 10. 
77. Bihlmeyer, I ve IV ncü Yüzyıllarda Hıristiyanlık, s. 141. 
78. Tertullian, De Carne Christi. 
79. “Apoloji”; “Putperestlik Üzerine”; “Doğru Yoldan Sapanların 
    Reddi Üzerine”; “Ruh Üzerine”; “Vaftiz Üzerine”; “Prakseas’a 
    Karşı”;  Barker, O’nun İzinde, ss. 33-34. 
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Tertulliyan’dı.80  Kutsal Kitap hakkında Tertulliyan şöyle dedi: “Credo 
quia impossibile est” yani, “İman ediyorum çünkü o imkânsızdır.”  
Birçok  eser daha  yazdı.81   Tertulliyan’ın  kitaplarında  İncîl 
ayetleri tam 7.258 kez aktarıldı.82  Tertulliyan, M.S. 200 yılında şunu 
söyledi: “İncîl’in orijinal kopyaları hâlâ Havarilerin kurduğu 
kiliseler içinde kontrol edilebilir.”83  

Origen 
(M.S. 185-254) 

 
 Origen, tarihin en önemli Mesihçi bilgin ve yazarlarından 
biridir.  Origen 185 yılında, Hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak, 
Mısır’da, muhtemelen İskenderiye’de doğdu.  İskenderiye Mısır’ın büyük 
metropolü, Roma İmparatorluğu’nun, Roma’dan sonra, ikinci kentiydi.  
İskenderiye, kütüphanesi ve akademisi ile saygın bir fikir merkeziydi.  
Ama bu devirde mezalim devam etmektedir.  M.S. 202 yılında kendisi 17 
yaşında iken, babası Mesih’e olan inancı yüzünden şehit edildi ve 
ailenin bütün mallarına el kondu.  Mesih’in öğretileriyle ilgili olarak 
babasından çok iyi öğretim görmüş olan Origen, Klement’in yerine 
geçerek İskenderiye Okulunun müdürü oldu ve 28 yıl süreyle okulunu 
başarıyla idare etmiştir.  Öğrencileri arasında müstakbel aziz, keramet 
sahibi, Nazianzus’lu Gregory de vardır.  Origen Kutsal Kitab’ın her 
kitabı üzerinde yaptığı yorumlarda iki gaye güder: Eksejez (Exegesis), 
yani metin anlamının tam açıklanması ve Hermenötik (Hermeneutics), yani 
metin yorumu.84 
 
 Origen, çok sevdiği Kutsal Kitab’ı yorumlamakta olağanüstü bir 
yetenek gösterdi.  Jerom’a göre, sürekli çalışarak “başka bir insanın 
ömrü boyunca okuyabileceğinden çok kitap yazmıştır.”  Mektup ve makale 
dahil, 6.000  kadar  eseri  vardır.  Onu  en  iyi  
____________________ 
80. Hem Eski Ahit, hem de İncîl’de, Teslis (Üçlü Birlik) ile 
    ilgili birçok ayet vardır:  Bkz: Tekvin 1:26-27, Tekvin 3:22, 
    Tekvin 11:6-7, Mezmur 110:1, İşaya 6:3 & 8, İşaya 42:1, İşaya 
    48:16, Matta 3:16-17, Matta 28:19-20, Markos 1:1-8, Luka 1:35, 
    Luka 12:9-10, Yuhanna 1:16-18, Elçilerin İşleri 5:3-4 & 9, 
    Romalılar 8:9-11, 1 Korintliler 12:4-6, 2 Korintliler 3:4-6 & 
    17-18, 2 Korintliler 13:14, Efesliler 2:18, 4:4-6,  
    Titus 3:4-6, 1 Petrus 1:2-4, Esinleme 4:8. 
81. The Ante-Nicene Fathers, 3. Cilt, s. 442. 
82. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 55. 
83. Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible, s. 89. 
84. İannitto, Kilise Babalarından, ss. 119-120.  
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tanınan kitapları “Heksapla” (M.S. 230), (altı paralel sütun) bütün 
Eski Ahit hem İbranice hem de Grekçe olarak yazılıdır.  Bunun yanında 
birçok ciltten oluşan “Yorumlar”, ilk ayrıntılı ilâhiyat rehberi olan 
“Ana İlkeler”i ve “Kelsus’a Karşı” (M.S. 247) adlı dâhice bir din 
savunması.  Origen, Matta’nın tefsirini yaparak şöyle dedi:  “Birinci 
(müjde), Matta tarafından İbranice olarak yazıldı... özellikle 
Yahudilik’ten tanınan kitapları “Heksapla” (M.S. 230), (altı paralel 
sütun) bütün Eski Ahit hem İbranca hem de Grekçe olarak yazılıdır.  
Bunun yanında birçok ciltten oluşan “Yorumlar”, ilk ayrıntılı ilâhiyat 
rehberi olan “Ana İlkeler”i ve “Kelsus’a Karşı” (M.S. 247) adlı dâhice 
bir apolojidir (din savunması).  Origen, Matta’nın tefsirini yaparak 
şöyle dedi:  “Birinci (müjde), Matta tarafından İbranice olarak 
yazıldı... özellikle Yahudilik’ten imana gelenler için.”85  Origen’in 
kitaplarında İncîl’in 17.922 ayeti aktarılmıştır.86  Origen’in 
düşüncesi bütün patristik döneme hakimdir.  Origen patroloji’nin  en 
yüksek zirvelerini aşmaktadır!   
 
 Kutsal Kitab’ın Tanrı’dan esinlendiğine güçlü bir inancı vardı.  
Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten başka bir kitabı Tanrı’nın Sözü olarak kabul 
etmiyordu.  Origen’e göre, “Üçüncü bir kitap Tanrı’dan gelemezdi, çünkü 
ilk ikisine (Eski ve Yeni Ahit) benzemezdi.  Kutsal Kitapların yazarı 
Tanrı’nın kendisidir.”87  Origen’e göre, “Kutsal Kitab’ın her harfi, 
her ne kadar garip olursa olsun, Tanrı’nın amacını yerine getiriyor.  
Kutsal Kitaplar, Kutsal Ruh tarafından vahyolunmuştur, ve tüm Eski Ahit 
ve Yeni Ahit Tanrısal bir gerçektir.”88   

 
Kipriyan  

(M.S. 200-258) 
 

 M.S. 200 yıllarında Kartaca’da zengin, soylu ve kültürlü bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kipriyan, kırk altı yaşında Mesih 
İnanlısı oldu.  Kültürünü inkâr etmeksizin, artık Kutsal Kitap’tan 
başka hiç bir şeyi zikretmemeye karar verdi.  Kendini bekârlığa ve 
yoksulluğa alıştırdı.  Kutsal Kitab’ı okumaya öyle içtenlikle  sarıldı  
ki,  iki  yıl  sonra  Kartaca’daki  inanlılar  
____________________ 
85. Eusebius, Historia Ecclesiastica, VI, 25, 4. 
86. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 55. 
87. Origen, In Lev nom, 5. 
88. Barry, The Inspiration and Authority of Holy Scripture, A 
    Study in the Literature of the First Five Centuries; Homilies 
    in Jeremiah, XXI; Philocalia, C. XII, X. 



227 
 
 

topluluğunun gözetmenliğine getirildi.  Kipriyan, her gözetmenin kendi 
topluluğunda özerk olması gerektiği kanısındaydı.89  
 
 Kipriyan’ı özelikle, 18 kişiye yazmış olduğu mektuplarından 
tanımaktayız.  Kipriyan hem “ikrar edicilere” hem de “Novatyan”cılara 
karşı koymak için en önemli eseri olan “Mesih Topluluğunun Birliği”ni 
yazdı.  Kipriyan, Kitab-ı Mukaddes ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:  
“Tanrısal Yazılar, Tanrısal Emirler, Tanrısal Şeriat, İncîl’in gerçek 
sözleri, yukarıdan gelen yazılar, Rab’den bir ses, Rab’bin Tanrısal 
esini ile dolu olan Pavlus, Kutsal Ruh İşaya’nın aracığıyla şunu 
demişti, Mezmurlarda Kutsal Ruh dedi.”90  Kipriyan Tanrı’nın Sözü 
hakkında şunları yazıyor: “Gerçekten, Tanrı’nın Sözü yani Rab’bimiz İsa 
Mesih tüm insanlara geldiğinde, her cins ve yaşa kurtuluş kurallarını 
açıkladığında bu kurallarında yüce bir özet çıkarttı; öyle ki 
öğrencilerinin belleği göksel öğreti ile yorulmayıp basit inanca 
gerekli olanı hemen öğrensin.  Böylece sonsuz yaşamın ne olduğunu 
öğretirken, yaşamın gizini yüce ve tanrısal bir kısaltmada kapsadı 
‘Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i 
tanımalarıdır’ (Yuhanna 17:3) diyerek.”91 Kipriyan, 14 Eyül M.S. 258 
yılında İmparator Valeryan’ın zulüm  döneminde  başı  kesilerek  şehit  
edildi.92  Zulümler gelip gider, ama Kutsal Yazılar kalıcıdır.   
 

Eusebius 
(M.S. 263-339) 

 
     Kayseri’li Eusebius, M.S. 312-315 yıllarında Kayseri episkoposu 
olmuştur.  Eusebius, Kilise tarihi için birçok önemli olayların olduğu 
bir devirde yaşamıştır:  Büyük mezalim ve İznik Konsili, onun zamanında 
olmuştur.  Bu nedenle Kayseri’li Eusebius ilginç bir tanıktır.  Öte 
yandan, Eusebius Kilise’nin geçmişine ilgi duyan bir insandı.  Kendi 
zamanında mevcut bulunan ve artık kaybolmuş bulunan yazıları arayıp 
toplamış ve bunlardan yararlanmıştır.  Bu nedenle Kayseri’li Eusebius 
II. ve III. yüzyılların Hıristiyanlığı hakkında çok değerli bir bilgi 
hazinesini bizlere nakleden kimsedir.  Bu bilgileri esas itibariyle: 
M.S. 324 yılında Kilisenin Tarihi ve Filistin Şehitleri isimli iki 
eserinde bulmaktayız.93  
___________________ 
89. İannito, Kilise Babalarından, s. 166. 
90. Barry, The Inspiration and Authority, ss. 67-68. 
91. İannitto, Kilise Babalarından, s. 166. 
92. Barker, O’nun İzinde, ss. 34-36. 
93. İannitto, Kilise Babalarından, s. 170. 
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     Eusebius kitaplarında, İncîl ayetlerini tam 5.176 kez 
aktarmıştır.94  Eusebius, Matta hakkında şunu yazdı:  “Matta ilk önce 
Yahudilere vaaz etti, ve diğer milletlere gitmeden önce onun müjdesini 
onun kendi dillinde yazmıştı.”95   
 

Atanasyus 
(M.S. 295-373) 

 
 Atanasyus’un 295 yılında İskenderiye’de doğduğu sanılmaktadır.  
Yunanlı Hıristiyan bir ailenin çocuğu idi.  Bütün çocukluğu ve gençliği 
(8-10 yaşlar arası) İmparator Diokletiyan’ın mezaliminin sürdüğü 
sıralarda (M.S. 303-313), Hıristiyanlara zulüm yapılan bir ortam içinde 
geçmiştir.  M.S. 319 yılında diyakon (hizmetçi) olarak atanan 
Atanasyus, 325 yılında, episkoposu ile birlikte, İznik Konseyine gitti.  
Atanasyus, M.S. 328 yılında İskenderiye episkoposu olmuş, 2-3 Mayıs 373 
gecesi, 77 yaşındayken ölmüştür.  Atanasyus, 46 yıl süreyle 
episkoposluk yapmış, bu sürenin 17 yılını Mısır çölünde sürgünde 
geçirmiştir.96 
 
 İskenderiye’li Atanasyus diyor ki:  “Kutsal olan ve vahiy 
yoluyla gelen Kitab-ı Mukaddes gerçeğin savunması için yeterlidir.”97  
Atanasyus şunu da naklediyor:  “Bütün Kutsal Kitaplarımız, Eski Ahit 
olsun, Yeni Ahit olsun, yazılmış olduğu gibi eğitmek için yararlıdır.  
Kitab-ı Mukaddes, baştan sona kadar, Tanrı’nın vahyidir.”98   İznik 
Konsili (325) imanının büyük savunusudur:  “Tanrı’nın Oğlu, vücut 
bulmuş kelâmın uluhiyetine iman.”99  “Akılları aydınlatılmış olup, gece 
gündüz Kutsal Kitap üzerinde derin derin düşünenlere bir güç 
katmaktadır.”100  “Ne mutludur o adam ki...zevki RABBİN şeriatindedir. 
Ve gece gündüz onun şeriatini derin düşünür. Yaptığı her iş de iyi 
gider.” (Mezmur 1:1-3) 

Ambrose  
(M.S. 339-397) 

 
 Treves’li Ambrose, 339 yılında doğdu, zengin bir ailenin 
çocuğuydu.   Babası   imparatorluk   memurlarından,   ve    Treves  
____________________ 
 94. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 55. 
 95. Eusebius, Historia Ecclesiastica, III, 24, 6. 
 96. İannitto, Kilise Babalarından, ss. 177-178. 
 97. Atanasyus, Contra Gentes, 1. 
 98. Barry, The Inspiration and Authority of Holy Scripture,  
     ss. 93 & 96.  
 99. İannitto, Kilise Babalarından, s. 178.  
100. İbid, s. 184; Atanasyus, Paskalya Mektuplarından, 5, 1-2. 
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praetorium’un müdürüydü.  Ambrose, eğitimini Roma’da yaptı.  M.S. 370 
yılında Ambrose 31 yaşındayken bir imparatorluk bölgesi olan Emilia-
Liguria’ya yönetici olarak atandı, ve Milano’da yaşamaya başladı.  
Yetki alanı, bügünkü Fransa, İspanya ve Portekiz’i içine almaktdır.  
Ambrose 35 yaşında Milano’un episkoposu oldu.  Yeni sorumluluğunun 
bilincinde olarak, cesaretle Hıristiyan inancının içeriğini öğrenmeye 
kendini adadı.  Simplicius’un okulunda Kutsal Kitap’ta derinleşmek 
istemiş, bütün Latin, Grek ve Hıristiyan yazarlarını incelemiştir.  
Ambrose, hiç kuşku yok ki, Kilise’nin büyük doktorlarından biridir.101  
Ambrose, Konstantin’e bir mektubunda şöyle yazdı:   
 
     “Tanrı’ya adanmış kimseleri “bir sel gibi” kaplayan barış ve 
     sükunet seven, ruhu mutluluğa boğan bir akarsu vardır.  
     Petrus ve Pavlus gibi bu zengin akarsudan faydalanan kimse 
     “sesini yükseltir” ve gür sesleri ile Müjde’yi dünyanın en 
     ücra köşelerine ileten Havariler gibi, o da İsa Mesih’in 
     İncîl’ini müjdelemeye koyulur.  O halde sen de İsa’nın 
     sözüne kulak ver ki, sesin etrafa yayılsın.”102 
 
     Kutsal Kitap hakkında, Ambrose şöyle yazıyor: 
 
     “Kutsal Kitab’ın tümü, tanrısal lütfu dile getirmektir... 
     Kalbimiz ve ağzımız durmadan bilgeyle meşgul olsun; dilin 
     Tanrı sözlerini söylesin; Tanrı’nın yasası kalbinde yer 
     alsın.  Kutsal Yazı sana bu yüzden şöyle der:  Evinde 
     otururken, yolda yürürken, uyurken ve ayıkken ondan söz 
     edeceksin.  O halde Rabbimiz İsa’dan sözedelim.  Çünkü 
     Bilgelik O’dur.  Tanrı’nın Sözü, Kelâmı O’dur.”103 
 

Kiril  
(M.S. 313-386) 

 
 Kudüs’lü Kiril, 313 yılında doğdu.  M.S. 343 yılında rahip 
olarak atandı, ve daha sonra da Kudüs episkoposu oldu.  Fakat bölgede 
Ariyanizm hüküm sürmekteydi.  Kiril, Ariyanların kendisi hakkında 
yaydıkları iftiralar yüzünden, 357 yılında sürgüne gönderilmiştir.  
M.S. 386 yılında 18 Mart günü öldü.  O’nun yazılı eserlerinden elimizde 
bir mektup, bir dinsel şöyleşi ve 24 kateşez  kalmıştır.  O’nun  
kullandığı  dil  daima   Kutsal  Kitap’ta  veya 
____________________ 
101. İbid, ss. 341-343.  
102. İbid, s. 350; Ambrose, Episkopos Konstantinus’a Mektup, 1-2. 
103. İbid, ss. 362 & 364; Ambrose, 1. ve 36. Mezmur Üstüne Vaaz, 
     4.7 & 65-66. 
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litürjide kullanılan dil olmuştur.  Günümüzde birçok yazar, Kiril’e, 
Doğu litürjisinin ve “mistagojik” (gizemlere nüfuz etmeyi sağlayan) 
teolojinin kurucusu olarak kabul etmektedir.104 
 
 Kudüslü Kiril söyle demişti:  “Bizim inancımız geçerliliğini 
keyfiyetine göre değil, Kitab-ı Mukaddes’in esas öğretişlerinden 
almaktadır.”105   
 
     “İmansız olanlar için saçmalıksa, kurtarılmış olan bizler 
     için Tanrı’nın gücüdür.  Nitekim, bizim için yaşamını veren 
     basit bir insan değildi. İnsan şekline giren Tanrı’nın Oğlu, 
     Tanrı’nın kendisiydi.”106 

 
Gregory 

(M.S. 329-390) 
 

 Nazianzus’lu Gregory, (Kappadokyalı Peder) Doğu’nun en büyük 
dört din aliminden biri idi.  Diğerleri ise onun kardeşi Büyük Basıl 
(M.S. 330-379), Krisostom (M.S. 344-407), ve Atanasyus (M.S. 295-
373).107  Gregory’un yazılı eserlerinden bize intikal edenler 
şunlardır:  45 adet teolojik ya da litürjik Konuşma; 400 adet Şiir; 245 
mektup.  Kutsal Kitap hakkında olağan üstü bir bilgiye sahiptir.  
Gregory’un yazılı eserlerinin hepsi, “Kelâm”a övgü içeren güzellik 
eserleridir.  Gregory, bütün yazılı eserlerinde Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh’un uluhiyetini ilan eder.108 
 
 Gregory şunu naklediyor:  “Kitab-ı Mukaddes’in her söylediği 
noktada, bir amaç vardır.  Her kalem vuruşu, her harfinin özel bir 
manası vardır.  Her harf ve her kalem vuruşu için, Kutsal Ruh’un özel 
izlerini de görebiliriz.”109  Onun kardeşi, Büyük Basıl, (M.S. 330-379) 
manastır yaşamını başlatan kişidir.  Büyük Basıl Kitab-ı Mukaddes 
hakkında şöyle demişti:  “Kitab-ı Mukaddes’in tüm sözleri ‘Spiritu 
Sancto dictiats’ (Kutsal Ruh tarafından dikte edilmiştir).  Kutsal 
Yazılardan hiç bir hece bile boş bırakılmaz.  Her kelime, her fiil, 
Tanrı’nın vahyolunmuş olan Kutsal Kitabı olarak kabul edilmesi 
gerek.”110   
____________________ 
104. İannitto, Kilise Babalarından, s. 192 
105. Kiril, Catech. IV De Spiritu Sancto, s. 17.   
106. İannitto, Kilise Babalarından, s. 198;  
     Kudüslü Kiril, Kateşezlerinden, 13, 6.23. 
107. Lindsell, The Battle for the Bible, s. 51. 
108. İannitto, Kilise Babalarından, s. 221. 
109. Barry, Inspiration and Authority of Holy Scripture, s. 105. 
110. İbid, ss. 108. 
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Krisostom  
(M.S. 344-407) 

 
 İlkçağ Kilisesinin tanrıbilimini geliştirmede önemli bir rol 
oynayan diğer Peder ise Antakya’lı piskopos Johannes Krisostom.  
Olağünüstü söylev yeteneği, yapıtları ve konuşmaları ile antik Yunan 
ebediyatının son başyapıtları veren, bu yüzden de “Altın ağız” anlamına 
gelen Krisostom, İncîl hakkında şöyle yazar: 
 
     “İncîl’in tarihsel aktarılmasında, değişik yönler vardır, 
     ama herhangi bir çelişki yoktur.  Kitab-ı Mukaddes’i, 
     yazanlar, Tanrı tarafından vahiy alırken, aynı zamanda 
     onların kendi kişiliklerini yok saymıyor.  En önemsiz ayeti 
     bile unutmamamız lazım, çünkü Tanrı’nin hiçbir sözü boş 
     değildir.  Kutsal Kitap tarihin bize doğru kaydını takdim 
     ediyor.  Bu ruhani prensipleri tanıyıp uygulamadan, bir 
     insanın temeli sağlam olamaz.”111   
 
     “Siz Kitab-ı Mukaddes’in aslına sahipsiniz; öğrenmek 
     istediğiniz herşeyi, benden değil, ondan 
     öğrenebilirsiniz.”112 
 

Jerom 
(M.S. 345-420) 

 
 Jerom’un ya da diğer adıyla “Hieronymus”un, bugünkü Macaristan 
ile Dalmaçya’nın sınırında bulunan bir kent olan Stridon’da 345 yılına 
doğru doğduğu sanılmaktadır.  Çok genç yaşında okumak üzere Roma’ya 
gitmişti.  Eğitimi bitince Galya’yı dolaştı ve geçici olarak, Batı’nın 
başkenti Treves’de kaldı.  Antakya’da episkopos Paulinus tarafından 
rahip olarak atandıktan sonra, o zamanki adıyla Konstantinople olan 
İstanbul’a geldi.  M.S. 379 ile 382 yılları arasında orada kaldı ve 
Nazianz’lı Gregorius’un öğrencisi oldu.  Jerom daha sonra 382 yılında 
Roma’ya geldi.  Papa Damasus (M.S. 366-384) onu özel sekreteri ve şahsi 
danışmanı olarak seçti.  Papa Eski Ahid’in ve İncîl’in Latince 
çevirilerini yeniden gözden geçirme işini ona verdi. Jerom, Eski 
Antlaşma’yı İbranice’den “Latince”ye çevirdi ki, bu çeviri “Vulgata” 
çevirisi diye tanınır.  O’nun eserini esas olarak Kutsal Kitap 
çalışmaları oluşturur;  Kutsal Kitap metinlerini yeniden gözden 
geçirmiş, çevirmiş ya da exejetik yorumlara tabi tutmuştur.  Jerom, tüm 
kilise babalarına göre, en iyi İbranice bilen  kişidir.  
____________________ 
111. İbid, ss. 130-134. 
112. Kistler, Sola Scriptura, s. 7. 
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Jerom, Beytlehem’de 30 Eylül 420’de ölmüştür.113 

 
 Jerom, (M.S. 345-420) İncîl’in Matta bölümü hakkında şöyle 
diyor: “İncîl’in Matta bölümü Yahudi toprağında ve Yahudiliğe inananlar 
için İbranice olarak yazılmıştır.   Bu İbranice metin hâlâ Sezariye 
Kütüphanesinde sergilenmektedir.”114  
 
 Jerom’a göre, “Kitab-ı Mukaddes’in her kelimesinin özel bir 
manası vardır.  Her hecenin önemi vardır.  Kitab-ı Mukaddes’teki her 
hece, her cümle anlamla dopdoludur.  Kutsal Yazılar, Kutsal Ruh 
tarafından yazılmıştır, ve bilgi buradan kaynaklanır.  Eski Ahit’te ne 
varsa, İncîl’de de bulunuyor. İncîl’de ne varsa, Eski Ahit’ten 
kaynaklanıyor.  Ahit’ler arasında her hangi bir çelişki yoktur.  Her 
ikisinde de “teslis” doktrini bulunuyor.”115   
 
     “Kutsal Kitabı sık sık oku.  Dahasını söyleyeceğim:  ellerin 
     kutsal metinden hiç ayrılmamalı.  Öğreteceğin dersi incele.  
     Aldığın öğretiye uygun olarak, inancın sözlerine sadık 
     bağlan.  Nitekim, Havari Pavlus’un söylediği gibi, Mesih 
     Tanrı’nın gücü ve bilgeliğidir; Kutsal Kitabı bilmeyen 
     Tanrı’nın gücünü ve bilgeliğini bilmez.  Kutsal Kitabı 
     bilmemek Mesih’i bilmemek demektir.116 
 

Ogüstin  
(M.S.354-430) 

 
 Ogüstin 13 Kasım 354’te Numidya’nın Thagaste (Cezayir’in Tunus 
sınırında bugünkü Soukharas) kentinde doğdu.  Kartaca’da 9 yıl, Roma’da 
1 yıl, ve ondan sonra Milano’da 2 yıl daha ders vermiştir.  Milano’da 
bulunduğu sırada, retorik hocası olması ona, o yerin episkoposu Ambrose 
ile tanışma olanağı vermişti.  Bu karşılaşma Ogüstin’in hayatında bir 
dönüm noktası olmuştur.  Gerçekten, farkında olmadan, Ambrose onun 
fikir ve ruhsal alanda hocası olmuştur.  Ogüstin, 25 Nisan 387, 
Paskalya arifesinde, oğlu Adeodatus ve dostu Alipus, Ambrose tarafından 
vaftiz edilmişlerdir.  Ondan sonra Afrika’ya dönmeye karar verdi.  Oğlu 
(16 yasında) ve 3 dostu ile birlikte, manastır hayatı sürmek üzere 
Thagaste’ye çekilmişlerdir.  Bu dönemde Ogüstin birkaç kitap kaleme 
almıştır.  Ogüstin’den bugün elimizde 113’ten fazla kitap, 
____________________ 
113.  İbid, ss. 374-375. 
114.  Jerom, De Viris Inlustribus, 3. 
115.  Barry, The Inspiration and Authority, ss. 121-124. 
116.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 376; 
      Jerom, İşaya Üstüne Prolog, 1.2. 
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500 tane vaaz, ve 218 tane mektup bulunmaktadır.117   M.S. 395 yılında 
Ogüstin,  Hippona  gözetmeni oldu ve 396 da Valens’in halefi oldu.  
Ogüstin Latince konusunda kilise babalarının en bilgilisiydi.  M.S. 430 
yılında,  Vandallar Hippona’yı kuşatmışken, ağır bir şekilde hastalanır 
ve 28 Ağustos 430 günü ölür. 
 
 Ogüstin’in en ünlü eserlerinden biri, kuşkusuz, İtiraflar’dır.118  
Bu eser M.S. 392 ve 401 yıllar arasında çok özenli bir Latince ile 
yazılmıştır.  Başka bir kitap’ta, Tanrı’nın Kenti adlı eseri şöyle dile 
getiriyor:  “İnanlıların iddia ettiği mucizelerin artık olmadığı 
söyleniyor.  Oysa, Yeni Antlaşmada yazılı olan mucizeler gerçek ve 
tümüyle güvenilirdir.  Gerçek şu ki, bugün bile Mesih’in adında 
mucizeler olmaktadır.  Bunlar bazen kutsalların aracılığıyla bazen de 
ruhsal törenlerle gerçekleşmektedir.”119  Ogüstin’e göre, “İncîl’de 
yazılanların hepsi Tanrı’nın Sözüdür ve yazarların en ufak bir 
yanlışlığı yoktur.”120   Ogüstin şöyle demişti: “Vox Scriptura, vox 
Dei.”  Yani, “Kitab-ı Mukaddes’in sesi, Tanrı’nın sesidir.”121 
 

Kiril 
(M.S. 380-444) 

 
 İskenderiye’li Kiril, dilbilimsel araştırma bakımından, Kutsal 
Kitab’ın okunması, tercihen, kelimesi kelimesine yöntemini anlamlarına 
uygun olarak yaptı.  Yani metnin anlatımlarına daha fazla dikkat 
çekerek, vaazlarında yorumladığı Kutsal Kitap metninin kelimesi 
kelimesine anlamına bağlı kaldı.  Böylece Tanrıbilimde  Tanrı’nın  
Oğlu’nun  tanrısallığı üzerine ısrar eden  ve Kutsal Kitab’ı ruhsal 
yoruma bağlayan genel bir yönlendirme yerleşmişti.122  İskenderiye’li 
Kiril, Kutsal Kitap hakkında, şöyle yazdı: 
 
     “Usun bilgeliğini kullanarak ve Kutsal Kitab’ın sözlerine 
     dayanarak Mesih’in Ruh’u kendi için değil, bizim için 
     aldığını anlıyoruz; nitekim her iyilik bize O’nun 
     vasıtasıyla geliyor.”123 
____________________ 
117.  İannitto, Kilise Babalarından, ss. 413-415. 
118.  Ogüstin, İtiraflar, 1997. 
119.  Wimber, Etkin Müjdecilik, s. 149.  
120.  Ogüstin, Epistulae, 82, 1.3. 
121.  Kistler, Sola Scriptura, s. 107. 
122.  İannitto, Kilise Babalarından, s. 275. 
123.  İbid, ss. 307-308. 
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Anastasyus 
(c. 529-599) 

 
 Anastasyus Filistin’de doğdu.  Sinai dağında keşiş olarak 
yaşadı.  M.S. 559 yılında Antakya episkoposu oldu.  O devirde Küçük 
Simeon, Antakya yakınlarında Samandağ’da stilit olarak yaşamaktaydı.  
Anastasyus   ortodoksluğun  büyük  bir  savunucusu  olmuştur. Bu durum 
imparator II. Justinus’un hoşuna gitmediğinden onu Kudüs’e sürgüne 
gönderdi.  Anastasyus, sürgünde olmasından yararlanarak,  “Çok  Kutsal  
Teslis - Enkarnasyon - Rabbimiz Mesih İsa’nın Çektiği Istıraplar ve 
Dirilişi” hakkında birçok eser yazdı. M.S. 593 yılında, episkoposluk 
görevini sürdürmek üzere Antakya’ya geri döndü.124   Kutsal Kitap ile 
ilgili Anastasyus şöyle yazmıştır: 
 
     “Dolayısı ile Kutsal Kitap, başından beri Mesih’in ölümünü 
     ve ölümden önceki azabını öngördüğünden, ölümden sonra 
     bedenine neler olacağını Mesih önceden açıklıyor. Tanrı 
     Sözü’nün kendi kayıtsız olarak azabtan geçmesinin nedeni, 
     insanın kurtuluşu için başka çare olmamasıdır.”125 
 

Maximus 
(M.S. 580-662) 

 
 İstanbul’lu Maximus’un içinde yaşamış olduğu dünya, Pers’lerin 
İslâm’ın ve herezilerin işgalleri içinde karmaşık bir dünyadır.  
Maximus hakkında bildiğimiz, İstanbul Boğazı yakınında bulunan 
Chrysopoliz manastırında, daha sora da Kudüs’lü Sofronius’un 
yöneteminde, Kartaca’da keşiş olduğudur.  M.S. 649 yılında Latran 
Konsiline katılmıştır.  Papa 1. Martinus’un tarafını tutuğu için, 653 
yılında Maximus da tutuklanıp İstanbul’a getirilmiş, daha sonra da 
Karadeniz sahiline sürülmüştür.  Her türlü işkenceye (dili ve sağ eli 
kesilmiştir) göğüs germiş ve imanına sadık kalmıştır.  Sonunda, 
Kafkasya bölgesinde, 13 Ağustos 662’de şehit edilmiştir.  Maximus’dan 
elimizde, sorular şeklinde birçok exejetik konulu metin bulunmaktadır.  
Maximus bize doktrinsel metinlerle, asetik, tinsel ve litürjik metinler 
de bırakmıştır.  Eserleri, hacimli ve orijinaldir.  Maximus’a göre 
Mesih, insan ile birlikte Tanrı’nın büyük gizeminin tam ortasında 
____________________   
124. İannitto, Kilise Babalarından, ss. 316-317. 
125. İbid,  Anastasyus, Mesih’in Istırapları Üstüne 4. Vaaz, 1. 
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yer alır:  O,   Gizem’dir.    Maximus,   Tanrı’nın    kelâmı’nın 
kontemplasyonu içinde düşünen ve yaşayan mistik bir ilâhiyatçıdır.126  
Maximus, o dönemde Kutsal Kitap hakkında şunu demiştir: 
 
     “Kutsal Kitap, tinsel olarak anlaşılmaz ise salt yüzeysel ve 
     taraflı bir anlam taşımış olur ve zengin özünün tümünü 
     yüreğe aktaramaz. İç düşünce ve sözün bilinçli işlenmesi ile 
     yaktığımız kandili tahıl öleğinin altında koymaktan 
     sakınalım; yani ışık ve bilgi veren o güçlü enerjisini küçük 
     düşürmeyelim.  Bilgeliğin anlatılamaz canlılığını, bir suç 
     işlercesine, şekil yüzünden azaltmayalım.  Kandili şamdan, 
     yani Kutsal Kilise’nin üzerine koyalım ki, gerçek ve 
     eksiksiz bir yorumun yüksek zirvesinden tanrısal gerçeklerin 
     görkemini herkese gösterebilsin.” 127 
 
 Bu aktarmalar, o tarihlerde Yeni Ahit’in içinde neler 
bulunduğunu bize gayet açıkça gösterir.  Bu ilk Mesih inanlısı yazarlar 
Yeni Ahit’in en eski el yazmalarını kullanmaktaydılar.  Aşağıdaki 
şemada, sadece yedi tane yazarı örnek göstererek, onların kitaplarında 
ortalama 36.000 İncîl ayeti bulabiliriz.  Demek ki, bugün elimizdeki 
Yeni Ahit kaybolsa bile, bu eski aktarmalar kullanılarak, kitabın hemen 
hemen tamamı yeniden yazılabilir.  M.S. 150-250 yılları arasındaki ilk 
kilise yazmaları üzerinde çalışarak ve onların Yeni Ahit’ten 
alıntılarını bir araya getirerek, yalnızca onbir ayet istisnası ile 
Yeni Ahit’in tüm metni yeniden oluşturulabilir!128   
 
 Alim unutmuş kalem unutmamış.  “Yazana da, şâhide de aslâ zarar 
verilmesin.”  (Bakara 2:282)  İlk Mesih inanlısı yazarlardan alınan bu 
aktarmalar, günümüzde kullanılan İncîl ile Grekçe el yazmalarının 
kesinlikle aynı olduğunu da bize göstermektedir.129 
____________________ 
126. İbid, ss. 307-308. 
127. İbid, s. 313; Maximus, Talassio’ya Yanıtlar, 63. 
128. McDowell, Evidence That Demands a Verdict, ss. 54-55. 
129. House, Chronological and Background Charts of the New 
     Testament, s. 23. 
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                EL YAZMALARINDA BULUNAN İNCİL KISIMLARI 
 
YAZAR 
VE YAŞAM               Elç.   Pavlus’un   Diğer     Esinleme 
DÖNEMİ       Müjde    İşleri  Mektupları  Mektupları        Toplam 
 
------------------------------------------------------------------ 
Klement      1.017      44     1.127      207       11       2.406 
30-100 
------------------------------------------------------------------ 
Yustin         268      10        43        6        3         330 
89-163 
------------------------------------------------------------------ 
İreneyus     1.038     194       499       23       65       1.819 
130-200 
------------------------------------------------------------------ 
Hippolytus     734      42       387       27      188       1.378 
170-235 
------------------------------------------------------------------ 
Tertulliyan  3.822     502     2.609      120      205       7.258 
160-240 
------------------------------------------------------------------ 
Origen       9.231     349     7.778      399      165      17.922 
185-253 
------------------------------------------------------------------ 
Eusebius     3.258     211     1.592       88       27       5.176 
260-340 
------------------------------------------------------------------ 
(Toplam)    19.368   1.352    14.035      870      664      36.289 
 
 Ne yazık ki bu yazarların eserleri henüz Türkçeye 
çevrilmemiştir.  Ama iyi ki, bu eserlerin İngilizce, Fransızca, ve 
Almanca çevrileri vardır.  Nasıl ki İslâmiyet’te hadislere Kur’ân’ın 
anlaşılması için önem veriliyorsa, aynı derecede Hıristiyanlığın ilk 
dönem “Mesih İnanlı”larının yazdıkları İncîl’in içindekiler ve 
yorumları açısından çok önemlidir.  Eğer eski kilise Babalarının 
Yazılarına yakından bakmak isterseniz, aşağıdaki kitaplara 
başvurabilirsiniz: 
  
Coxe,   The Ante-Nicean Fathers, 10 Cilt, 1979.  
 
Schaff, The Nicene and Post Nicene Fathers of the Christian  
        Church, 28 Cilt, 1979. 
 
Burgon, The Index Patristicus, British Museum, trz. 



237 
 
 

30. Bölüm 
 

“Hadis” Kaynaklarındaki Görüşler 
 
     “De ki, ‘Doğru iseniz, delilinizi getirin.’”  
     (Bakara 2:111) 
 
 İbn Mace (ö. 886), Ebu Davud (ö. 888), Buhârî (ö. 869) ve 
Müslim’de (ö. 775), Tevrât’ın Musa’ya verilmiş bir kitap olduğu açıkça 
belirtilmektedir.1 
 
     “Kur’ân, ibret vesilesi olarak, dillerde deveran edecek 
     destan çapındaki gerçek hâdiseleri ele alır ve bunların 
     sebeb ve neticelerini, hikmetli bir anlatışla ortaya koyar.  
     Denizi ibrikte gösterme mehâreti içinde bu cüzî hâdiselerle, 
     değişmez ictimâî kanunlar ve bozulmaz İlahî Prensipler 
     anlatılmış olur.”2   
 
 Hadis kitaplarına bakacak olursak açıkça görülüyor ki, Hz. 
Muhammed’in döneminde Kutsal Kitap sapasağlam mevcuttu.  Hadislere göre 
Hz. Muhammed’in huzurunda Tevrât okunuyordu.  En sağlam kabul edilen 
hadis kitaplarından biri olan “Sahih-i Buhârî” de şöyle bir hadis var: 
 
     “Abdullah İbn-Ömer (ö. 693) radiya’llahu anhuma’dan rivayete 
     göre (Medine’de) birtakım Yahudiler gelip Resulullah 
     salla’llahu aleyhi ve sellem’e gelerek içlerinden bir 
     erkekle bir kadının zina ettiğini hikaye ettiler, (ve 
     ne hükmedersiniz? dediler).  Resulullah sall’allahu 
     aleyhi ve sellem onlara: 
 
     --Siz, Recim -taşlamak- (hükmü) hakkında Tevrât’ta ne 
     bulursunuz? diye sordu.  Onlar: 
 
     --Biz, zina edenleri teşhir ederiz, bunlar bir değnekle 
     de döğülürler.  Abdullâh İbn-i Selâm (ö. 664) bunlara: 
 
     --Yalan söylüyorsunuz!  Tevrât’ta Recim (âyeti) vardır, 
     dedi.  Bunun üzerine Tevrât’ı getirdiler.  Ve kitabı 
     açtılar. Yahudilerden birisi (Abdullah b. Sureyya, ö. 633) 
____________________ 
1.  İbn Mace, Mukaddime 10:80; Ebu Davud, Kitabu’l-Akdiyye, s. 
    27; Buhârî, Tevhid, s. 19; Müslim, Kitabu’l-Hudud, s. 28. 
    Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997. s. 44. 
2.  Senih, Hâdislerin Işığında Hâdişeler, s. 119. 
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     elini Recim âyeti üzerine koyarak ondan önceki ve 
     sonraki ayetleri okumaya başladı.  Abdullâh İbn-i Selâm ona: 
 
     --Elini kaldır! dedi.  O da elini kaldırınca Recim 
     âyeti görülüverdi.  Yahudiler: 
 
     --Ya Muhammed!  Abdullah İbn-i Selâm doğru söylemiştir: 
     Tevrât’ta hakikaten Recim ayeti vardır, dediler.  Bunun 
     üzerine (Resulullah zinanın vukûu hakkında şahid 
     istedi.  Dört Yahudi zani ile zaniye aleyhinde vech-i 
     mahsûs ûzere şehadet ettiler) Resulullah da bunların 
     recmolunmalarına hükmetti de recmolundular 
     (taşlandılar).3   
 
 Bu hadisten gayet açık bir şekilde anlaşıldığı gibi, Hz. 
Muhammed gerektiğinde Tevrât’ı getirtiyor ve ona uygun olarak hüküm 
veriyordu.  Bu demektir ki, Muhammed döneminde Tevrât’ın değiştirildiği 
iddiası yoktu, olsa bile Hz. Muhammed buna inanmıyordu.  Eğer Muhammed 
Tevrât’ın değiştirildiğini kabul etseydi, Tevrât’ın ayetlerine göre bir 
hüküm verir miydi?  Eğer “Recm” ayeti değiştirilmiş ya da Tevrât’ta yok 
idiyse, Peygamber nasıl “Recm” ayetine müracaat edebilir ve de hahamlar 
olmayan ayetin üstünü nasıl kapatabilirlerdi? İlginç olanı da bu:  İsâ 
Mesih buna benzeyen bir durumla karşılaştığı zaman buna çok farklı bir 
çozüm getirdi: 
 
     “Din bilginleri ve Ferisiler, zinada yakalanmış bir 
     kadın getirdiler.  Kadını orta yere çıkararak İsâ’ya, 
     “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı dediler.  
     Mûsâ, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını 
     buyurdu, sen ne dersin?  Bunları, İsâ’yı sınamak ve 
     suçlayabilmek için söylüyorlardı.  İsâ eğilmiş, 
     parmağıyla toprağa yazı yazıyordu.  Durmadan aynı 
     soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, “Aranızda günahsız 
     olan, ona ilk taşı atsın! dedi”   (Yuhanna 8:3-7) 
 
 Kur’ân’da zina suçunun sadece dayak cezası olduğu halde, 
günümüzde şeriat hükümlerine göre yönetilen İslâm devletlerinde zina 
için Kur’ân’da bulunan dayak cezası değil mütevatir (herkesin bildiği) 
sünnete dayanılarak, Tevrât’ın recm cezası (taşlanarak öldürülme) 
uygulanmaktadır.  Burada peygamberin sünneti, Kur’ân’a değil, Tevrât’a 
dayandırılmaktadır, uygulanmaktadır.4   
____________________ 
3.  Buhârî, Sahîh-i Buhârî, 9. cilt, 1482. hadis, ss. 317-318. 
4.  Sezgin, Kur’ân’ın Tasdik Ayetlerinin Yorumu, s. 39. 
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 Müslim şöyle nakletmişti:  “Ebu Hüreyre’nin (ö. 678) 
tanıklığıyla peygamberin söylediğini nakletmiştir; ‘Eskiden Muhammed 
demiştir ki, Ehl-i Kitaplar Tevrâtı İbranice olarak okuyorlardı, ve 
Müslümanlar için Arapça olarak tercüme ediyorlardı.’”5   
 
 El-Parîsî Salman (ö. 656), Tevrât’tan şöyle okudu: “Yemeğin 
bereketi yemekten sonradaki el yıkama içinde bulunur; ve bunu Hz. 
Peygambere söylediğinde, O şunu söyledi:”  Yemeğin bereketi hem 
yemekten önce hem de yemekten sonraki el yıkama içinde bulunur.”  
Tirmizi (ö. 932) ve Ebu Davud (ö. 888) bunu nakletmişler.6   
 
 Khaithama b. Abu Sabra şöyle aktarır:  “Medine’ye geldim ve 
Allah’tan iyi bir dost için dua ettim, ve bana Ebu Hüreyreyi verdi.  
Onunla beraber otururken nasıl Allah’tan uygun bir oturma arkadaşı  
dilediğimi anlattım.  O bana sordu: ‘Sen nereden geldin?’  Ve ben: ‘al-
Küfe’den, iyilik aramaya geldim...’  O bana dedi: ‘Siz iki Kitab’a 
inanan Salman’ı tanıyor musunuz?’” Tirmizi bunu nakletmişti.7   
 
 Zeyed b. Lebid demişti:  “Hz. Peygamber bir olaydan bahsetti, ve 
ondan sonra bana şöyle dedi:  ‘Bu Yahudiler ve Hıristiyanlar Tevrât ve 
İncîl okuyorlar ama bundan hiç bir şey anlamıyorlar, değil mi?’”  Ahmad 
ve İbn Mace bunu nakletmişler.  Ayrıca Tirmizi benzeyen bir şeyi aynı 
kişiden nakletmiştir, ve Darimi (ö. 869), Abu Umama’dan benzer bir şey 
nakletmişti.8   
 
 “Hatice onun kuzeni Varaka bin Navfal bin Asad bin ‘Abdul 
‘Uzza’nın yanında gitti, ve o İslâmiyet’ten önceki dönemde bir 
Hıristiyan idi ve İbranice olarak kitap yazıyordu.  Allah’ın istediği 
miktara göre Müjde’den İbranice olarak yazıyordu.  İhtiyar idi ve onun 
gözleri kör olmuştu.”9   
 
 Ebu Hüreyre (ö. 678) demişti:  “at-Tur’aya gittim ve Ka’b al-
Ahbar ile beraber oturdum, ve o bana Tevrât hakkında anlatıyordu, ve 
ben ona Hz. Peygamber hakkında anlatıyordum...  Ka’b Tevrât’ı okudu ve 
dedi, Allah’ın Elçisi doğru şöylemiştir.”  ____________________ 
5.  Mişkatu’l Masabih, 1. Kitap, 6. Bölüm, s. 42.   
6.  İbid, 20. Kitap, 1. Bölüm, s. 892. 
7.  İbid, 26. Kitap, 39. Bölüm, ss. 1.371-1.372. 
8.  İbid, 2. Kitap, 1. Bölüm, ss. 62-63. 
9.  Al-Bukhârî, The Translation of the Meanings of Sahih al- 
    Bukhari, 1. Kitap, s. 4. 
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Malik (M.S. 717-796), Abu Davud (ö. 888), Tirmizi (ö. 932), ve Nesai 
(ö. 915) bunu nakletmişler.10   
 
 “‘Ata’b. Yaşar demişti ki, Abdullah b. ‘Amr b. al-’As 
tanıştığımda ona şunu sordum:  ‘Allah’ın Tevrât’taki Elçilerimizin 
tarifini anlatır mısın?’  O da bunu kabul etti ve bana dedi...’  Buhârî 
bunu nakletmişti, ve ayrıca Darimi buna benzeyen bir rivayeti, ‘Ata’ya 
dayanarak, nakletmişti, ve onun şahidi ise İbn Salam (ö. 838) idi.”11  
  
     Buhârî’nın hadislerine göre, İbn ‘Abbâs şöyle demiştir:  
“Allah’tan çıkan sözlerin, tek bir kelimesini değiştirebilecek bir 
kimse yoktur.”  Madem ki Eski Ahit ve Yeni Ahit Allah’ın Sözüdür, Allah 
kendi sözünün değiştirilmesine kesinlikle izin vermez.  Bize Kutsal 
Kitabı gönderen Yüce Allah, kesinlikle bu kitapları koruyacak 
güçtedir.”12   
 
 “Kitap Ehl-i’nden bazılarının İbranice Tevrât okumaya ve Arapça 
olarak Müslümanlara açıklamaya alışık oldukları, bazen Muhammed’i 
kızdırdıkları ve bu yüzden izleyicilerini onlardan duyduklarını kabul 
veya red etmekte dikkatli olmaları için uyardığı sır değildir.”13   
 
 İmam Buhârî, Sahih’inde Abdullah b. Amr b. As’ın (ö. 685) 
tanıklığıyla peygamberin söylediğini nakletmiştir, “(İnsanlara) benim 
yanımda bir ayet olsa bile nakledin ve İsrailoğullarından (ne 
duyduysanız) hiç itiraz etmeden nakledin...”14   
 
 “Al-Hafız el-Zehebî (ö. 1353) kaydediyor ki, Yahudilikten 
İslâmiyet’e dönen Abdullah İbn Selâm (ö. 664) peygambere geldi ve ona 
‘(Dün gece) Kuran’ı ve Tevrât’ı okudum’ dedi. O da cevap verdi, ‘Bunu 
bir gece oku ve diğerini de bir başka gece oku’.”15   
 
 Hz. Muhammed’in hadislerinden de Kutsal Kitap’tan alıntılar 
vardır:  “Allah’ın Elçisi şöyle buyurdu:  Allahu teala, ‘salih kullarım 
için hiç bir gözün  görmemiş  olduğu şeyler   hazırladım’   
____________________ 
10. Mişkatu’l Masabih, 4. Kitap, 43. bölüm, s. 285. 
11. İbid, 26. Kitap, 18. Bölüm, s. 1.232. 
12. Sweetman, Islam and Christian Theology, 1. cilt, 1. bölüm,  
    s. 140. 
13. Buhârî, Sahih of al-Bukhari, 9. Cilt, No. 460, s. 339. 
14. Buhârî, Sahih of al-Bukhari, 4. Cilt, no. 667, s. 442.  
15. al-Thalabi, Al-İman al-Thalabi Tathkarar al-Huffadh, 1 Cilt,    s. 
27.
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diyor.”16  Büyük  bir ihtimalle bu hadis  Pavlus’un  Korintlilere  
birinci mektubundan alınmıştır: 
 
     “Tanrı’nın, kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir 
     göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği 
     kavramamıştır.  (1 Korintliler 2:9) 
 
 İlginç olan, Hz. Muhammed bu sözleri Tanrı’nın Sözü olarak kabul 
ederken çoğu İslâm alimin Pavlus’un peygamber mektuplarının da 
Tanrı’nın vahyi olduğunu inkâr etmeleridir. 
 
     “Durmadan Tanrı’ya şükretmemiz için bir neden daha var:  
     Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu 
     insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı 
     sözü olarak benimsediniz.”  (1 Selanikliler 2:13) 
 
 Hadisten bir başka örneğe de bakalım:  “Muhammed’in yakın 
çevresinden Abdullah İbn-i Amr, sık sık Tevrât okurmuş.  Bir gece 
rüyasında bir elinde bal, diğerinde yağ tuttuğunu, bazen bal tutan 
elini, bazen de yağ tutan elini yaladığını görmektedir.  Abdullah İbn-i 
Amr rüyasını Muhammed’e anlatır.  Muhammed, Abdullah’ın rüyasını iki 
kitab, yani bazen Tevrât bazen de Kuran okumasıyla yorumlar.”17  
 
 Eğer Hz. Muhammed Tevrât’ın değiştirildiğini kabul etseydi, 
Abdullah’a “Tevrât değiştirilmiş bir kitaptır, artık okuma” ya da 
“Okurken dikkat et, bazı yerleri değiştirilmiştir” demez miydi? Bütün 
bunlar, Tevrât ve İncîl’in Hz. Muhammed’ten önce değiştirilmediğini 
kanıtlıyor.  Bunların Hz. Muhammed’den sonra değiştirildiğini ise kimse 
ileri süremez.  Çünkü o döneme ait Kutsal Kitap ile şu anda elimizde 
olan Kutsal Kitap arasında herhangi bir fark yoktur.18  
 
 En’âm 6:91 ayetin indiriliş nedenini anlatan hadiste sözedilen 
kitabın Yahudilerin o gün ellerinde kitapları olduğu daha iyi 
anlaşılmaktadır.  Çünkü Hasan Basri Çantay, Kuran’ı Hakim ve Meal-i 
Kerim, En’âm 6:91 ayetle ilgili dipnotunda Şeyhzade’den alınan  hadis’e 
göre  Malik  bin  Sayf  adlı  bir  Yahudi  bilgini 
____________________ 
16. Mişkatu’l Mesabih, s. 487, c. 1297; 1. bab, birinci fasıl: 
    Cennet ve Cennet ehlinin vasfı hakkında; Pfander, Tevrât ve 
    İncîl’de Tahrif Yoktur, s. 78. 
17. Buhârî, Sahîh-i Buhârî, 6. cilt, 987. hadis, s. 439. 
18. Karataş, Gerçekleri Saptıranlar, s. 66. 
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bilgini Peygamberin yanına gelerek onunla kitaplar hakkında konuşmaya 
ve tartışmaya başlar, Peygamberin “Tevrât’ı Mûsâ’ya indiren  Allah  
hakkı  için  bana haber ver:  Kitabınızda  “Allah şişman olan bilgine 
buğzeder” diye bir şey bulmadın mı?  sözü üzerine şişman bir adam olan 
Malik bin Sayf’ın canı sıkılır ve “Allah hiçbir beşere (insana) hiçbir 
kitap indirmemiştir.” der.  Bu suretle bütün kitapları toptan inkâr 
etmiş olur.  Hadisin devamında olayı duyan Yahudilerin Malik bin Sayf’a 
“Yazıklar olsun sana, Mûsâ’ya Tevrât indirilmedi mi?” diye çattıklarını 
anlatıyor.  Onun, “Muhammed beni öfkelendirdi de ondan söyledim” 
yolundaki yanıtı üzerine Yahudiler; “Böyle öfke ile kitabını inkâr eden 
adamı biz istemeyiz” diyerek görevinden uzaklaştırıyorlar.19   
 
     “Allah’ı, O’nun şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar, zirâ 
     “Allah, insana bir şey indirmedi.” dediler.  De ki: “Öyleyse  
     Mûsâ’nın, insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdiği, - 
     ki siz onu parça parça kağıtlar hâline getirip 
     gösteriyorsunuz, çoğunu da gizliyorsunuz - ve ne sizin, ne de 
     babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitâbı kim 
     indirdi?”  “Allah” de, sonra onları, daldıkları bataklıkta 
     oynayadursunlar.”  (En’âm 6:91) 
 
 Bu ayeti böylece günümüzde bazı İslâm alimlerinin ileri sürdüğü 
gibi, Tanrı’nın Mûsâ’ya bir kitap verdiğini, Tevrât’ın o gün 
Yahudilerin elinde bulunan kitap olduğunu da kanıtlamaktadır.  Çünkü 
ayette Yahudilerin o kitabı kağıt parçalarına yazdıkları, bir kısmını 
gösterdikleri kitabın fiilen Yahudilerin elinde bulunan bir kitap 
olduğunu, ayette mevcut olan gerçek bir kitaptan bahsedildiğini 
göstermektedir.   
 
 Ayet, peygamberin zamanında “Allah hiç kimseye hiçbir kitap 
indirmedi” diyen Yahudi din adamlarının ellerinde bulunan kitabı 
Mûsâ’ya indirdiğini kabul etmekle birlikte, Yahudilerin elinde bulunan 
Tevrât’ın tahrif edilmiş olduğunu ve gerçek Tevrât’ın kaybolduğunu öne 
süren İslâm ulemasına da kendi peygamberlerinin ağzından cevap 
vermektedir.   
 
 “Musa’nın insalara nûr ve yol gösterici olarak getirdiği ve 
sizlerin parça parça kağıtlar halinde yazıp (insanlara) gösterdiğiniz, 
fakat çoğunu gizlediğiniz Kitabı kim indirdi?” cümlesinin kime hitap 
ettiği sorulabilir.  Bu da elbetteki sadece Yahudilere hitap edebilir.  
Ama hangi Yahudiler?  Hem Theodor Nöldeke ve Friedrich Schwally hem de 
Richard Bell, bu kelimelerin, ____________________ 
19. Çantay, Kuran’ı Hakim ve Meal-i Kerim, En’âm 6:91. 
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ancak Medine Yahudilerine hitap edebileceğini, dolayısıyla ayetin bu 
bölümün Medenî olduğunu ileri sürmüşlerdir.20   
 
 Enam 6:91 ayeti Peygamberin zamanında Yahudilerde bulunan 
Tevrât’ı Allah’ın indirmiş olduğu kitap olarak kabul etmekte, bunu 
Peygambere söylemekte ve bunu kabul etmeyenleri “bataklığa dalmış” 
olarak tanımlamaktadır.21   
 
 Hayber savaşı M.S. 628’te gerçekleşmiştir.22  Haykal’ın Hayât 
Muhammad adlı kitabına göre:  “Hayber’in düşüşü ile birlikte Yahudi 
kuvveti İslâm ya da Müslümanları artık tehdit eden bir unsur olmadı.  
Hz. Muhammed’in Hayber topluluğunu bölmek için seçtiği elçi Abdullah 
İbn Revaha (ö. 629) bu hususta bizzat peygamberin talimatlarını 
izleyerek Yahudilere adil bir şekilde davrandı.  Müslümanların savaşta 
ellerine geçirdikleri Tevrât metinlerini onlara geri vermesi onurlu bir 
davranıştı.”23   Demek ki, bu savaştan önce geçerli Tevrâtlar vardı, 
savaştan sonra da aynı metinler mevcut bulunuyordu. 
 
 Hadis uzmanı olan  Ernest Hahn’a göre, “Hadislerin kabul edilen 
ve tanınan derlemeleri arasında yeterince kanıt vardır ki, bu sayede 
Yahudi ve Hıristiyanlara ait Kutsal Yazıların tutarlılığını destekleyen 
Kur’an ile bu hadislerin de tam bir uyum ve bütünlük içinde olduklarını 
göstermek mümkündür.”24  Şu ana kadar, hadis ile ilgili 
araştırmalarımda, Tevrât ve İncîl hakkında ancak tek bir olumsuz hadis 
bulabildim.25  ALIM bilgisayar programını kullanarak, yapmış olduğum 
bir araştırmaya göre, Sahih-ı Buhari’nın yazmış olduğu 7.113 tane 
hadiste Tevrât ve İncîl kelimeleri Tevrât’ın 8 tane ve İncîl’in 3 tane 
olmak üzere referans olarak geçmektedir.  Bu hadislerin hiç birinde 
Tevrât’ın ve İncîl’in tahrif edildiğine dair bir tek örnek bile 
bulunmamaktadır; tam tersine bu hadisler Tevrât ve İncîl’in Hz. 
Muhammed’ın döneminde hâlâ geçerli olduğunu söylemektedir.  (Bkz. ALIM, 
1.3; 6.3; 3.335; 6.250; 6.478; 9.111; 9.507 & 9.532)  Şimdi ise, ilk 
dönem Müslüman ilâhiyatçıların görüşlerine bakalım. 
____________________ 
20. Rahmân, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 280. 
21. Sezgin, Kur’ân’ın Tasdik Ayetlerinin Yorumu, ss. 51-52. 
22. Sauvaget, İslâm Dünyası Kısa Kronoloji, s. 10. 
23. Haykal, The Life of Muhammed, s. 371. 
24  Hahn, Müslümanların Bazı Yanlış Anlamalarını Anlamak, s. 25. 
25. Sahih, Kitab ush-Shahada, No. 29; Sweetman,  
    Islam and Christian Theology, 1. Kısım, 2. Cilt, ss. 138-139; 
    Hahn, The Integrity of the Bible According to the Qur’an and 
    the Hadith, s. 37; Campbell, The Qur’an and the Bible, s. 68. 
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31. Bölüm 
 

İlk Dönem Müslüman  
 

İlâhiyatçılarının Görüşleri 
 
     “Biz bu misâlleri insanlara anlatıyoruz ama onları, 
     bilenlerden başkası düşünüp anlamaz.”  (Ankebut 29:43) 
 
 İslâm dünyasında, ilk dönemlerden itibaren akaid ve Kelâm 
literatürünün Hıristiyanlığa karşı yazanları çoktur.1  Ama bu bölümde, 
ilk dönem Müslüman yazarların daha olumlu örneklerine bakacağız. 
 
 Hz. Muhammed’ten sonra Hz. Ebu Bekir (ö. 634) Halife olarak 
Necranlı Hıristiyanlarla ahitlerini sürdürmüştür.  Hz. Ömer de Halife 
olunca cizye karşılığında onların can ve mal güvenliğini korumuş, 
ibadethanelerinin yıkılmamasını sağlamıştır.  Onları dinî inançlarında 
serbest bırakmıştır.2  M.S. 630 yılında Hz. Muhammed, Nadraşanlı 
Hıristiyanların paskalya bayramını kutlamaları için Medinedeki camiyi 
kulanmalarına müsaade etti. 3 
 
 Emeviler döneminde Hıristiyan-Müslüman ilişkisi gelişmiş, 
Muaviye’nin saraylarında birçok Hıristiyan görev almıştır.  Emevi 
Halifelerinin saraylarında Hıristiyan-İslâm iletişimi bilimsel olarak 
da başlatılmış ve tartışmalar yapılmıştır.  Yuhanna ed-Dımeşkî (ö. 750) 
Hıristiyanlığı cesaretle savunmuştur.  Müslüman yetkililer bu 
tartışmaları hoşgörüyle karşılamışlardır.  Ömer b. Abdulaziz (707-720), 
önceki yönetimlere göre kıyafet konusunda sert davranmağa başlamışsa da 
can, mal mabet ve ibadet hürriyetine saygıyı sürdürmüştür.4   
 
 Abbasî döneminde özellikle al-Mütevekkil (ö. 861) zamanında 
Hıristiyanlara kısıtlamların arttığını görmekteyiz.  Ancak Abassî 
hükümdarlardan Memûn (M.S. 813-833) zamanında Hıristiyan - İslâm 
iletişiminin bilimsel ürünler verdiğini görmekteyiz.  Memûn, akılcı bir 
mezhep olan Mutezile taraftarlarını tutmuş ve bilime önem vermiştir.  
Daha önce M.S. 754 yılında Halife al-Mansur    (ö. 755), Bizans’tan el  
yazmaları  isteyerek  bilimsel  iletişimi  
____________________ 
1.  Aydın, Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler 
    ve Tartışma Konuları, ss. 60-109.  
2.  Çubukçu, “Müslümanların Hıristiyanlığa Bakış Açıları”, s. 225.  
3.  Romain, Kur’an...Derken Haksız Değildir, s. 13. 
4.  Çubukçu, “Müslümanların Hıristiyanlığa Bakış Açıları”, s. 225. 
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başlatmıştı. Memûn ise Beyt ul-Hikme denen bilim kurumunu kurarak 
çeviri  faaliyetlerine  önem verdi.  Başka  kültürlerle  iletişime 
girdi.  Bu çeviri faaliyetlerinde Arap, Suryanî ve öteki Hıristiyan 
tercümanlar hizmet verdiler, Pehlevîce’den, Yunanca’dan, Suryanice’den 
birçok eserler Arapça’ya çevirildi. Böylece Müslümanlar, daha önce 
zenginleşmiş kültürle karşı karşıya geldiler.5  Nihayet Saadia (M.S. 
892-942) Kutsal Kitab’ı Arapça’ya tam olarak tercüme etti.6  Bunun 
sonucu olarak İslâm’da faaliyetler, hem müspet bilim ve hem de felsefe 
alanında arttı.  Adeta bir İslâm rönesansı doğdu.  İslâm’da zamanla 
Kindî (M.S. 796-866), Farab’i (M.S. 870-950), İ’bni Sina (M.S. 980-
1037) ve İbni Rüşd (M.S. 1126-1198) gibi büyük filozofların 
yetişmesinde bu bilim hareketinin büyük katkısı oldu.  12. yüzyıldan 
itibaren bu İslâm düşünürlerinin önemli eserlerinin Lâtinceye 
çevrildiğini ve böylece Hıristiyanlık - Müslümanlık iletişiminin 
bilimsel olarak geliştiğini görüyoruz.7  
 
 İlk Müslüman tefsircilerden İbn Cerîr et-Taberî (ö. 923) 
Kur’ân’da “tahrif” kelimesi hakkında “tahrif bi’l-lafz” değil, “tahrif 
bi’l ma’na”dır demişti.   Yani, Kur’ân’da Kutsal Kitap ile ilgili 
olarak geçen “tahrif” kelimesi Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini değil, 
yanlış yorumlandığını anlatmaktadır.  Taberî, aslında Hıristiyanlığın 
Nastûrî mezhebine mensup iken, daha sonra Müslüman olmuş ve İslâmiyeti 
desteklemek için Kitab-u’d-Din ve’d-Devle adlı bir kitap yazmıştır, .  
Bu kitapta Taberî sık sık Kutsal Kitap’tan ayetler aktarmıştır.  Zaten 
Taberî hiçbir zaman Hıristiyanların veya Yahudilerin kitaplarının 
değiştirildini söylememektedir.  Tam tersine, geçerli bir kaynak 
olarak, devamlı Kutsal Kitap’tan ayetler aktarmaktadır.  Taberî, 
özellikle şunu söylüyordu: “Allah’ın ilk Kitab-ı Tevrât’tır, ve bu 
kitap Ehl-i Kitab’ın elindedir.  İncîl Hıristiyanların elindeydi, ve 
İncîl’in büyük bir kısmı İsâ’nın doğumu ve hayatı ile ilgilidir.”8   
 
 Taberî’nin bu sözleri ilk dönem Müslüman tefsircilerin Ehl-i 
Kitab’ın elindeki Tevrât ve İncîl’in geçerliliğini kabul ettiklerini 
kanıtlıyor.  Şunu hatırlamalıyız ki, Taberî’nin Kur’ân-ı Kerîm’i 
savunmak amacı ile yazdığı kitap İslâmiyet’in başkentinde, Abbasî 
Halifesi al-Mütevekkil (M.S. 847-861) döneminde yazılmıştır.  Yani  Hz. 
Muhammed’in  ölümünden  yaklaşık  
____________________ 
5.  Çubukçu, Gazzâlî ve Şüphecilik, ss. 8-9. 
6.  Surburg, How Dependable is the Bible?, s. 37. 
7.  Çubukçu, “Müslümanların Hıristiyanlığa Bakış Açıları”, s. 226. 
8.  Taberî, Kitab ud-Din ve’d Devle, s. 51. 
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200 yıl sonra  yazılmış bir kitaptır.  İlk  dönemlerdeki  Müslüman 
tefsirciler hâlâ geçerli olan Tevrât ve İncîl’in Hıristiyanların ve 
Yahudilerin elinde olduğuna inanıyorlardı.9  
 
 Hadisçilerin en büyüklerinden biri olarak gösterilen İmam 
Muhammed İsmail Buhârî (ö. 810)  “El Cami us-sahîh” adlı kitabında, 
şöyle demektedir:  “Tahrif kelimesi (bozulmak), orijinal hali bozup 
değiştirmek anlamına geliyor.  Fakat “Tanrı’nın sözlerini tahrif 
edebilecek kimse yok” diyen ayetten dolayı Yahudiler ve Hıristiyanlarla 
ilgili tahrif, ancak Tanrı’nın sözleri üzerinde yanlış yorumlarla 
ilgili olabilir.”10   
 
 Basralı Mu’tezilî bilgini Ebu ‘Uthman ‘Amr b. Bahr el-Câhız (ö. 
868) bir ilâhiyatçı olarak değil, daha çok bir sosyolog olarak yazdı.11   
O Arapların tüm zamanlar içerisindeki en büyük yazarlarından biridir.12  
El-Câhız, sık sık şunu söylemiştir; “Tevrât doğrudur ve 
değiştirilmemiştir.”13  Hirschfeld, 1901 yılında şunu söyledi: “El-
Câhız’in, Kutsal Kitap’tan Arapça olarak kopya ettiği nüsha, mevcut el 
yazmalarının en eski örneklerindendir.”14   
 
 İbraham en-Nazzam (ö. 845) Hem Kur’ân-ı Kerîm’i hem de İncîl’i 
ezberlemişti.15  
 
 Gazzâlî (M.S. 1058-1111), bir Sufi olarak İslâmiyet’in en büyük 
ilâhiyatçılarından biri sayılır. Gazzâlî, devrinin bütün disiplinleri 
ile meşgul olmuş, hepsi ile ilgili eserler kaleme almıştır.  Bütün 
İslâmî ilimleri hakkı ile etüd etmiş, ayrı bir düşünür ve âlim tipini 
ortaya koymuştur.  Fıkıh ve usûlü, felsefe, kelâm ve tasavvuf 
sahalarında derinleşmiş kendisinden sonra bu yolu takip etmek 
isteyenlere zor bir örnek olmuştur.17  
____________________ 
 9. Gilchrist, The Textual History of the Qur’an and The Bible, 
    s. 301. 
10. Hughes, “Notes on Muhammadanism”, s. 198. 
11. Finkel, “A Risâla of al-Jâhiz”, Journal of the American 
    Oriental Society, s. 313. 
12. Tha’alibi, Yatimat al-Dahr, 3. cilt, s. 238; Thabit b. 
    Qurra, Yaqut, Dictionary of Learned Men, 6. cilt, ss. 69-70;  
    Newman, Early Christian-Muslim Dialogue, ss. 692 ve 710. 
13. El-Câhız, Al-Hayawan, s. 41. 
14. Hirshfeld, “Mohammedan Criticism of the Bible”, s. 230. 
15. Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, s. 25. 
16. İbid, ss. 102 & 107-108. 
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 Gazzâlî, Hıristiyanları  “tahrif bi’l-ta’wil”, ile suçluyor, 
yani Hıristiyanların Kutsal Kitab’ı yanlış yorumlamalarından, yorumları 
çarpıtmalarından dolayı suçluyor.18 Gazzâlî Hıristiyanların yanlış 
yorumlar yaptığını söylüyordu, ama metinler  açısından  ancak  bir  tek  
ayetin  tahrif   edildiğini söylüyordu, bu ayet şudur: Yuhanna 1:14.19   
 
     “Söz insan olup aramızda yaşadı.  Biz de O’nun 
     yüceliğini, Baba’dan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan 
     biricik Oğul’un yüceliğini gördük.”  (Yuhanna 1:14) 
 
 Gazzâlî büyük bir İslâm mütefekkiridir.  Hemen hamen bütün İslâm 
disiplinler ile ilgilenmiştir.  Kelâmî yönden on Eş’arî kelâmcıları 
arasında saymak gerekmektir.  
 
 İslâm kelâm ilminin büyük bir otoritesi olan Gazzâlî’nin Yuhanna 
ile ilgili sözlerini Prof. Sweetman şöyle yorumlamaktadır: 
  
     “Gazzâlî’ye göre, İncîl’in İsâ Mesih’in insanlığı ile 
     ilgili ayetleri olduğu gibi kabul edilmeli; ama İsâ 
     Mesih’in ilâhi sıfatları ile ilgili ayetlere gelince, 
     bunlar mecazi olarak kabul edilmelidir.  Bu sonuca 
     göre, Gazzâlî’nin esas sorunu önyargılı olarak karar  
     vermesiydi.  Onun inancına göre İsâ Mesih’in insanlığı 
     ve Tanrılığı birleştirilemez.  Gazzâlî’nin kendi yorum 
     metoduna göre bu sonuca varmış olması gerekirdi.  
     Fakat, Gazzâlî’nin belli olan dürüstlüğüne rağmen, 
     kabul etmeliyiz ki, onun konuya yaklaşımı, daha önceden 
     karar vermiş olduğu sonuçlardan kaynaklanmaktadır.  Ama 
     buna rağmen çok ilginç bir şey var: o da Gazzâlî 
     İncîl’in değişmediğini bir esas olarak kabul 
     etmekteydi, İbn Hazm ise direkt olarak İncîl’e karşı 
     saldırılar yapıyordu.  Bu, ikisi arasındaki farklılığı 
     oluşturuyordu.20   
 
 Sultan Adud ed-Devle Kadı el-Bakıllânî (ö. 1013) Hz. İsa 
üzerinde yoğunlaşan görüşmeler yapmıştı.  Bakıllânî Hıristiyanlığa 
karşı şiddetli bir polemikçidir.  Ama buna rağmen İncîl’den tam ve 
doğru iktibaslarda (aktarma) bulunmuştur.21 Bu konu hakkında el-
Bakıllânî de fikirlerini şöyle belirtmişti: 
____________________ 
18. Sweetman, Islam and Christian Theology, 2. Cilt, ss. 267-269. 
19. İbid, 2. Cilt, ss. 295-297. 
20. İbid, 1. Cilt, s. 267. 
21. Yazıcıoğlu, Kelâm Ders Notları, s. 88. 
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     “O’na göre, İsa Mesih ile ilgili Islam ve Hıristiyan 
     öğretileri arasındaki farklılıklar, İncîl’in doğru olup  
     olmadığını sorgulamak için sebep değildir.  Böylece, 
     inananlara Kutsal Kitab’ı incelemelerini, bölümleri okudukça 
     kitabın kendini nasıl doğruladığını bulmalarını tavsiye 
     eder.”22 
 
 Abdul-Cebbâr (937-1025) ve İbn Hazm (994-1064) Hıristiyanlara 
karşı “tahrif bi’l lafz”ın (metinlerin değiştirildiği) söz konusu 
olduğunu söylemeleri zamanla bu görüşün Müslümanlar arasında kabul 
edilerek, metinlerin değiştirilmediği şeklindeki görüşün yerini 
almıştır.23  İbn Hazm Tevrât’ı sistemli bir şekilde tenkid eden ve 
tahrif meselesini geniş bir şekilde ele alan ilk Müslüman bilgindir.24  
İbn Hazm Yahudilerin elinde bulunan Tevrât nüshalarının Hz. Mûsâ’ya ait 
olmadığını ispat etmeye çalışmıştır.25  Ama İbn Hazm İbranice 
bilmiyordu.  Tevrât’ın incelemesinde o, muhtemelen, Arapça nüshasını 
kullanmıştır.26  
 
 İmam Nevevî gibi bazı Müslüman alimler Kur’ân’a gösterilen 
saygının Tevrât ve İncîl’e de gösterilmesini, bu kitaplara küfreden 
kimsenin kâfir olacağını belirtirken, İbn Hazm, tahrif edilmiş 
kitaplara hürmet gösterilemeyeceğini söylemiştir.  
 
 Edinburgh Üniversitesi Arapça ve İslâmi Bilimler Profesörü, 
Montgomery Watt, şunu söyler:  “İslâmiyet’in ilk dönemlerindeki 
Müslümanların görüşleri şöyleydi; Hıristiyanlar Kutal Kitab’ın bazı 
kısımlarını saklıyorlardı, ama metinler değiştirilmedi.”27  Dolayısıyla 
belli oluyor ki, tarihsel bakımdan Müslümanların Kutsal Kitap ile 
ilgili görüşleri zamanla değişmiştir.  Günümüzün Müslümanlarının 
çoğunun görüşü, Abdul-Cebbâr ve İbn Hazm’in görüşlerine benziyor.  Ama 
ilk dönemdeki ilâhiyatçıların çoğu, Kitab-ı Mukaddes’in değişmezliğini 
savunmaktaydı. 
____________________ 
22. el-Bakıllânî, Kitab al-Tamhid, s. 101. 
23. Cate, Each Other’s Scripture; The Muslim’s Views of the Bible 
    and the Christian’s Views of the Qur’an, s. 63-66. 
24. İbn Hallikan (ö. 1282), Vefayâtu’l-Ayân, III:329. 
25. İbn Hazm, Kitabu’l-Fasl Fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal,  
    1. Cilt, ss. 116-224 ve 155. 
26. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât ve Yahudi Hayatındaki 
    Yeri, s. 135. 
27. Watt, “The Early Development of the Muslim Attitude to the 
    Bible”, ss. 53-57.  
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 Bîrûnî (ö. 1061), İslâm’ın yetiştirdiği, ortaçağın en büyük 
filozoflarından biri idi.  Ama Bîrûnî, herşeyden önce büyük bir 
filologdu.  O, ana dili Türkçe yanında, Arapça, Farsça, Süryanice, 
İbranice, Sanskritçe, Yunanca, Soğdca ve Hârzemce bilmekte idi.  
Bîrûnî; Yahudilerin, ellerindeki Tevrât nüshasında hiçbir karışıklık, 
değişiklik olmadığını söyledi.28 

  
 Hz. Muhammed’den 500-600 yıl sonra bile, bazı meşhur İslâm 
ilâhiyatçıları, Kur’ân’a dayanarak, Eski Ahit ve Yeni Ahit’in hâlâ  
sağlam  olduğunu  kabul  ediyorlardı.  Üstün  zekâsı, güçlü hafızası 
yanında etkili hitabetiyle de tanınan, eser ve tefsirleri sebebiyle 
yaşadığı asrın en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen 
kelâmcı-müfessir İmam Fahreddin er-Râzîdir. (M.S. 1149-1209)  Er-Râzî 
“Hem Kutsal Kitab’ın metinlerinin değişmediğini hem de Kur’ân ile 
Kutsal Kitab’ın sundukları ayetlerin bir uyum içerisinde olduğunu” 
söylüyordu.29  Râzî’nin kelâma dair en önemli eseri, El-Muhassal min 
Efkâr el-Mütekaddimîm ve’l-Müteahhirîn, Prof. Dr. Hüseyin Atay 
tarafından Kelâma Giriş adı altında Türkçeye tercüme edilmiştir. 
 
     Dr. Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur adlı kitabında 
İslâmiyet’in meşhur tefsircileri olan El-Beydâvî (ö. 1291) ve Er-
Râzî’den (ö. 1209) sık sık aktarmalarda bulunuyor.  Onların görüşleri 
de şöyle özetlenmiştir: 
 
     “Beydâvî ve Râzî’nin de tefsirleri ışığında kesinlikle 
     diyebiliriz ki, Kutsal Kitap ne Muhammed’den önce ne de 
     Muhammed’den sonra “tahrife uğramıştır.”30   
 
 Fadrettin Râzî’nın görüşüne göre, Bakara 2:75’te geçen “tahrif” 
yanlış yorum’lara verilen isimdir (Bkz. Ali-İmrân 3:78).  Ve de bu 
türden “tahrif”, Kur’ân ayetlerinde de “yanlış yorum” ile ilgilidir:  
“Tahrif sözü yorumlama ile ilgilidir. Çünkü eğer Yahudiler ayetlerin 
anlamını tersine çevirselerdi, Allah bu değişiklikten şüphelenmelerine 
izin vermezdi.  Bu yüzden bu tür ters anlam vermeler aslında değiştirme 
değildir.”31 
 
 El-Beydâvî  (ö. 1286)  Şafiî  (767-820)  mezhebine  mensuptu  
____________________ 
28. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dîni, ss. 15, 91 & 163. 
29. Ananikian, “Tahrif or the Alternation of the Bible According 
    to Moslems”, s. 77. 
30. Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, ss. 76-81. 
31. Râzî, e’t-Tefsiru’l-Kebîr, 3:135-136; 8:107-108; 10:118-119  
    & 135; 11:178 & 187;  
ve  Kur’ân üzerine büyük bir tefsir kitabı yazdı.  Kur’ân’ın bazı 
önemli ayetlerine değişik bir bakış açısı getirdi.  Beydâvî Kur’ân’daki 
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tahrif ile ilgili ayetlerin yorumlamasındaki farkların Kutsal Kitab’ın 
ayetleri üzerinde değil, daha çok Yahudi ve Hıristiyanların yanlış 
yorumlarından kaynaklandığını belirtmiştir.32  Beydâvî’nın Ankebut 
29:27 üzerindeki tefsirine göre ayetteki  “Kitap”  kelimesi tüm 
Kitaplar  ya da  “dört Kitap” demektir.  Beydâvînın Celal ud Din adlı 
kitabına göre onların adları Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur’ân’dır.  
Bakara 2:85’e göre Hz. Muhammed’i   dinleyip   Kur’ân-ı   reddederek,   
Kutsal Kitab’a inananlar, ancak Allah’ın vahiylerin bir kısmına 
inanıyorlardı.  Daha önceki Kitapların Tanrı’dan olup olmadığı bir 
tartışma yoktu.  Sadece tartışma noktası Kutsal Kitab’ı kabul edip 
Kur’ân-ı reddetmeleridir.33   
 
 İskenderiyeli bir Yahudi olan Sa’id İbn Hasan (ö. 1298) 
İslâmiyeti kabul etti ve diğer dinlerin yok olmasını istedi.  Ama buna 
rağmen, Eski Ahit’in metinlerinin değiştirilmediğini, sadece Yahudiler 
tarafından yanlış yorumlandığını söylüyordu.34   
 
 İbn Teymiyye (1263-1328) Şamlı bir ilâhiyatçı olup Hanbelî 
mezhebindendi.  O, ünlü bir ilâhiyatcı olup Sünni mezhebinde sözü geçen 
birisiydi.  Montgomery Watt, İbn Teymiyye’in görüşünü şu şekilde 
açıklıyor:  “Kur’ân’da geçen “tahrif” kelimesi ise, çoğu zaman yanlış 
yorumlardan dolayı yanlış anlamlandırılmaktadır.  O, buna dair, sık sık 
Hıristiyanların metinlerinden büyük bölümler aktarıyor.35  Tevrât’ın 
bütününde bazı ufak tefek lafzî tağyir ve tebdilin olabileceğini kabul 
etmekle birlikte İbn Teymiyye, Tevrât’ın hükümlerinin yazılarında bunu 
mümkün görmemektedir.  Ona göre, hiç kimse Tevrât’taki hükümlerin 
değiştirilmiş olduğunu iddia edemez.  Tevrât ve İncîl nüshalarının çoğu 
birbiriyle müttefiktir, ancak pek az metinde aralarında farklılık 
vardır.  Bir kimsenin Tevrât’ın bütün nüshlarını toplaması ve 
değiştirmesi mümkün değildir.36   
 
 İbn Haldun, (1332-1406) tahrif ve tebdilin (değiştirmek) 
Tevrât’ın metninde değil, te’vilinde (yorumunda) olduğunu görüşündedir.    
O,  “İçinde  Allah’ın   hükümü   bulunan   Tevrât 
____________________ 
32. Watt, Islam and the Integration of Society, s. 263. 
33. Sweetman, Islam and Christian Theology, 1. Cilt, ss. 131-132. 
34. Weston, “The Kitâb Masâlik an-Nazar of Sa’îd İbn Hasan of 
    Alexandria”, s. 312. 
35. Watt, Kitabu’l-Fasl Fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal, s. 263. 
36. İbn Teymiyye, El-Cevabu’s-Sahih, I:367-369. 
yanlarındadır” âyetini temel alarak, içinde Allah’ın hükümü bulunan 
Tevrât’ın metinlerinin değişmediğini ileri sürmektedir.  Ona göre, 
Tevrât’ın tahrifi ve tebdili hususunda Kur’ânda zikredilen ayetlerin 
mânâsı, te’vilde (yorumunda) tahrifi ve tebdilidir.  Bununla birlikte, 
gaflet ve diğer sebepler dolayısıyla Tevrât’ın bazı kelimelerinde 
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tebdil meydana gelmiştir.  Özellikle, devletin yıkıldığı ve Yahudilerin 
dört bir yana dağıldığı   dönemlerde   bu   mümkün   olmuştur.   Ancak,  
onların  
ulemasından  ve  ahbârından  kasıtlı  bir  tahrif  ve  tebdil vaki 
olmamıştır.37  Ayrıca İbn Haldun Kutsal Kitap’ta Hz. Muhammed ile 
ilgili peygamberlik ayetlerinin bulunduğunu söylemektedir.38  Onun 
naklettiğine göre İbn Haldun, “Eğer Yahudiler Tevrât’ın metinlerini 
değiştirmiş olsalardı, içinde Allah’ın hükmü bulunan kitap yanlarında 
olmazdı” demiştir.  O, bu görüşüne delil olarak İbn ‘Abbâs’dan (ö. 687) 
şu sözü nakletmiştir. “Bir milletin kendi peygamberine indirilen kitabı 
kasden değiştirmesinden Allah’a sığınırım”.39   
 
 Takiyyüddin Ebi’l-Abbas bin Ali el-Makrizî (1364-1442).  
Te’vilde tahrif görüşünde dahil olan başka bir Müslüman tarihçi, 
Makrizî’dir.  Onun görüşleri daha farklıdır.  O, Kur’ân’da bahsedilen 
tahrifin Tevrât’la değil, onun tefsiri olan Mişna ile ilgili olduğunu 
ileri sürmüştür.  O, Musa’ya gelen vahiy ve yazılı metinleri hususunda 
Yahudi kaynaklarında anlatılanları benimsemiştir.40  
 
 Tahrifin Tevrât’ın asıl metninde olmadığı görüşünde olan başka 
bir Müslüman alim, Hindistanlı Şah Veliyullah Dehlevî’dir (1703-1762).  
Dehlevîye göre tahrif, Tevrât’ın asıl metninde değil, tercümelerinde 
olmuştur. Bir ayeti, mânâsının gayrına hamletmek suretiyle de Tevrât’ın 
yorumunda tahrif yapılmıştır.41  
____________________ 
37. İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun el-Müsemmâ bi Kitabi’l-İber ve 
    Divani’l-Mübteda ve’l-Haber, 1/8; Adam, “Tevrât’ın Tahrifi 
    Meselesine Müslüman ve Yahudi Cephesinden Bir Bakış”, s. 378. 
38. İbn Haldun, Mukaddime, I, 4;  Wickwire, Kitab-ı Mukaddes ve 
    Kur’ân-ı Kerîm Fihristi, ss. 59-63. 
39. Bkz. İbn Haldun, Mulhak Li’l-Cüz’i’l-Evvel, (Emir Şekib 
    Arslan’ın ta’likâtı), s. 51; Adam, “Tevrât’ın Tahrifi 
    Meselesine Müslüman ve Yahudi Cephesinden Bir Bakış”, s. 379. 
40. el-Makrizi, Kitabu’l Mevâız ve’l-İ’tibâr Bizikri’l Hıtat 
    ve’lsâr El-Mâ’ruf Bi’l-Hıtati’l-Makriziyye, II/475. 
41. Dehvelî, El Fevzu’l-Kebir Fi Usuli’t-Tefsir, s. 13; Adam, 
    “Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi Cephesinden 
    Bir Bakış”, s. 381. 
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 Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ö. 1826) şöyle demişti:  “Kadim olan 
şey ise, hiç değişmez.  Allahü teâlânın zâtı (ya’ni kendisi) ve 
sıfatları böyledir.  Bunlar hiç değişmez. İşte Allahü teâlânın Kelâmı, 
hiç susmak olmıyan ve zâtı ile bulunan, ezelî ve ebedî bir kelâmdır.  
Kelâm sıfatı da basîtdir.  Hiç değişmez.  Hangi dil ile söylemek 
istense, söylenebilir.  Böylece, Arabî söylenirse, Kur’ân-ı  kerîm   
denir.   İbrânî  olarak  söylenirse,  Tevrâtdır. Süryânî  olunca,  
İncîldir.  (Şerh-ul-mekâsid)  kitâbında,  Yunânî söylenirse İncîl, 
Süryânî olunca, Zebûrdur diyor.  Fekat, kelâm-ı ilâhîde hiç değişiklik 
ve çoğalmak olmaz.  İnen kitâbların ve sahîfelerin hepsi, Allah, 
teâlânın kelâm sıfatındandırlar.”42   
 
 El-Yakubi (ö. 897) Kutsal Kitab’a çok değişik bir şekilde 
yaklaştı.  Kendisi bir Müslüman olduğu halde, Kutsal Kitab’ı olduğu 
gibi yorumladı.  O günkü Müslümanlar kendi felsefeleri doğrultusunda 
görüşlerini açıklıyorlardı, el-Yakubi ise tarafsız bir sekilde Kutsal 
Kitab’ı açıklıyordu.  Kur’ân ve Kutsal Kitap arasındaki çelişkileri 
görüp saşkınlığa düştüğü halde, Kutsal Kitab’ı Kur’ân-ı Kerîm’e uyması 
için, yaratıcı yorumlar yapmaktan sakındı.43   
 
     “Halbuki bütün işler tekrar Allah’a döndürülüp 
     götürülecektir.  İsrâil oğullarına sor; onlara nice âyetler 
     verdik.  Kim, Allâh’ın kendisine gelen nîmetini değiştirirse 
     bilsin ki, Allah’ın cezâsı çetindir.  (Bakara 2:110-111) 
 
 Bu ayetten anlaşıldığı gibi, herşey, bütün işler Yüce Tanrı’nın 
kontrolü altında bulunuyor. Şimdi ise, İsrail oğullarına verilmiş olan 
âyetler hakkında, onlara soralım. 
____________________ 
42. Bağdâdî, Herkese Lâzım Olan İmân, Terceme eden: Kemâhlı 
    Feyzullah Efendi, ss. 10 & 27. 
43. Donaldson, “al-Ya’qûbî’s chapter about Jesus Christ”,  
    s. 87-105. 
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32. Bölüm 
 

M.S. 632-900 Yılları Arasında  
 

Müslümanların ve Hıristiyanların Diyalogları 
 
     “Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın.  Sizdeki ümidin 
     nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman 
     hazır olun.”  (1 Petrus 3:15) 
 

A. 
Yakubi Patrik Yuhanna I  

ve Amr al-As 
M.S.639 

 
 M.S. 639 yılında Yakubi Patrik Yuhanna 1. ve Amr al-As 
arasındaki bir konuşmaya göre, Doğudaki Hıristiyanlar İslâmiyet’ten 
önce Kutsal Kitab’ı henüz Arapçaya çevirmemişlerdi.1  Ama aynı yıl 9 
Mayıs’tan sonra ve Amr al-As’ın Mısır seyahatından önce, Amr al-As 
Süryani Hıristiyanlarla bir anlaşma yaparak Müjde’nin bir kısmının 
Arapçaya çevirilmesini istedi.2   

 
 Patrik Yuhanna 1. ve Amr al-As konuşurlarken, Amr al-As şöyle 
sordu:  “Acaba sizin ellinizdeki Müjde dünyanın her yerinde aynı 
mıdır?”  Patrik Yuhanna 1. söyle cevap verdi:  “Elimizdeki bu Müjde 
Grekler, Romalılar, Süriyaniler, Mısırlılar, Hindular, Ermeniler, 
İranlılar, ve dünyanın tüm diğer halkları ve dilleri arasında 
aynıdır.”3 

B. 
Bizans İmparatoru 3. Leo  

ve Halife 2. Ömer b. Hattâb 
M.S. 719 

 
 M.S. 719 yılında, Bizans İmparatoru 3. Leo ve  Halife Umayyad 2. 
‘Ömer arasındaki tartışmanın bir yerinde, 2. ‘Ömer İncîl’in değişmiş 
olduğunu iddia etmiştir.  Buna karşılık, 3. Leo şöyle karşılık 
vermiştir:  “Eğer bu iddia sizin peygamberinizden geliyorsa, daha önce 
yazdıklarını unutmuş olmalı; yok eğer bir başkası bunu söylüyorsa, çok 
fena bir yalan söylüyor demektir.  Çünkü bizim inandığımız Müjde hiç 
bir değişime uğramadan çeşitli ____________________ 
1.  Newman, Early Christian - Muslim Dialogue, s. 3. 
2.  İbid, s. 19 & 42. 
3.  İbid, s. 24. 
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dillere çevirilmiştir:  Grekçe, Latince, İbranice, Kildanice, 
Süryanice, Habeşce, Hintce, Arapça, Farsça, Ermenice, ve Arnavutça.  
Bütün bu diller birbirinden farklı olduğu için birindeki değişiklik 
diğerlerini nasıl etkileyebilir?  Bu imkânsızdır.  Ne bizim aramızda ne 
de bu çeviriler içerisinde herhangi bir tahrif yoktur.  Artık bu 
anlamsız sözleri terk edin yoksa elinizdeki az olan gerçeği de 
kaybedebilirsiniz.  Siz Kitab-ı Mukaddes’in emirlerine az önem 
veriyorsunuz, çünkü keyifinize göre sizin düşüncelerinizi desteyekleyen 
ayetleri kabul ediyorsunuz, size uymadığını düşündüğünüz ayetleri ise 
reddediyorsunuz.”4 

 
C. 

Nesturi Patrik 1. Timoteyus (M.S. 780-823) 
ve Abbasi Halifesi Mehdi (M.S. 775-785) 

(M.S. c. 781) 
 

 M.S. 781’de Abbasi Halifesi Mehdi ve Nesturi Patrik 1. 
Timeteyus’un arasında geçen bir konuşma:  Ve güçlü Krallımız dedi ki; 
“Bana, Kelâm ve Ruh’un ezelden beri Tanrı’yla birlikte olduğunu hangi 
kitaplardan gösterebilirsin?  Ve ben şöyle dedim:  Önce peygamberlerin 
kitaplarından ve sonra İncîl’den gösterip kanıtlayabiliriz.5   
 
 Ve Tanrı’yı seven Kral bana dedi:  “Yahudiler nasil ki İsa’yı 
kabul etmemişler, siz Hıristiyanlar da Muhammed’i kabul etmiyorsunuz.  
Ve Kral’a şöyle dedim:  “Tevrât ve peygamberlerin  kitaplarında İsa 
Mesih ile ilgili birçok tanıklık olduğu halde onu  kabul  
etmemişlerdir.  Dolaysıyla   onlar   suçludur.  Bize gelince, bizim 
Kutsal Kitabımızda Muhammed ile ilgili tek bir tanıklık yoktur.”  Ve 
Krallımız dedi ki:  “Ama daha önce kitabınızda birçok tanıklık vardı 
fakat siz onları tahrif edip kitaptan çıkarttınız.”  Ve ben ona şöyle 
cevap verdim:  “Yüce Kral nereden biliyor kitabımızın tahrif 
edildiğini; o halde tahrif edilmemiş kitaplarımızın nerede olduğunu 
bize gösterebilir miziniz?  Eğer böyle bir kitap varsa, ortaya koyun ve 
biz bundan da hangisinin tahrif edilip hangisinin tahrif edilmediğini 
öğrenelim.  Eğer böyle bir kitap yoksa, elimizdekinin tahrif edildiğini 
nereden biliyorsunuz?”6 

____________________ 
4.  İbid, ss. 65 & 74-76. 
5.  İbid, ss. 181-182. 
6.  İbid, s. 193. 
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 Ve bizim bilgili Kral dedi ki:  “Siz eğer Tevrât ve Müjde’yi 
tahrif etmemiş olsaydınız, diğer peygamberlerin ayetlerinde Muhammed’i 
bulurdunuz.”  Ve ona cevap verdim:  “Acaba neden ve hangi amaçla biz 
kendi kitaplarımızı değiştirdik.  Bizim yaşayan imanımızı hangi 
cesaretle değiştirebiliriz?  Tevrât ve İncîl’de bulunan kurtuluş 
Müjde’si tanıklığını tahrif etmek kendi kendimizi zarar vermek olurdu.  
Tevrât ve İncîl’in metinlerini tahrif etmiş olsak bile, Yahudilerin 
elinde bulunan metinleri nasıl etkileyebilirdik?  Ve nasıl oluyor da, 
Yahudiler, Hıristiyan dini ile ilgili olan temel ayetleri 
değiştirmediler?  Hayır, gerçek şudur ki, ne biz ne de Yahudiler 
birbirimizin kitaplarını değiştirmedik.  Aramızdaki husumet bunun en 
iyi garantisidir.  Hayır, zaferli Krallımız, biz bu tanrısal kitaptan 
tek bir nokta bile değiştirmedik.  Ve eğer Muhammed’in ismi bu kitapta 
olsaydı, biz onun gelişini büyük bir özlemle ve arzuyla beklerdik.  
Bizim Araplarla  ve  Yahudilerle olan doğal ilişkimiz aynı 
düzeydedir.”7 

 
   D. 

Abbasi ‘Abdullah b. İsmail el-Haşimi 
ve 

Nesturi ‘Abd el-Mesih b. İshak el-Kindî 
c. M.S. 820 

 
 M.S. 820 civarında bir Müslüman olan Abbasi ‘Abdullah b. İsmail 
el-Haşimi ve Nesturi bir Hıristiyan olan ‘Abd el-Mesih b. İshak el-
Kindî’nın yazışmaları şöyledir. 
 

el-Haşimi 
 

 “Şimdi Allah sizi cahillikten ve imansızlıktan korusun, 
yüreğinizi O’nun nurunun gerçeğine açsın.  Bilmektesiniz ki, yıllardan 
beri ben kendimi dinlerin karşılaştırmasına adamış bulunmaktayım.  
Birçok milletin kutsal saydığı kitaplarını inceledim, özellikle 
Hıristiyanların Kutsal Kitabını okudum.  Musa’ya ve diğer peygamberlere 
verilmiş olan Eski Ahit ve İsa Mesih’e verilmiş olan Yeni Ahit’i okumuş 
bulunmaktayım; cennetin tüm bereketleri onların üzerinde olsun.  Eski 
Ahit’in Tevrât yazılarını okudum, Nun oğlu Yeşu’nun bölümü, Hakimler, 
1. ve 2. Samuel, 1. ve 2. Krallar, Davud’un Mezmurları, Davut oğlu 
Süleyman’ın Meselleri, Sadakatli olan Eyub, İşaya peygamber, diğer 12 
peygamber, Yeremya peygamber, Hezekiel peygamber, Daniel peygamber; 
bunlar Eski Ahid’in yazılarıdır.  Yeni Ahid’in yazıları ise:   
Müjde’nın  dört  bölümü,  birincisi  vergi  görevlisi  olan  
___________________ 
7.  İbid, s. 212-215. 
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Matta’nın, ikincisi Markos’un, üçüncüsü tıp doktoru olan Luka’nın, ve 
dördüncüsü Zebedi oğlu Yuhanna’nın.  Bu dört Müjde’den iki tanesi 
Elçiler tarafından yazılmıştır, ki bunlar devamlı olarak İsa Mesih’le 
birlikteydiler; cennetin bereketleri Matta ve Yuhanna’nın üzerinde 
olsun.  Cennetin bereketleri, yetmişlerin arasında bulunan ve diğer 
uluslara  müjdeyi yaymak için  İsa Mesih   
tarafından gönderilen Markos ve Luka’nın üzerinde olsun.  Bunlardan 
sonra,  Elçilerin İşleri  bölümü, yine doktor olan  Luka    tarafından  
kalem  alınmış  ve  İsa’nın  göğe  alınmasından  sonraonların 
yaptıkları  ve  öğretişleri  hakkında  bilgi  vermektedir. Elçi 
Pavlus’un yazmış olduğu 14 mektubu okudum ve üzerinde çalıştım.”8 

 
el-Kindî: 

 
 “Bana göndermiş olduğunuz mektupta Kitab-ı Mukaddes’i tamamen 
okuduğunuzu söylüyorsunuz.  Yazdığınıza göre, Yeşu kitabını tamamen 
dikkatlice okumuşsunuz.  Biz Hıristiyanlar ve Yahudiler, birçok konu 
üzerinde anlaşamamamıza rağmen, Kutsal Kitab-ın değişmezliği ve 
gerçekliği üzerinde aynı fikirdeyiz.   
 
 Şimdiden şunu anlıyorsunuz ki, biz peygamberlerin tanıklığını 
kabul ediyoruz, çünkü peygamberliklerini teyit ediyorlar.  Onlar 
tartışılamaz bir tanıklık verdikleri için, onların öğretişlerinin 
Tanrı’dan geldiğini kabul ediyoruz.  Bu metinler hâlâ bizim 
elimizdedir.   
 
 Biliyorsunuz ki, Yahudiler, bizim Müjde’mizin nur ve görkemine 
karşı oldukları halde, Eski Ahit konusunda aynı fikirdeyiz.  Biz ve 
onlar arasında hiçbir anlaşma olmamasına karşın, Eski Ahit’in tüm 
yazılarının vahiy olduğunu hepimiz kabul ediyoruz.  Onlar tahrif 
edilmemiş, ne bir şey eklenmiş, ne de bir şey çıkartılmıştır.”9 
___________________ 
8.  İbid, ss. 384-385.  
9.  İbid, ss. 424, 447, 449, & 498. 
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F. 

İbn Cerir et-Taberî (ö. 923)  
Kitab ud-Din ve’d Devle 

(M.S. 855) 
 
 Süryani bir Hıristiyanken, İslâmiyet’i seçen Taberî, Kitab ud-
Din ve’d Devle adlı kitabı yazdı.  Taberî özellikle bu kitabında 
İslâmiyet’i desteklemek için Kitab-ı Mukaddes’ten sık sık aktarma 
yaparak onu delil ve kanıt olarak kullanmaktadır.   
 
 Taberî bu kitap’ta şöyle diyor:  “Allah’a hamd ve övgü olsun, 
O’nun egemenliğinin sonu yoktur, ve hiç kimse O’nun Sözlerini 
değiştiremez.  Bu kitabın amacı,  Allah’ın  yardımı ile, yazdığım 
herşeyin açık olması ve herkesin anlamasıdır.  Onların kendi 
kitaplarından (Kitab-ı Mukaddes’ten) Hıristiyan mezheplerle ilgili 130 
tane tartışmanın açıklamasını yaptım.   
 
 Din ile ilgili kitaplar söz konusu olunca ilk önce Tevrât gelir, 
ve bu kitap halkının elindedir.  İncîl söz konusu olduğunda, o da 
Hıristiyanların elindedir, bunun büyük kısmı İsa Mesih’in  doğumu ve  
hayatı  ile ilgilidir;  bu  çeşitli  ahlaksal prensipler, olağanüstü 
öğütler, son derece güzel hikmet, ve mükemmel benzetmeler içermektedir.  
Zebûr söz konusu olduğunda ise, tarihsel olaylar, hamtlar, son derece 
güzel ilâhiler, mükemmel karakterler bulunur, ama her hangi bir şeriat 
içermez. 
 
 Allah’ın selamı Petrus, Matta, Luka ve diğer elçilerin üzerinde 
olsun.  Bu elçiler yazma konusunda Pavlus kadar yetenekli olmasalar da, 
onların yazdıkları aynı derecede geçerlidir.10 

 
G. 

Haham Moshe ben Maimon 
(Maimonides veya Rambam) 

(M.S. 1135-1205) 
 

 En büyük Yahudi alimlerinden biri de Maimodies sayılır. 
Maimonides, 13 İman Maddesi adlı kitabında, 8. ve 9. maddelerinin 
yazılma sebebi, Müslümanların “Tevrât’ın Değiştirildiği” iddiasını 
çürütmektir.11  Don Yitshak Abranavel (M.S. 1437-1508) ise, Roş Amanah 
isimli eserinde Maimonides’in görüşlerini savunmuştur.12 
____________________ 
10.  İbid, ss. 568, 571, 577, 607 & 610. 
11.  Hirschfeld, “Mohammedan Criticism of the Bible”, ss. 234-235. 
12.  Abranavel, Roş Amanah, (Principles of Faith), ss. 120-134. 
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33. Bölüm 

 
Son Dönem Mesih İnanlıların Görüşleri 

 
     “Biliyoruz ki, biz Tanrı’danız, bütün dünya ise kötü 
     olanın denetimindedir.  Yine biliyoruz ki, Tanrı’nın 
     Oğlu gelmiş ve gerçek Olan’ı tanımamız için bize anlama 
     gücü vermiştir.  Biz gerçek Olan’dayız.  O’nun Oğlu İsâ 
     Mesih’teyiz.  Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.” 
     (1 Yuhanna 5:19-20) 
 
 Anselm (M.S. 1033-1109) şöyle dedi:  “İman edebilmek için 
anlamaya çaba göstermiyorum.  Ama anlayabilmek için iman ediyorum.  
Çünkü şuna iman ediyorum ki, iman etmezsem, anlayamam.”1   “Verbatim 
sat sapienti est”; yani, anlayan için bir söz yeter. 
 
 Martin Luther (M.S. 1483-1546), Orta Çağlar dünyasını altüst 
eden kişi olarak tarihe geçmiştir.  M.S. 1517’de, Ekim ayının 31’inde, 
arife gününde öğle üzere, Luther endüljans (parayla bağışlanma) 
ticaretine karşı olan 95 tezini Wittenburg şatosu kilisesinin kapısına 
çaktı ve bunlardan bir “reform” hareketi başlamıştır.2 Bu reformun dört 
ana prensibi şunlardır:  Sola gratia, Solo Christo, sola fide, ve Sola 
Scriptura.  Yani, kurtuluş ancak lütufla, ancak İsa Mesih’le, ancak 
imanla, ve kurtuluşun tüm gerekleri ancak Kutsal Kitap’ta bulunur.”3   
 
 İnancın yozlaştığı, dinin bir takım adi tutkuların uğruna 
sömürüldüğü bir dönemde gerçek Tanrı bildirisinin özünü kavrayan 
Luther, insanları yeniden Kutsal Kitab’ın temellerine dönmeye çağırdı.  
Kutsal Kitap hakkında, Martin Luther şunu dedi:  “Kutsl Kitap, insanlar 
tarafından yazılmış olduğu halde, aynı zamanda insanlar tarafından 
değil, Tanrı tarafından verildi.”4  Ayrıca Luther şunu dedi:  “Kutsal 
Kitap hiç bir şeyde yanılmamıştır.”5  Ayrıca Luther, “Kutsal Kitap hata 
yapmaz.”6 söylemişti.  Luther’in bu meşhur sözüne göre, “Sacra 
scriptura sui ipsius interpres;” yani, en iyi tefsirci, Kitab-ı 
Mukaddes’in kendisidir. 
____________________ 
1.  Anselm, Proslogium, I. 
2.  Sormunen, Martin Luther, s. 43. 
3.  Kistler, Sola Scriptura, s. 184. 
4.  Boice, Does Inerrancy Matter, s. 18. 
5.  Pinnock, Set Forth Your Case, s. 2. 
6.  Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 38. 
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 Ortaçağın en büyük reformcularından biri olan Luther, şunu da 
söyledi:  “İmanın en büyük düşmanı aklıselimdir.  Ruhsal şeyler söz 
konusu olunca bize hiç yardım edemez.  Bilakis sık sık Tanrısal sözlere 
karşı mücadele eder.  Tanrı’dan çıkan tüm şeyleri hor görüyor.”6  Bir 
gün Luther’in basımevi sahibi, sofradayken şöyle sordu:  “Doktor, güçlü 
ve çarpıcı vaazlarınızı nasıl hazırlıyorsunuz?”  Luther de şöyle yanıt 
verdi:   “Sevgili arkadaşım, yöntem çok kolaydır, her isteyen aynısını 
yapabilir.  Kutsal Kitab’a dayanıyorum.  Onu her gün araştırıyorum.  
Kutsal Kitap büyük, çok dallı bir ağaçtır sanki.  Yaşamımda onda iyi 
meyve bulunmayan tek bir dal bile görmedim.”7  Luther’e göre, “Kutsl 
Kitap dışında, başka hiçbir kitap sonsuz yaşam hakkında öğretmiyor.”8  
Luther’den yazdıklarının doğru olmadığını söylemesi istendiğinde, 
“Kutsal Kitap tarafından ya da çok mantıklı bir neden aracılığıyla ekna 
edilmezsem, bunu yapamam.  Çünkü vicdanım Tanrı sözünün elinde esirdir 
ve vicdana aykırı hareket etmek de ne doğru, ne de güvenlidir.  Bu 
gerçeğin üzerinde duruyor ve onda ayak diriyorum, başka bir şey 
yapamam, Tanrı bana yardım etsin!”9 dedi.   
  
     “Çarmıhla ilgili bildiri mahvolanlar için saçmalık, ama 
     kurtulmakta olan bizler için Tanrı’nın gücüdür.  Nitekim 
     şöyle yazılmıştır:  ‘Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim, 
     zekilerin zekâsını boşa çıkaracağım.’  O halde bilge kişi 
     nerede?  Din bilgini nerede?  Bu çağın hünerli tartışmacısı 
     nerede?  Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi 
     mi? Mademki dünya, Tanrı’nın bilgeliğine göre Tanrı’yı 
     bilgelikle tanımadı, Tanrı iman edenleri, saçma sayılan  
     bildiriyle kurtarmaya razı oldu.  Yahudiler doğaüstü 
     belirtiler ister, Grekler ise bilgelik ararlar. Ama biz, 
     çarmıha gerilmiş olan Mesih’i tanıtıyoruz.  
     (1 Korintliler 1:18-23) 
 
 Fransa’nın ilâhiyatçı ve reformcusu olan John Calvin, (M.S. 
1509-1564) Kutsal Kitap hakkında şunu söylemiştir:  “Tanrı sadece 
Kutsal Kitap’ta O’nun sonsuz hakikatini gözetmiştir.  Mesih İnanlıları 
için, O Kitab’ın tanrısal kaynakları hakkında her hangi bir  kuşkusu  
yoktur.”10    Ayrıca  Calvin   şöyle   demişti:  “Eğer 
____________________ 
 6.  Luther, Table Talk, s. 353. 
 7.  Sormunen, Martin Luther, s. 96 
 8.  Kistler, Sola Scriptura, s. 131. 
 9.  Sproul, Kutsal Kitap’ı Anlamak: Yorum Bilimi, s. 38. 
10.  Jeffrey, The Handwriting of God, s. 13; Calvin, Institutes of 
     the Chrisitan Religion, 1. Cilt, s. 1536. 
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Tanrı’nın Sözü  bizim yolumuzu aydınlatmazsa, insanların tüm hayatı 
karanlık ve sis içerisindedir ve üzücü bir şekilde yoldan saparlar.”11   
 
 Alman Filozof Emmanuel Kant (1724-1804) Kutsal Kitap hakkında 
şunu dedi:  “Kutsal Kitab’ın herkesin anlayacağı dile çevirilmesi 
insanlık için en büyük yarardır.  Kutsal Kitab’a yapılan her saldırı 
insanlığa karşı suçtur.”12   
 
 I. Vatikan Konsili (M.S. 1869-1870) Papa IX. Pius tarafından 
toplanmıştır.  8 Aralık 1869’dan 18 Temmuz 1870’e kadar devam eden dört 
oturum halindeki bu konsilde, konsil babaları, Kutsal Kitab’ın 
Tanrı’nın Sözü olduğunu ve onun yanılmazlığını bir kez daha tasdik 
ettiler. 13 2. Vatikan Konsilin (1965) sonuçu aynıdır.14 
 
 Amerika’nın 16. ve en ünlü başkanlarından biri Abraham Lincoln 
(1809-1865), Kutsal Kitap hakkında:  “İnanıyorum ki, Kutsal Kitap Tanrı 
tarafından insanlara verilmiş en iyi armağandır.  Dünyanın 
kurtarıcısından gelen tüm iyilik, bu Kitab-ı kullanarak, bize haber 
verilmektedir.”15  Lincoln devam ediyor:  “Kutsal Kitap olmaksızın 
neyin adaletli ve neyin adaletsiz olduğunu bilemezdik.  Bu dünyada 
olsun, bunun ötesinde olsun, insanın mutluluğu için her şey Kutsal 
Kitap’ta açıklanır.”16  Başka bir yerde, Lincoln:  “Bu Kitab’ı 
mantığınıza göre okuyun, ve diğer kalan kısımları iman ile kabul edin; 
sonuçta da iyi bir insan olursunuz.” demiştir.17   
 
 Danimarka’nın en büyük filozof ve ihâhiyatçılarından biri olan 
Sören Kierkegaard (M.S. 1813-1855), hayat hakkında şunu söyledi: 
“Tanrı’nın Sözünü okuduğunuz zaman, daima kendinize şunu söymelisiniz:  
‘Bu kelâm benim hakkımda ve benimle konuşuyor.’”18   Kutsal Kitab’ı 
eleştirmeyin; O Kitap sizi eleştirsin. 
 
     Tıp Doktoru, ilâhiyatçı, 1952 yılında “Nobel Barış Ödülü” kazanan 
Albert Schweitzer (1875-1965) 1949 yılında Out of My Life and Thought  
adlı  kitabında  şöyle  dedi; “Tüm değerli çalışmalar  
____________________ 
11.  Kistler, Sola Scriptura, s. 227. 
12.  Gilchrist, Evet, Kitab-ı Mukaddes Tanrı Sözü’dur!, s. 9. 
13.  Schaff, The Creeds of Christendom, s. 80. 
14.  Jacob, Hıristiyan İnancı, s. 389. 
15.  Jeffrey, The Signature of God, s. 17. 
16.  Gilchrist, Evet, Kitab-ı Mukaddes Tanrı Sözüdür!, s. 281. 
17.  Meade, The Encyclopedia of Religious Quotations, s. 30. 
18.  Kierkegaard, For Self Examination; Sweeting, s. 31. 
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ancak imandan kaynaklanır.”19   
 
 Yıllar boyunca, Profesör Dr. Robert Dick Wilson, Princeton 
Seminary’ın Samî filoloji uzmanı idi.  Kırkbeş tane farklı dil 
biliyordu ve Eski Ahid’in İbranice konusunda, dünyanın en büyük 
uzmanlarından biriydi.  Prof. Dr. Wilson Eski Ahit hakkında şunu 
demişti:  “Sonuç olarak, Eski Ahit’in dil ile ilgili güvenilirliği 
hakkında, tüm saldırılar tamamen iflâs etmiştir.”20 
 
 Profesör Dr. Charles Hodge’e (1797-1878) göre, “Kutsal Kitap 
tamamen Tanrı tarafından verilmiştir.  O Kitap “in toto” (tamamen) 
Tanrı’nın Sözüdür ve insanlar tarafından herhangi bir yanlışlık 
yoktur.21 
 

 Koehler’e göre: “Kutsal Kitab’ın her hangi bir doktrinini 
bilmezlikten gelmek, saymamak, ya da reddetmek, Tanrı’nın yetkisine 
karşı isyan etmek demektir, ve bu cezasız kalamaz.”22 

 
 İncîl belgelerinin tarihsel güvenilirliğini kanıtlayan bir sürü 
kitap yazılmıştır.  İngilizce okuyabilenler için, hem bilim adamları 
hem de samimi dindarlar tarafından yazılmış olan yüzlerce kaynak mevcut 
bulunuyor. Aşağıdaki listede, hepsine Ehl-i Kitap tarafından, yani 
“Mesih İnanlılar” tarafından yazılmıştir. Bu insanların hepsi profesör 
doktorlar ve onların hepside Kutsal Kitab’ın değişmediğini, hâlâ 
geçerli olduğunu savunmaktadırlar. Yani bu alimler Kitab-ı Mukaddes’in 
eski İbranice ve Grekçe gerçek uzmanlarıdır.  Bu konuda gerçeği 
öğrenmek istersek bunun gibi esas kaynakları başvurulması 
gerekmektedir. 
 

İngilizce bilenler için önerebileceğimiz kaynaklar: 
 
Bruce, F.F., The New Testament Documents: Are They Reliable? 1964. 
Campenhausen, Hans, The Formation of the Christian Bible, 1972. 
Kenyon, Sir Fredric, Our Bible and the Ancient Manuscripts, 1939. 
Metzger, Bruce, The Text of the New Testament, 1968. 
Montgomery, J.W. editor, God’s Inerrant Word, 1974. 
Pache, René, The Inspiration and Authority of Scripture, 1969. 
Pinnock, Clark H., A Defense of Biblical Infallibility, 1971. 
Warfield, B.B., The Inspiration and Authority of the Bible, 1964. 
____________________ 
19.  Schweitzer, Out of My Life and Thought, s. 137. 
20.  Wilson, A Scientific Investigation of the Old Testament, 
     s. 130. 
21.  Hodge, Systematic Theology, s. 154. 
22.  Koehler, A Summary of Christian Doctrine, s. 10. 
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IX 
 

Eski El Yazmaları’nın Tanıklığı 
 

34. Bölüm 
 

Eski Ahid’in “Kanon” Oluşumu  
 
     “Ve vaki oldu ki, Musa bu şeriatin sözleri tamam oluncıya 
     kadar onları bir kitaba yazmağı bitirdiği zaman, Musa 
     Allahın ahit sandığını taşıyan Levililere emredip dedi:   
     Bu şeriat kitabını alın, ve onu Allahınız RABBİN ahit 
     sandığının yanına, sana karşı orada şahit olsun diye koyun.”   
     (Tesniye 31:24-26) 
 
 Tanrı’nın vahiy mesajı yazıldıktan sonra belli bir şekilde 
korunmuştur.  Tevrât’ın Musa’ya verilenin aynısı olduğu ve hiç 
değişmediği dogması, Rabbanî Yahudiliğin ve onun günümüzdeki uzantısı 
Ortodoksluğun temel inançlarındandır.  Rabbanî kaynaklara göre, Musa’ya 
verilen aynısı olan bir standart Massoratik nüsha daima varolmuş ve 
Mabed’li dönem’de bu nusha, Mabed’de (Bet Ha-Mikdaş) muhafaza 
edilmiştir.  Diğer nüshalar, bu nüshadan kontrol edilip 
düzeltilmiştir.1 Midraş Rabah’ın Dıvarim Rabah bölümünde, Musa onüç 
tane Tevrât nüshası yazdığı, bunların onikisini Oniki Sıpt’a dağıttığı 
ve birini de Ahit Sandığı’nın içine koyduğu ifade edilmiştir.2  Ahit 
sandığı içine konan nüsha, standart nüsha olmuştur.3 Yahudiler ve 
Hıristiyanlar için Eski Ahit’in “kanon”- unun4 oluşumu M.Ö. 536’dan 
sonra Hz. Ezra tarafından yapılmıştı.5 
 
 Eski Ahid’in en erken listesi, Sardis’teki (bugünkü Sart köyü) 
Mesih inanlıların önderi Melito (M.S. 170) tarafından yazıldı.  
Eusebius’un (260-340) Kilisenin Tarihi adlı kitabına göre, “Melito 
arkadaşı olan Onesimus’a bir mektup yazdı.  Melito  bu mektubunda  Eski 
Ahid’in 39 kitabından  yalnız’a 27  tanesinden  
____________________ 
1.  Lewitts, Studies in Torah Judaism, ss. 20-21;  
    Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 113. 
2.  Bkz. Midraş Rabah, Dıvarım Rabah, IX:9;   
    Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, s. 79. 
3.  Bkz. Tosefta, Baba Batra, 14a;  Adam, s. 79. 
4.  Kutsal Kitap “Kanon”u:  Yahudilerce veya Hıristiyanlarca 
    Kutsal Kitab’ın kabul edilen kitap dizisi veya listesi.  
    Kanonık Kitap, Hıristiyan Kiliselerince Hıristiyan Yazılarının 
    kabul edilen kitaptır. 
5.  Jeffery, Grant, R., The Handwriting of God, s. 58. 
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söz etmektedir.”6   
 
 “Origen,in (M.S. 185-254), Eski Ahid’in “Kanon” listesi hakkında 
sözedilen kitapları bugünkü 39 kitabın aynısıdır, ancak İbranilerin 
sayısına göre 22 tane sayılmaktadır.  Hakimler ve Rut bir kitap; 1. ve 
2. Tarihler ve 1. ve 2. Samuel birer kitap;  Ezra ve Nehemya bir kitap; 
Yeremya ve Yeremya’nın Mersiyeleri bir kitap; ve Hoşea ve Malaki 
arasında 12 küçük peygamberin kitapları bir kitap sayılırdı.  Böylece 
toplam 39 kitap sayılır.7   
 
 M.S. yaklaşık 90 yıllarında Flavius Yosefus, (M.S. 37-95) 
Apion’a Karşı (Contra Apionem) adlı kitabında, Yahudilerin 22 
kitabından söz ediyor.  
  
     “Biz Yahudilerin arasında, birbiriyle çelişen on binlerce 
     kitap bulunmamaktadır.  Tanrı tarafından vahyedilmiş, 
     tarihin tüm çağlarını içeren yirmi iki kitap var.  Bunların 
     beşi Musa’nın kitaplarıdır, Tanrı’nın şeriatını, başlangıçtan 
     (Musa’nın) ölümüne dek dünya tarihini içerirler.  Yani üç 
     bin yıl öncesini konu alırlar. Bu tarihten Xerxes’in (M.Ö. 
     c. 519-465) halefi Artaxerxes’in (M.Ö. ö. 338) egemenliğine 
     kadar olan süre onüç kitapta kaydedilmiştir.  Geri kalan 
     kitaplar Tanrı’ya hamd ve ahlâkı düzeltme gayesini 
     güderler.”8 

 
 Profesör F.F. Bruce, D.D., F.B.A., İngiltere’deki Manchester 
Üniversitesi’nin Kutsal Kitap İnceleme ve Yorumu Kürsüsü’nde Rylands 
Profesörüdür.  Prof. Dr. Bruce’e göre Yosefus’un 22 listesi, 
Yahudilerin geleneksel 24 listesinin aynısı olduğunu söylüyor.  Çünkü 
bazen Rut, Hakimler’in sonunda bulunuyordu, Yeremya’nın Mersiyeleri, 
Yeremya kitabının sonuna ekleniyordu.9   
 
 İskenderiye’li Atanasyus (M.S. 295-373), 367 yılında “Diriliş 
Mektubunda”, verdiği bir vaazda, sözü edilen kitaplar bugünkü 39 
kitabın aynısıdır.  İbranilerin sayısına göre 22 tane kitap 
sayılmaktadır.  Ancak “Ester” kitabı eksik bulunuyor ve onun yerine  
“Baruch”  eklenmiş   bulunuyor.    Bazı Yahudiler  “Ester”  
____________________ 
6.  Eusebius, Historia Ecclesiastica, IV. 26;  
    Bruce, The Books and the Parchments, s. 100. 
7.  İbid, IV. 25;  Bruce, The Books and the Parchments, s. 101; 
    Pache, The Inspiriation and Authority of Scripture, s. 46; 
    Archer, A Survey of Old Testament Intruduction, s. 60. 
8.  Yosefus, Contra Apionem, 1:38-41. 
9.  Bruce, The Canon of Scripture, s. 33. 
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kitabında “Tanrı”nın ismi bulunmadığı için “Ester” kitabını kabul 
etmiyordu.10   
 
 İsa Mesih ile aynı dönemde yaşamış İskenderiyeli Yahudi filozof 
Philo, (M.Ö. 30 - M.S.40) Eski Ahit’in 39 kitabının, İbranilerin 
“Kanon” listesiyle aynı olduğunu kabul ediyordu.11   
 
 Hayrullah Örs Musa ve Yahudilik adlı kitabında Eski Ahit 
hakkında şunu yazar:  “M.Ö. 300’e doğru da Tarihler, Ezra ve Nehemya 
bölümleri (indirildi).  Bu son tarihten sonra Eski Ahit’in artık 
şimdiki şekilde kaldığı, hatta bir harfinin bile değiştirilmediği bir 
gerçektir.”12   
 
 “Nasıl ki İsaac Newton (1642-1727) bize yerçekimi kanununu 
vermemişse, Kilise de bize Kutsal Kitab’ın “Kanon” listesini 
vermemiştir.  Tanrı dünyayı yaratırken bize yerçekimi kuvvetini verdi, 
aynı şekilde Tanrı Kutsal Kitapları oluştururken, tek tek her kitabı 
vahiy yolu ile vererek  “Kanon” listesini oluşturdu.”13 Kutsal Kitab’ın 
“kanon” oluşumu kendi kendisinin doğruluğunu kanıtlar. Geisler ve Nix’e 
göre, “Kanonik kitaplar Tanrı tarafından verilmiştir, ve insan 
tarafından sadece keşfetmiştir.”14 
verilmiştir, ve insan tarafından sadece keşfetmiştir.” 
 
 Eski Ahit’in orijinallerinde, ne bölümler ne de ayetler vardı.  
Ancak M.S. 1244 yılında St. Cher’li Hugo de Sancto Caro (ö. M.S. 1263) 
(Hugo Kardinali) Kutsal Kitab’ı bölümler halinde böldü.15  İki asır 
sonra, M.S. 1445 yılında, Haham Mordecai Nathan bu aynı bölümleri, 
ayetler halinde tekrar ayırdı.16  
 
 Tevrât sayısız inanlılarca okunmuş ve koruna gelmiştir.  Bir 
yerdeki nüshasında değişiklik yapılmış olsaydı, başka yerlerdeki 
nüshaları bu değişiklikten uzak kalırdı.  Ve bugün çeşitli nüshalarda 
bu çelişkiler ortaya çıkardı.  Ne var ki, hepsi birbirine uymaktadır.  
Kaldı ki, “Kutsal Kitap tahrif edilmiştir” diyenlerin  “gerçeğini”  
ortaya  koymaları  gerekir.  Bunu  hiçbir  
___________________ 
10.  Audet, “A Hebrew-Aramaic List of the Old Testament in Greek 
     Transcription”, s. 135-154. 
11.  Bruce, The Books and the Parchments, s. 98. 
12.  Örs, Musa ve Yahudilik, s. 37. 
13.  Packer, God Speaks to Man, s. 81. 
14.  Geisler ve Nix, A General Introduction to the Bible, s. 221. 
15.  Bruce, The Books and the Parchments, s. 121. 
16.  Jeffery, The Handwriting of God, ss. 62-63. 
 
zaman yapamayacaklardır, çünkü “başka gerçeği” hiç olmamıştır.17 
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 Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesinden Prof. Dr. Baki Adam, 
Süleyman Ateş’in Tevrât ile ilgili görüsünü şöyle özetliyor:  “Ateş, 
Kur’ân’ın indiği dönemde sahih olan Tevrât’ın sonradan değişikliğe 
uğradığını, belki de İzzet Derveze’den etkilenerek, söylemekte, ancak 
daha sonra Hz. Muhammed’in peygamberliğinin Tevrât’taki delillerinin 
tahrif edildiği görüşünü saçma bulmaktadır.  O, bu hususta şunları 
söylemektedir:”18   
 
     “Bir kavım, Hz. Peygamber’in sıfatlarını Tevrât’tan silmek 
     için herkesin üzerine titrediği Kutsal Kitab’ın metniyle 
     oynayamaz.  Hiç kimse bunu yapamaz.  Her halde Tevrât, tek 
     nüsha değildi ve Yahudi milleti de Medine’de oturan üç 
     kabileden ibaret değildi.  Her kabilenin elinde Kutsal 
     Kitab’ı vardı.  Bunların hepsinin birden değiştirilmesi 
     ma’kul mudur?”19   
 
 Ateş’in bu son cümlesi kendisi içine mantıklı ve tutarlıdır.  
Yahudi cemaatleri hakikaten, sadece üç kabileden ibaret değildi. 
Birinci ve İkinci Sürgün’de, Yahudiler Filistin’den dağılmıştı.   
Kur’ân’ın   oluştuğu  dönemde,  Yemen’de, Filistin’de, Irak’da, 
Hindistan’da, Habeşistan’da, ve Afrika’nın muhtelif ülkelerinde Yahudi 
cemaatleri yaşamaktaydı.  Bağdat yakınlarındaki Sura ve Pumbethia 
Talmud akademilerinde, Filistindeki akademilerde (Bet-Midraş) Yahudilik 
çalışmaları devam etmekteydi.  Bu cemaatlerin ellerinde Tevrât 
nüshaları mevcuttu.  İlk dönemde Müslümanlarla muhatap olanlar da 
sadece Medine ve civarındaki Yahudi cemaatleridir.  Dolayısıyla, bu 
cemaatler böyle bir değişiklik yapmaya kalkışsa bile, bu teşebbüs, 
diğer bölgelerdeki, özellikle Irak ve Filistin’deki cemaatlerden tepki 
görecekti.  Çünkü o cemaatler için henüz Hz. Muhammed’in ve İslâm’ın 
bir değeri yoktu.  Ayrıca, Tevrât’ın Aramca (Targum), Süryanice 
(Peshitta), Yunanca (Septuagint), Latince (Vulgata) ve diğer birçok 
dilde tercümeleri bulunmaktaydı.  İbn Teymiyye’nin deyimiyle, bütün bu 
nüshaların değiştirilmesi mümkün değildir.”20   
___________________ 
17. Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”: Gelişen Vahiy Yolları 
    Üzerine Bir Çalışma, s. 33. 
18. Adam, Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi 
    Cephesinden Bir Bakış”, ss. 384. 
19. Ateş, “Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir”, ss. 134-135. 
20. Adam, Tevrât’ın Tahrifi Meselesine Müslüman ve Yahudi 
    Cephesinden Bir Bakış”, ss. 384-385. 
 
 İslâmiyetin başlangıcında herkes; Yahudiler, Hıristiyanlar ve 
hatta müşrikler Yahudilerin Kutsal Kitab’ı olan Tevrât’ın Allah 
tarafından Mûsâ’ya verilen özgün ve ilâhî kitap olduğunu kabul 
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etmişlerdi.  Kur’ân da Tevrât’ın doğru yolu gösteren Allah’ın Mûsâ’ya 
indirdiği özgün ve ilâhî kitap olduğunu kabul etmiştir. İslâmiyetin 
başlangıcında Tevrât tahrif edilmiştir şeklinde bir kuşku veya sorun 
yoktu.  Çünkü o gün bilinen dünyada herkes Tevrât’ın Allah tarafından 
Mûsâ’ya bildirilmiş olduğunu kabul etmektedirler ve konuda 
hemfikirdiler.  Kur’ân’da bu inancı kabul etmiş ve bundan dolayı kendi 
doğruluğuna kanıt olarak Tevrât’a uygun oluşunu göstermiştir.  
Tevrât’ın Rabbi’ni Allah olarak kabul etmişse, aynı Allah’a inandığını 
bildirmiştir.  Ayrıca bütün İsrail peygamber ve kitaplarını aynen kabul 
etmiş, onlara inandığını bildirmiştir.  Dolayısı ile İslâmiyet’in 
başlangıcında İslâmiyet için ve Kur’ân için Tevrât’ın tahrif edilmiş 
olması diye bir sorun, bir kuşku kesinlikle yoktur.  Kur’ân için de 
yoktur; çünkü Kur’ân kendi doğruluğuna Tevrât’ı tanık ve kanıt olarak 
göstermektedir.  Hiç Tevrât’ın tahrifini ileri sürerek kendi kanıtını 
çürütür mü?  Kendi tanığını yanlışlıkla, yalancılıkla suçlar mı?  
Değiştirilmiş, tahrif edilmiş olduğunu bildirir mi?21   
____________________ 
21. Sezgin, Kur’ân’ın Tasdik Ayetlerinin Yorumu, s. 17. 
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35. Bölüm 
 

Eski Ahid’in 
 

Eski El Yazmaları 
 

     “Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan 
     kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan 
     ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.” 
     (Matta 5:18) 
 
 Şimdi, Tanrı’nın kendi sözünü koruduğuna dair bir kaç tarihi 
delile bakalım.  Eski Ahit M.Ö. 1450 - 425 yılları arasında İbranice ve 
Aramice olarak kaydedilmiştir.  Hz. İsa’nın ifadesiyle, Eski Ahid’in 
tüm orijinal sözleri, harfleri bile kalıcıdır, yani asla 
değişmeyecektir. 
 
 Tevrât’ın meşhur olan “On Emir”ini, Tanrı’nın kendi parmağı ile 
yazmış olduğunu öğreniyoruz: 
 
     “Ve Sina dağında, Musa ile söyleşmeği bitirince iki 
     levhasını, Allahın parmağı ile yazılmış taş levhaları ona 
     verdi.”  (Çıkış 31:18) 
 
 Bugün eldeki en eski İbranice metinlerden biri, geçen yüzyılda 
Mısır’da bulunan, On Buyruk’la Tesniye kitabında geçen İbrani Yasasını 
içeren nüshadır. (Çıkış 20:2-17 ve Tesniye 6:4-9).  Bu nüsha M.S. 220 
ve 250 yılları arasında, yani Hicret’ten yüzyıllar önce vuku bulunan 
“Büyük Eziyet,” sırasında yazılmıştır.  Eski Ahit’in en büyük ve en 
eski nüshası ise, “Doğu Nüshası” olup İngiliz Müzesinde 4445 numarayla 
kayıtlıdır ve M.S. 820-850 yıllar arasında yazılmıştır.  Onu M.S. 916 
tarihli St. Petersberg nüshası izler.  Her iki nüsha da kendilerinden 
çok daha eski olan yazmalardan nakledilmiştir.  Nüshayı yazan kişi, 
bunlardan ikisinin adını veriyor:  “Hilleli” ve “Mugah”.  Yahudi 
tarihçisi Zekkut, Hilleli nüshasının M.S. 595 yılında yazıldığını 
söylemektedir.  Şu halde, bu nüshaların Hz. Muhammed zamanında mevcut 
olması gerekirdi.  Yahudilerin yorumlarından anladığımıza göre, her iki 
nüsha da bugün elimizdeki Eski Ahit ile tam bir uyum içindeydi.1 

 
 Günümüze kadar gelen daha birçok İbranice el yazması vardır.  Bu 
el yazmaları  “Mazoretic  Text”  olarak  bilinirler.   Mazorete  
____________________ 
1.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, ss. 67-68. 
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(Mazorit)ler son derece özen göstererek Eski Ahid’in metnini kontrol 
edip korumak görevini üstlenen bir Yahudi heyetti.  İbranilerin, 
“Mazorit” kelimesi “duvar” veya “çit” demek, ve Tevrât’ın saflığını 
koruyabilmek için, her harfi sayarak “şeriat’ın etrafına bir duvar 
yapmak” anlamına geliyor. Bu konu ile ilgili, A.Ü. Dinler Tarihi 
Profesör Dr. Paçacı şunu açıklıyor: “Esasen, metinlerin korunmasına 
titizlik gösterildiği de bilirtilmesi gereken bir husustur.  Kutsal 
Metinler herkesin giremediği, özel yerlerde, özel muhafazalar içinde 
korunmuştur.”15 

 
 M.S. ikinci yüzyılda yazılmış olan Barkhi Abhus adlı İbranice 
bir kitap şöyle yazıyor:  “Tevrât Sina dağında Musa’ya indi, Musa onu 
Yeşu’ya emanet etti; o, İsrâil’in yaşlılarına; onlar, peygamberlerine; 
onlar da Yahudilerin en yüksek konseyi olan Sanhedrin’e teslim 
ettiler.”  Rivayete göre, bu konsey Ezra tarafından kurulmuş olup  
Yahudi  bilginlerinden  oluşmaktaydı  ve görevi, Tevrât’ı koruyup halka 
öğretmekti.  Babil esirliğinden sonra bu büyük konseyin Tevrât’a 
yeniden eski önemini ve görkemini verdiği söylenir (Talmud, Yahudilerin 
Geleneği Bölümü). Barkhi Abhus’ta, bu konseyin şu üç kutsal buyruğu 
vazettiği yazılıdır: 
 
   (1)  Hüküm vermede dikkatli ol!   
 (2)  Herkese öğret!   
 (3)  Tevrât’a sağlam bir kale ol!   
 
 İşte bu son buyruk, Tevrât’ı her türlü saldırıdan korumaları 
için Yahudilerin var güçlerini harcamalarını gerektirdi.  Onlar bu 
görevi hakkıyla yerine getirdiler.  Hiç bir ulus Yahudilerin Tevrât’a 
gösterdikleri özeni kendi kutsal kitabına göstermemiştir.  Öyle ki, 
onlar Tevrât’ın tüm sözcüklerini ve harflerini teker teker 
saymışlardı.”2  Miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya 
iyi korunur.  Sayılı koyunu kurt yemez. 
 
 Yahudilere gelince onlar kitaplarına olan aşırı düşkünlükleri 
sebebiyle çok hassas olmuşlardır.  Dinsel öğretilerde en küçük bir 
hatayı yapmaktan korkarlardı. “RABBİN işini gevşeklikle yapan lânetli 
olsun.”  (Yeremya 48:10)  Tanrı’ya olan imanı geliştirmek amacıyla bile 
olsa söylenen bir yalan ortaya çıktığında cezası mutlak ölümdü.3 Bu 
yüzden kopya ederken çok dikkatli davranırlardı.  Kitaplarının kelime 
ve harf sayısını bile sayıyorlardı.  Kutsal Yazılar’ı kopya ederken 
Yahudi kâtipler öyle  titizdiler  ki, kopya  ettikleri  her  yeni  
sayfanın  bütün  
___________________ 
2.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, ss. 55-56. 
3.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, s. 54. 



269 
 
 

harflerini dikey, yatay  ve  çapraz olarak  tek tek  sayarak eksik veya 
fazla çıktığı takdirde sayfayı yakıp yeniden başlıyorlardı.4  Hatta bu 
titizlik öyle bir noktaya varmıştı ki, bazı kâtipler kopya ettikleri 
nüshada bir yanlış gördüklerinde bile, onu korumuşlar ve doğru kelime 
veya ibareyi metnin kenarına kaydetmişlerdir.5 Yahudilerin “massorah”ya 
göre (parva, magna ve finalis) Kutsal Kitab’ın her harf, hece, ve 
paragrafını saymışlar.6  Tevrât’ın cümle sayısı 5.845’dır.7 Mümkün 
olduğu kadar her şeyi sayılıdır.  Tevrât’ın İbranice harf sayısı 
şöyledir:8 
 
 İbranice Harfler:      Tevrât’ta kaç kez kullanılmış: 
 
    ‘Alef                       42.377 
          Bet                         38.218 
       Giymel                      29.537 
          Dâlet                       32.530 
          Hê’                         47.754  
          Vâv                         76.922 
          Zahyin                      22.867               
          Kêth                        23.447 
          Têyth                       11.052 
          Yod                         66.420 
          Kaph                        48.253 
          Lâmed                       41.517 
          Mêm                         77.778 
          Nûn                         41.696 
          Şamek                       13.580 
          ‘Ayin                       20.175 
          Pêh                         22.725 
          Tsâdêy                      21.882 
          Kofh                        22.972 
          Reyş                        22.147 
          Şin                         32.148 
          Tav                         59.343 
                                     -------- 
                                     815.340  
____________________ 
4.  Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”, s. 35. 
5.  Oesterley, An Introduction to the Old Testament, s. 13. 
6.  Ramm, Protestant Christian Evidences, ss. 230-231. 
7.  Blau, “Torah”, The Jewish Encyclopedia, s. 196. 
8.  Jeffrey, The Signature of God, s. 14. 
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 Mazoretlerin İbranice Tevrât’ta tam 815.340 harfleri vardır:  
Her harf kaç kez kullanılmışsa sayılmıştır:   Örneğin, Tekvin kitabının 
78.064 İbranice harfinden, sadece 4.152 adet “Kêth”  harfi vardır ve 
tam 8.448 adet “vâv”  harf bulunuyor.  Tekvin’in orta ayeti ise, 
27:40’dır.9 
 
 Eski Yahudi alimleri, Tevrât’ın her harfini sayıyorlardı. 
“Soferim” olakrak isimlendirilen ilk rabbilerin (Rişonım)Tevrât’ın 
bütün harf ve cümlelerini saydığı ve bu yüzden onlara, “sayanlar” 
anlamında, “Soferim” dendiği belirtilmektedir.10 Tevrât’ın her yeni 
metni için bunu yapmışlardır.  Onların hesabına göre:11 
 
     Tevrât’ın orta harfi, Levililer 11:42’deki “gâçôn”, yani 
          “karnı” kelimesinin “vav” harfidir. 
     Tevrât’ın orta kelimesi, Levililer 10:16’daki “dârash”, yani 
          “araştırdı” kelimesidir. 
     Tevrât’ın orta ayeti, Levililer 13:33’deki “Ve hitgaleah...” 
           yani “ve kahin...” cümlesidir.  
 
 Tevrât’ın elyazması metnine, “Sefer Torah” denir.  Onun, 
Yahudilikte ve Yahudi hayatında yüksek bir kutsallık derecesi vardır.  
Sinagoglarda mihrabın yerini tutan ve “Aron Ha-Kodeş” denilen yerde 
saklanır.  248 sütün halinde yazılmış tek bir uzun sahifeden ibarettir 
ve iki ruloya sarılmış durumdadır.  Üzeri, çeşitli şekil ve yazılarla 
süslenmiş iyi cins bir kumaş kılıfla örtülüdür.  Sinagogdaki yeni 
yazılmış bir Sefer Torah, en az üç defa okunmadan Sinagog dışına 
çıkarılmaz.  Sefer Torah’ın, “Sofer” (müstensih) denilen ehli yazıcılar 
tarafından yazılması gerekir.  Sofer, Yahudi şeriatı Halakhah’a çok 
sıkı bağlı olmalıdır.  Yazım işine başlamadan önce, Mikve’ye12 dalarak 
temizlenmeli ve niyetinin Allah rızası olduğunu belirmelidir.  O, bir 
örnek nüsha kullanmalı, tek bir harfi  dahi kendi  hafızasından  
yazmamalıdır.  
___________________ 
 9.  Ginsburg, The Massoreth Ha-Massoreth of Elias Levita,  
     Being an Exposition of the Massoretic Notes on the Hebrew 
     Bible or the Ancient Critical Apparatus of the Old Testament 
     in Hebrew, with an English Translation and Explanatory Notes, 
     ss. 271-278. 
10.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 20. 
11.  Ginsburg, Jacob Ben Chajim İbn Adonıjah’s Introduction to the 
     Rabbinic Bible, Hebrew and English; with Explanatory Notes, 
     s. 15. Bkz. “Soferim” IX:2; Yehuda Halevî, The Kuzarî, 
     III:31. 
12.  Mikve, dinî kurallara göre hazırlanmış, suyu tabiî, 
     temizlenme havuzudur. 
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Yazarken, her kelimeyi örnek nüshadan okuyarak, sesli şekilde telaffuz 
etmelidir.  Yazı malzemesi olarak, “Kaşer” (veya “Koşer”) kuralına 
uygun şekilde düzenlenmiş hayvan derisi (Kelaf), siyah mürekkep ve 
kamış kullanılmalıdır.  Yazarken, “Massorah” denilen geleneksel yazı 
kurallarına uyulmalıdır.13  Prof. Dr. Samuel Davidson’a göre, 
Mazoritler Eski Ahid’in metinlerini titiz bir metodla kopya 
etmişlerdir. Kâtiplerin kopya şartları da şöyledir:14 

 
1.  Tapınakta kullanılan tomar, temiz hayvanların derisinden 
    olmalıdır.   
2.  Bu tapınakta kullanılacak deriler ancak Yahudiler tarafından 
    hazırlanmış olmalıdır. 
3.  Tomarların  yapıldığı deriler temiz hayvanlardan alınmış olan 
    iplerle bağlanmış olmalıdır. 
4.  Her deri eşit miktarda sütuna sahip olmalıdır. 
5.  Her sütunun uzunluğu en az 48 ve en fazla 60 satır olmalıdır.    
    Her sütunun otuz harf genişliğinde olmalıdır. 
6.  Butün tomar başlangıçtan beri çizgilerle doldurulmuş olmalı, 
    ve eğer tomarda üç kelimelik çizgi bulunursa, tomar 
    değersizdir. 
7.  Mürekkep siyah olmalı, kırmızı, yeşil ve de başka bir 
    renkte olmamalıdır.  Mürekkep özel bir tertip kullanarak 
    hazırlanmış olmalıdır. 
8.  Kopya yazarken, hakiki bir nüsha kullanılmalı ve kopya eden 
    kişi en ufak bir değişiklik yapmamalıdır. 
9.  Kâtip önündeki nüshaya bakmadan, tek  bir kelime, harf, ya da 
    bir “yod” (fonetik işaret) bile olsa, hafızadan yazmamalıdır. 
10. Her sessiz harf arasında bir iplik ya da tüy genişliğinde bir 
    aralık olmalıdır.  
11. Her yeni “paraşa” (kısım) arasında, dokuz sessiz harflik 
    boşluk olmalıdır. 
12. Her kitap arasında, üç satır boşluk olmalıdır. 
13. Musa’nın beşinci kitabının sonu, tam bir satırla bitirilmiş 
    olmalıdır.  Diğer kitaplar için bu kural geçerli değildir. 
14. Buna ek olarak, kâtip kopya ederken, Yahudi kıyafetini 
    tam olarak giymiş olmalıdır. 
15. Kâtip kopyaya başlamadan önce, bedenini tamamen yıkamış 
    olmalıdır. 
16. Kâtip Tanrı’nın ismini yazmaya başlamadan önce, yazı kalemi 
    mürekkebe yeni batırılmış olmamalıdır. 
17. Kâtip Tanrı’nın ismini yazarken, eğer bir kral ona bir şey 
    söylerse, onu dikkate almamalıdır. 
___________________ 
13.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, ss. 21-22. 
14.  Davidson, Hebrew Text of the Old Testament, s. 89. 
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 Samiriyelilerin Tevrâtı:  M.S.  100 - 200.    Samiriyelilerin 
Tevrâtı (Pentateuk) dünya’nın en eski kitaplarından biridir.  
Samiriyeliler M.Ö. 700 civarında Asurlular tarafından  İsrail’in  Batı  
kısmına  yerleştirilmiştir.  Bu bölge Yahuda eyaleti ile Galile eyaleti 
arasında bulunuyordu.   Bölgenin sınırlarını batıda Akdeniz doğuda 
Ürdün nehri, güneyde Yahuda eyaleti  ve  kuzeyde  Galile  eyaleti  
teşkil  ediyordu.17  Buraya Samiriyeliler yerleştikten sonra, hemen 
onlar ve Yahudilerin arasında bir düşmanlık başladı.  “Yahudilerin 
Samiriyelilerle ilişkileri yoktur.”  (Yuhanna 4:9)  Ama buna rağmen 
Samiriyeliler Tevrât’ını Tanrı’nın Sözü olarak kabul ediyorlardı, ve 
kendileri için kopyalar yapıyorlardı. Samiriyelilerin Pentateuk’ünün 
tüm harflerini Yahudilerin Tevrât’ı ile karşılaştırırsak, hemen hemen 
aynıdır.18  Bu eski metinler hâlâ Samiriye’de bulunmaktadır.   
 
     Aşağıda sıralanmış olan bu İbranice el yazmaları halen günümüzde 
varlığını sürdürmektedir:19 

 
  -  Kuttuni Nüshası:  (Kodeks cottonianus)  M.S.  500 - 600. 
  -  Ambirusayiye Nüshası:  (Kodeks ambrosianus) M.S.  550. 
  -  Kahire Kodeksi:  M.S.  895, İngiliz Müzesi, Londra.  
  -  İngiliz Müzesi Kodeksi:  M.S.  950, İngiliz Müzesi, Londra. 
  -  Peygamberlerin Kodeksi: (Leningrad Kodeksi)   
                             M.S. 1008, Leningrad. 
  -  Babylonicus Petropalitanus Kodeksi: (Leningrad Kodeksi) 
                             M.S. 1008, Leningrad._ 
 
 Bu nüshâların bazıları Hz. Muhammed’den önce mevcuttu.  Bazıları 
da onun çağından sonra yazıldı.  Ama onların bugünkü Kutsal Kitap 
metnine uyup uymadığını merak eden kişi Avrupa’nın sayılı 
kütüphanelerine başvurup karşılaştırabilir.  Eski Ahid’in bugün 
basılmakta olan nüshası, bu saydığımız nüshâların yardımıyla 
hazırlanmıştır ve önemsiz okuma farklılıklarının dışında İbranice 
orijinainlden ayrılmaz.20   
 
     “Geldiğin zaman Troas’ta Karp’ın yanında bıraktığım abayı, 
     kitapları ve özellikle yazı derilerini beraberinde getir.”  
     (2 Timoteyu 4:13) 
___________________ 
17.  Aydın, Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, s. 2. 
18.  Jeffrey, The Signature of God, s. 35. 
19.  McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 56. 
20.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, s. 69. 
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36. Bölümü 
 

Eski Ahid’in Diğer Çevirileri 
 
     “Pavlus, her Sept günü havrada tartışarak hem 
     Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu.”   
     (Elçilerin İşleri 18:4) 
 
 Tevrât’ın, M.Ö. III. Asır ile M.S. IV. Asır’da geçerli olan 
klasik birçok dilde terçümesi yapılmıştır.  Bunların en meşhuruları, 
Yunanca “Septuagint”, Aramca “Targum”, Süryanice “Peshitta” ve Latince 
“Vulgata”dir.1  Bugün elimizdeki Tevrât’ın Hz. Muhammed zamanındaki ve 
ondan yüzyıllar önceki Tevrât’ın aynısı olduğunu vurgulamak için, Eski 
Antlaşma’nın diğer tercümelerinden de söz etmek istiyoruz.  Zira Tevrât 
“yok olup gitmiş” olsaydı, bu eski çeviriler nasıl ortaya çıkabilirdi?    
 
 Elimizdeki Eski Ahit metnine tanıklık eden diğer bir kaynak da 
“Septuagint” (Septuacint)tir.  Kral Ptolemy II (M.Ö. 309-274), 
İskenderiye’nin ünlü kütüphanesi için, Eski Ahit’in bir Grekçe 
tercümesini istedi.  Sözünü ettiğimiz bu kitapların çevirisi M.Ö. 285-
247 yıllarında Mısır’da yapılmıştır.  M.Ö. birinci ve üçüncü yüzyıllar 
arasında Mısır’daki İskenderiye kentinde Grekçe bilen Yahudilerden 
oluşan bir heyet Eski Ahit’i asıl İbranice halinden Grekçeye çevirdi.  
Bu heyeti oluşturan kişilerin geleneksel sayısı 72 olduğu için, bu 
çeviriye “Yetmişler” anlamına gelen “Septuagint” adı verildi.  M.S. 
birinci yüzyılda Grekçe dünya dili haline gelmiş ve İsâ Mesih’in 
havarileri Grekçe konuşarak bu çeviriyi kullanmışlardı.  Septuagint, 
Tevrât’ın en doğru çevirisi sayılır.  Yeni Ahit’in metninde yer alan 
Eski Ahit’e ait 18 ayrı alıntının Septuagint’ten aktarılmış olması bu 
çeviriye ne kadar güvenildiğine dair bir delildir.   
 
 Septuagint ile ilgili herhangi bir sorun yoktur.  Pavlus 
Septuagint Tanrı’nın Sözü olarak aktarmıştır.2 Hem Yahudiler hem de 
Hıristiyanlar tarafından tamamen kabul edilmiştir.  Eğer Eski Ahid’in 
tüm İbranice metinleri aniden yok olup gitmiş olsaydı, ve sadece 
Septuagint kalsaydı, Hıristiyanlar için her hangi bir sorun yaratmazdı.  
Eski Ahid’in İbranice ve Grekçe metinleri aynı şeyi öğretiyorlar.  
Tanrı’nın temel gerçekleri ve doktrinleri, Kutsal Kitap’ta sık sık 
tekrarlanmaktadır.  Titiz veya ince bir çalışmada   
____________________ 
1.  Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 3. 
2.  Davis, The Debate About the Bible, s. 64.   
    Bkz. Romalılar 3:4 ve Tekvin 15:6. 
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küçük farklılıklar görülebilir, ama ne Yahudilerin ne de 
Hıristiyanların hiçbir doktrini bu ince farklılıklardan etkilenmez.3  
Aslında,   Eski  Ahid’in   İbranice  olan  Mazoretik metinlerini 
alırsanız, ve aynı zamanda Eski Ahid’in Grekçe olan Septuagint 
metinleri ile birlikte bakarsanız, Eski Ahit’in ne kadar sabit ve 
güvenilir olduğunu hemen görebilirsiniz.  Hep aynı şeyi 
söylemektedirler. 
 
 Yunanca konuşan kiliseler ilk üçyüz yıl boyunca, hep Septuagint 
kullandılar, ve her hangi bir problem çıkmadı.  Septuagint’in 
değiştirilmesi için hem Yahudilerin hem de Hıristiyanların oy birliği 
gerekecekti.  Bu ise olanaksızdır.  Tarih boyunca Yahudilerin ve 
Hıristiyanların oy birliği hiç olmamıştır.4 
 
 Şimdi Eski Ahid’in diğer eski tercümelerine de bakalım.  Akuila 
tarafından M.S. 130 yılında bitirilen Eski Ahit’in bir Yunanca çeviri 
yapılmıştı.  Bunun yanında Symmachus adında bir Samiriyeli tarafından 
M.S. 218 yılında bitirilen bir başka Yunanca çeviri daha vardır.  
Tevrât Septuagint’tan naklen eski Latinceye çevirisi, M.S. ikinci 
yüzyıla rastlar.  Ardından Jerome Eski Antlaşma’yı İbranice’den 
“itala”ya çevirdi ki, bu çeviri “latince” ya da “Vulgata” çevirisi diye 
tanınır.  Bu tercümenin M.S. 405 yılında bitirildiği kabul 
edilmektedir.  Peşita’nın Süryanice Eski Ahit tercümesi ise, M.S. 
birinci yüzyılın sonunda bitirilmiştir.  Odesalı Yakub, “Tevrât 
Mesih’in zamanında Odesa kralı Abgar’ın emriyle çevrilmiştir” diyor.  
Süryanice çeviriye ilk defa ikinci yüzyılda Sardıs’lı Melito’nun işaret 
ettiği sanılır.  Eski Ahit’in Süryani Philoxenian çevirisi M.S. 
yaklaşık 508 yılında Polykarp tarafından yapılmıştır.  Bu çeviriyi 
Thomas Heracklea 616 yılında düzeltmiştir.  O halde Süryanice 
tercümelerin tamamı, Hz. Muhammed’den önce mevcuttu ve son tercümeye de 
onun zamanında başlanılmıştı.5   
 
 Hz. Muhammed’in Ashabı Habeş ülkesine sığındıklarında, bu belde 
halkının Tevrât’ı ve İncîl’i kendi dillerinde okuduklarına tanık 
olmuşlardı.  Hatta dördüncü yüzyıla ait olduğu sanılan tercümenin hayli 
eski olmasından dolayı, dilini anlamakta güçlük çekmekteydiler.  Aynı 
şekilde, Halife Ömer, Mısır’ı fethettiğinde, bu ülkede hakim olan din, 
Mesih İnancıydı. Kitab-ı Mukaddes’te ülke dili olan Kopça’nın üç ayrı 
lehçesine birden (Saidi, Buhayri,  
____________________ 
3.  Archer, A Survey of the Old Testament, s. 25. 
4.  Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible, ss. 99-100. 
5.  Pfander, Tevrât ve İncîl’de Tahrif Yoktur, s. 59.  
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Buşmuri) çevrilmiştir.  Bu çeviri,  üçüncü  ve  dördüncü yüzyıllar 
arasında Septuagint’ten yapılmıştır.6 

   
 Tevrât’ın bazı bölümleri Ermenice’ye M.S. 411 yılında 
Süryanice’den, M.S. 436 yılında da Septuagint’ten çevrilmiştir.  Bundan 
yaklaşık yüzyıl sonra, ama Hicret’ten önce Gürcüce tercüme  
bitirilmiştir.  Gotha Patriği Ulfilas Tevrât’ı M.S. 360 yılında Gothik 
diline çevirmişti.  Septuagint ve Akuila çevirileri dışında bu 
tercümelerin çoğu Mesih İnanlılarınca gerçekleştirilmiştir.  Unutmamak 
gerekir ki, Yahudiler Tevrât’ın bazı bölümlerini, İbranice’yi yeterince 
bilmeyenler için Aramca’ya çevirmişlerdir.  M.S. 200-250 yıllarında 
yapılan Onkelos (Akuila) çevirisi bunlardan biridir.  M.S. 320 de 
Yonathan b. Uzeyl peygamberlerin kitaplarını Aramca’ya çevirdi.  Bütün 
bu çevirilerden başka, Eski Antlaşma kitaplarının Aramca çeviri ve 
yorumlarını kapsayan, beşinci yüzyılda bitirilen “Filistin’li Targum’u” 
bulunmaktadır.7  Eski Arami “Targum”lar çok faydalı oluyor, çünkü Eski 
Ahid’in içinde ne olduğunu bize açıkça göstermektedirler, yani bunlar 
Eski Ahid’in tefsirleridir.  Eski “Targum”lar, bugünkü Eski Ahit’in 
metinleri hakkında heybetli bir kanıt oluşturmaktadırlar, çünkü Eski 
Ahid’in ayetleri ile ilgili detaylı yorumlar içerirler.  Bunlar da şunu 
ispatlıyor:  Eski Ahid’in orijinal İbranice metinleriyle bugün elimizde 
bulunan metinler aynıdır.8   
 
 Gerek daha önce belirttiğimiz deliller, gerekse Yahudi ve Mesih 
İnanlılarının ellerinde bulunan çeşitli tercümeler ışığında şu gerçeği 
itiraf etmek zorundayız:  Bugünkü Tevrât, Hz. Muhammed’in zamanında 
okunan, Kur’ân’ın defalarca tanıklıkta bulunduğu Tevrât’ın aynısıdır. 
 
 Sonuç olarak, Eski Ahit metni tarih boyunca şekil veya içerik 
açısından  değişikliklere uğramamıştır. Bütün bu eski metinleri 
karşılaştırdığımız zaman herşeyin aynı olduğunu görürüz;  herhangi bir 
değişiklik bulunmuyor.  Tanrı’nın Sözleri sabit bir şekilde duruyor.  
Var olan kelime farklılıkları dönemin dil gelişimine göre yapılmış 
düzeltmeler ve imlâ gelişmeleridir (örneğin, 15. yy Türkçe bir 
metindeki “dinilürse” kelimesinin bugünkü imlâya uyarlanarak 
“denilirse” olarak yazılması gibi).  Bu düzeltmeler Eski Ahit’in 
doktrinlerinin hiç birisini etkilemez.  Tanrı’nın insanlığa verdiği ilk 
mesaj Eski Ahit’te hâlâ aynen durmaktadır. 
____________________ 
6.  İbid, s. 60.  İbid, ss. 85-86.  
7.  İbid, s. 60.  İbid, ss. 85-86.  
8.  Jeffrey, The Handwriting of God, s. 62. 
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37. Bölümü 
 

Ölü Deniz Tomarları 
 

“The Dead Sea Scrolls” 
 
     “Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da 
     bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.”  (Luka 12:2) 
 
 Tanrı’nın kutsal kitabını koruma gücünden şüphelenenler için 
Tevrât, Zebûr, İncîl’in değişmediğine dair başka bir sürü delil vardır.  
Ortadoğuda, bilhassa Mısır kumlarının altında binlerce yıl saklı kalan 
çok sayıda Eski Ahit nüshası bulunmuştur. 
 
 Mesela 1947 Mart ayında, Filistin’de Ölü Deniz (Lut Denizi) 
yakınlarında Müslüman bir çoban, Ta’amireh bedevi Muhammed al-Dhıb 
adında bir çocuk, çölde kaybolmuş bir keçi arıyordu.  Çocuk bu sırada 
Eriha şehrinin 8 mil güneyinde bulunuyordu.  Aynı zamanda burası Ölü 
Deniz gölünün kuzey batı tarafındaydı, Kumran köyünün harabeleri 
yanında.  Muhammed al-Dhıb dik bir yerde bir mağaraya rastladı ve bu 
mağaraya bir taş attı.  Bu taşın bir şeyi kırdığını farketti.  İçeri 
girdiğinde kırılan şeyin toprak bir vazo olduğunu gördü.  Bu vazo 
dışında içerde yedi vazo daha vardı.  Vazoların içinde deriden yapılmış 
el yazması tomarlar bulunuyordu ve bu tomarlar keten bezi ile 
sarılmıştı.  Çocuk bir tomar alıp babasına götürdü.  Babasıda bu tomarı 
bir arkeolog uzmana götürdü.  Bunun üzerine arkeologlar Kumran’daki tüm 
mağaraları araştırdılar ve birçok vazo ve tomar buldular. 1  
 
 Bu bulunanlar 40.000 el yazması tomarı oluşturuyordu.  Bu 40.000 
el yazmasının birleştirilmesinden de 500 kitaplık bir  kütüphane 
oluşturuldu.2  1947’te bulunan elyazmaları arasında, Tevrât’ın 
neredeyse bütün bölümlerinden parçalar vardır.  Bu yazmaların yanı sıra 
Ester kitabı dışında Eski Ahid’in bütün kitaplarını içeren bir liste 
bulundu.3   
 
 Bu el yazmaları İbranice olarak yazılmıştır.  Bilim adamlarına 
göre bu bulunan metinler tarih boyunca edebiyatın en zengin buluşu 
sayılır.4  Yani Eski Ahit için  en zengin arkeolojik  
____________________ 
1.  Frank, “How the Dead Sea Scrolls Were Found,” s. 1. 
2.  McDowell, A Ready Defense, s. 50. 
3.  Şişman, “Lût Gölü Yazmaları”, s. 36-41. 
4.  Price, Secrets of the Dead Sea Scrolls, s. 17. 
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buluşu   budur.   Tarihsel  araştırmalara   göre,  tarihçiler   bu 
metinlerin orada Yahudilerin 200 kişilik bir tarikatı olan Esseniler 
tarafından M.S. 70 yılında koyulduğu fikrine varmışlardır.  Yazım 
biçimi ve dil özelliklerinden anlaşıldığına göre bu yazmalar M.Ö. 2. 
yüzyıl ve M.S. 70 yılların arasında yazılmıştır.  Esseniler, Ferisiler 
ve Sadukîler gibi yoldan çıkmış bir tarikat değil; Tanrı’ya ve O’nun 
sözlerine bağlılıklarını sürdüren ve kutsal yazıları çok titiz olarak 
korumaya çalışan bir tarikattı.  Bununla birlikte Esseniler’in asıl 
amacı İbranice metinleri kopya edip çoğaltmaktır.  Bu tarikat M.Ö. 130 
-- M.S. 70 yıllar arasında mevcut bulunuyordu.  Esseniler yarım gün 
sebze yetiştiriyorlar, diğer yarım gün ise Eski Ahit metinlerini kopya 
edip çoğaltıyorlardı.  Bu konuda Esseniler o kadar titizdiler ki; 
çoğalttıkları metinlerin ilk önce harflerini sayıyorlardı.  Kopya edip 
çoğalttıkları metinlerde bir harf bile eksik ya da fazla sayıda çıksa 
bu kopyaları yok edip tekrar yazıyorlardı. 
 
 Esseniler’in tarikatı dışa kapalı idi.  Yani herhangi bir 
yabancıyı içlerine almıyorlardı.  M.S. 68-70 yılları arasında 
Romalılar, Yahudilere sistematik bir şekilde baskı uygulayıp, onları 
yoketmeye başladılar.  Böyle bir ortamda Romalıların 10. tümen askeri 
Kumran’a gelmeden önce Esseniler metinleri saklama gerektiğini 
gördüler.  Bu metinleri muhafazalı bir şekilde toprak vazolara koyup 
mağaralara sakladılar.  Bu vazolar tomarların korunması için mum ile 
çok iyi bir şekilde kapanmıştı.  Bu nedenle bu tomarlar 1900 yıl 
boyunca zedelenmeden korunmuştu.  M.S. 70 yılında tüm Esseniler 
Romalılar tarafından öldürüldü, ve ta Mart 1947’e kadar, bu değerli 
tomarlar hakkında hiç kimsenin haberi olmadı.  M.S. 70 yılında Kudüs 
harap edildi ve 14 Mayıs 1948’e kadar İsrail milleti tamamen dağıtıldı.  
İsâ Mesih bu durum hakkında M.S. 33 yılında peygamberlik etti: 
 
     “İsâ Kudüs’e yaklaşıp kenti görünce orası için ağladı.     
     Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin” dedi.  
     Ama bu şimdi senin gözlerinden gizlenmiştir.  Senin 
     için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle 
     çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar.  Seni ve 
     sende oturan çocuklarını yere çalacak, sende taş 
     üstünde taş bırakmayacaklar.  Çünkü Tanrı’nın senin 
     yardımına geldiği zamanı farketmedin.”  (Luka 19:41-44) 
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 Ölü Deniz Tomarları bulunmadan önce, Eski Ahit’in mevcut olan en 
eski el yazmaları M.S. 1000 yılına ait idi.   M.S. 1000 yılına ait 
İbranice olarak yazılmış el yazmaları “Mazoretic Metinler” olarak 
bilinir.  Kumran’daki bulunan Eski Ahid nüshâlarının yazılması M.Ö. 2. 
yüzyıl ile M.S. 70 yılları arasındaki tarihlere ait olduğu halde, bu 
Eski Ahit metinleriyle 1008 tarihli Leningrad Kodeks Mazoretic Metni 
arasında manayı değiştirecek  bir fark  yoktur.4  Bu durum, şu an 
elimizde bulunan Eski Ahit’lerin güvenilir olduğunun başka bir 
kanıtıdır. 
 
 İsâ Mesih, kendi döneminde bulunan Eski Ahit’in kesinlikle 
güvenilir olduğunu kabul ediyordu, ve sık sık bu kitapları Tanrı’nın 
Sözü olarak aktarıyordu.  Şimdi esas soru bu:  Acaba İsâ Mesih’in 
döneminden bin yıl sonraki döneme kadar bir tahrif oldu mu?  Acaba bu 
metinler güvenilir bir şekilde kopya edildi mi?  Bu bin sene sonra olan 
“Mazoretik Metinleri” değiştirilmiş mi, değiştirilmemiş mi?   Ne kadar 
güvenilir ve bundan nasıl emin olabiliriz?  Ölü Deniz Tomarlarının 
bulunmasıyla bu sorunun cevabı ortayı çıktı.  Ölü Deniz Tomarları ve 
M.S. bin yılına ait olan Mazoretik Metinleri arasında somut bir 
farklılık yoktur.   
 
 Dinsel metinin bütünlüğünün değerini o zaman Yahudi dünyasıda 
iyi biliyordu, hiç şüphesiz.  Eleştirmenler bunun ne kadar gerçek 
olduğunu İşaya Peygamberin Kitabından dolayı anlamışlardır.  Şimdiye 
dek bu metnin elde bulunan en eski İbranice el yazıları M.S. 900-1000’e 
aittir.  Kumrân’da İşaya’nın hemen hemen bin sene daha eski olan iki 
metni keşfedilmiş bulunuyor.  İşaya’nın bu tomarlarından birisi 900-
1000 yıllarından kalma Mazoretik metnin aynısıdır, öyle ki ikisini 
karşılaştırınca birinden diğerine geçişteki sadakat apaçık görülür.5   
 
 Ölü Deniz Tomarları araştırmasında yer alan uzmanlardan birisi 
olan Profesör Geze Vermes, konuyla ilgili olarak şu gözlemlerde 
bulunuyor:  “Kutsal Kitab’ın Kumran dökümanları, Ester kitabı dışında 
Yahudilerin Kutsal Yazılarının tümünü kapsamaktadır ve ondan önceki en 
eski elyazası metinlerden yaklaşık 1000 yıl daha eskidir.  Uzmanlar, 
Kutsal Kitap metninin son şeklini alış biçimini böylelikle ortaya 
çıkarabilirler.  Dahası var:  Bu bulgular son iki bin yılda Kutsal 
Yazıların kesinlikle değişmemiş bir durumda olduklarını da 
kanıtlamaktadır.”6  
____________________ 
4.  Geisler & Nix, A General Introduction to the Bible,  
    ss. 260-263. 
5.  Jomier, İsa Mesihin Hayatı, ss. 198-199. 
6.  Clark, Yaşamı ve Öğretişleriyle: İsa Mesih, s. 3. 
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 Kumran’da bulunan tomarlar arası Hz. İşaya’nın tam bir metni 
ortaya çıktı.  Eski devirlere ait yazıları okuma bilginlere göre bu 
metnin yazılış tarihi M.Ö. 125’e ait civarındadır.  Bu 125’e ait tomar 
ve M.S. 916 ait olan Mazoretik tomar arasında fazla bir fark yoktur.  
Geisler ve Nix’e göre, “İşaya 53. bölümün 166 kelimelerden ancak 17 
tane harf farklılık göstermektedir.  Bunların 10 tanesi ancak imlâ 
farklarıyla ilgilidir, ve bunlar metinin manasını hiç bir şekilde 
etkilemez.  Dört tane harf ise küçük üsluba ait farklılık 
göstermektedir; örneğin birleşme harfleri...  Kalan üç tane harf ise, 
“nur” kelimesi ile ilgilidir, ve bunlar 11. ayetinde eklenmiştir.  Bu 
da anlamı fazla etkilemez.  Ayrıca, bu “nur” kelimesi Septuagint 
tarafından desteklenmektedir.  Dolayısıyla, bin senelik bir metnin 
kopyası yapıldıktan sonra, 166 kelimeler arasında ancak üç tane harf 
tek bir ayet için herhangi bir soru yaratmıştır, ve bu da ayetin manası 
için çok önemli bir fark göstermemektedir.7 
 
 Ölü Deniz Tomarlarının bulunması da Kutsal Yazı’nın 
güvenilirliğini daha da arttırmıştır.  Bu değerli bulgu gösterdi ki, 
Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un önderliğinde son derece büyük bir sadakat 
ve titizlikle naklonulup, ilâhî sırların yurdu Mesih’in kilisesine 
emanet edilmiştir.  Yahudilerin elinde bulunan nüshalar Mesih 
İnanlılarının nüshalarıyla karşılaştırdığında arada en ufak bir ayrılık 
görünmemektedir.8  Bazen tek bir sayfa uzun yıllar bir tohum gibi 
gömülü kalmaktadır.  Bir gün filizlenip ortaya çıkınca, onun mesajının 
tazeliğinden hiç bir şey kaybolmayacaktır.  
 
 1975 yılında Ölü Deniz Tomarlarıyla ilgili 35 kişilik “Multnomah 
School of Bible”in özel bir araştırma ekibine katıldım.  Ölü Deniz 
Tomarlarının bulunduğu yeri, Kumran köyü ve etrafındaki mağaraları 
ziyaret ettik.  Ayrıca Londra “İngiliz Müzesi” ve Kudüs’ün “Shrine of 
the Book” adlı müzesinde araştırma yaptık.  Bu “Ölü Deniz Tomarları” 
bugün İsrail’de “Shrine of the Book” adlı bir müzede sergilenmektedir.  
Dileyen herkes bu tomarları görebilir.  Ayrıca bazı metinler 
Internet’te görülebilir. 
____________________ 
7.  Geisler ve Nix, A General Introduction to the Bible, s. 263. 
8.  Gabriel, Din Alimleri Tartışıyor, s. 25. 
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38. Bölüm 
 

Yeni Ahit’in “Kanon” Oluşumu 
 
     “İşte, RAB diyor, İsrail evi ile, Yahuda evi ile yeni bir 
     ahit keseceğim günler geliyor.”  (Yeremya 31:31) 
 
 Mesih’in elçilerinden hemen sonraki kuşağın Hıristiyan 
yazarlarının hepsi de, İncîl’in ilk dört kısmı (Matta, Markos, Luka, 
Yuhanna), Pavlus’un 13 mektubu ve Yeni Ahit’in diğer bazı kısımlarını 
Tanrı’nın esinlediği yazılar olarak kabul etmişlerdi.  İnsanlar 
Tanrı’dan aldıklarını aktarmışlar.  Bu esinlenmiş kitapların listesine 
Yunanca’dan alınan ve “standart ölçü” ya da “kural” anlamına gelen 
“Kanon” adı verildi.  “Kanon” ölçü çubuğu anlamına gelir.1 
 
 İncîl genel olarak imanlıların tanımalarıyla biçimlemiştir.  Her 
kısım Kutsal Kitap’a dahil edilmeden önce dört sıkı elemeye tutuldu:2 
 

1)  Bir havari ya da havarilerden biriyle çok yakın ilişkide 
    olan biri tarafından mı yazılmıştı?  Kitap bir elçi 
    tarafından ya da bir elçinin denetimi altında yazılmış 
    olmalıdır. 
2)  İçerdikleri Kutsal Kitap’ın diğer bölümleriyle uyum 
    içinde olan ruhsal niteliklerde miydi? 
3)  Kısım evrensel imanlı toplulukları tarafından kullanılıyor 
    muydu?  Kitap geniş bir biçimde yayılmış ve her ulaştığı yerde 
    benimsenmiş olmalıdır. 
4)  Kısmın kendisinde ilâhî olarak esinlendirildiğine ilişkin    
    kanıtlar var mıydı?    
 
 Şimdi elimizde bulunan İncîl’in kısımlarından Mesih ve 
öğretisiyle ilgili olanlarını imanlı toplulukları hemen tanımışlardır.  
Örneğin birinci yüzyıl Hıristiyanların ileri gelenlerinden bir 
tanesinin bile İncîl’in Matta, Markos, Luka, Yuhanna kısımlarından 
birini bile kabul etmediği, ya da temel Hıristiyan inançlarına aykırı 
başka bir kitabı kabul ettiğine ait hiçbir tarihsel kanıt yoktur.  
İncîl’in ilk dört kısmı ve Pavlus’un 13 mektubundan hiçbir zaman kuşku 
duyulmamıştır.3   
____________________ 
1.  Wimber, Dönüm Noktaları, s. 42. 
2.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, ss. 99; Ryrie, Kısaca İnancımız, s. 3; 
    Thieme, Canonicity, s. 43; Kistler, Sola Scriptura, s. 75. 
3.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, s. 100. 
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     “Sevgili kardeşimiz Pavlus’un da kendisine verilmiş 
     olan bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimizin sabrını 
     kurtuluş fırsatı sayın.  Pavlus, bütün mektuplarında bu 
     konulardan böyle söz eder.  Mektuplarında güç anlaşılan 
     bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, diğer 
     kutsal yazıları olduğu gibi, bunları da çarpıtarak 
     kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.”  (2 Petrus 3:15-16) 
 
 İlk yüzyıllarda hiçbir Hıristiyan lider bugünkü İncîl’imizde 
bulunan temel öğretilere aykırı öğretiler içeren hiçbir kitabı kabul 
etmemiştir.  Hiçbir Hıristiyan de Hıristiyan olmayan tarihçi de İsa’nın 
havarilerine bir tek kitap verdiğini düşünmez.  İncîl’in Matta, Markos, 
Luka ve Yuhanna kısımları ilk yüzyılda yazılan yegâne dört müjde 
türünde kitapçıklar idiler, ve Mesih’in yanında bulunanlarla çok yakın 
ilişkide olanlar tarafından yazılan tek dört müjdedirler.  Hıristiyan 
tarihçilerince oy birliğiyle kabul edilmektedir ki Matta, İncîl’i 
İbranice olarak yazılmıştır.4   İbn el-Patrik (M.S. 389-461) Roma 
hükümdarı 1. Clodios’un (M.Ö. 10 - M.S. 54) dönemi hakkında şöyle 
yazıyor:  “Clodios zamanında Matta, İncîl’i kutsal evde İbranice olarak 
yazdı.  İncîl müellifi Yuhanna da bu İbranice İncîl’i Yunancaya 
çevirdi.”5  Dört ayrı yazar tarafından kaleme alınan bu kitaplar, dört 
ayrı açıdan İsa Mesih’in öğretişini ve yaşamını anlatır.  Bunların 
arasında hiçbir çelişki bulunmadığı gibi, birbirlerinin tamamlayıcısı 
olarak bir kişinin çeşitli açılardan çekilen fotoğrafları gibidir.   
 

Müjdelerin Özellikleri6 

 
                  Muhatapları      İsa’ya Bakışı 
     ------------------------------------------------------------- 
     Matta        Yahudiler        İsa Kral olarak 
     ------------------------------------------------------------- 
     Markos       Romalılar        İsa Hizmetçi olarak 
     ------------------------------------------------------------- 
     Luka         Yunanlılar       İsa İnsanoğlu olarak 
     -------------------------------------------------------------  
     Yuhanna      Evrensel         İsa Tanrı’nın Oğlu olarak 
     ------------------------------------------------------------- 
 
____________________ 
4.  Bivin, Understanding the Difficult Words of Jesus, ss. 45-55; 
    Bettenson, Documents of the Christian Church, ss. 26-28. 
5.  Zehre, Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, s. 74. 
6.  İbid, s. 83;  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, s. 4. 
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Kanon Listeleri 
 
 Tanrısal vahiy aldığı sayılan yazarlar listesini resmen kabul 
eden konseyler, aslında uzun yıllar genel olarak kabul edilmiş olan bir 
şey onaylıyordu.  Konsey kitapların esinlenmiş listesini çıkartmadı, 
esinlenmiş kitapların bir listesini çıkarttı.”7   
 
 Benimsenen ilk kitapları girişimi M.S. 175 yılındaki Muratorian 
Kanonu’dur.  İncîl’in bu 27 kitaplık bir “Kanon” listesi Roma’daki 
kilisede bulundu.  Bu eski yazıya “Muratorian Fragment” denilir çünkü 
L.A. Muratori bunu bulmuş ve 1740 yılında yayınlamıştır.  Önemli olan 
bu; İncîl’in “Kanon” listesi herhangi bir kilise bireyin kararına 
dayalı değildir.  Bu kitaplar çoğu Mesih İnanlılar tarafından 
başlangıçtan beri kullanılmış bulunuyordu.  Ancak, M.S. 393 yılında 
Hippona Konseyi’nde bu 27 kitap İncîl’in resmi “Kanon”u olarak 
belirtilmiştir.  Bu 27 kitap yeni bir yetki kazanmamış; sadece onların 
daha önceki var olan doğal yetkisi, resmi olarak kayda geçirilip 
belirtilmiştir.  Dört yıl sonra, Kartaça Konseyi’nde (M.S. 397) 
İncîl’in esas kitapları olarak, bu aynı 27 kitap tekrar resmen 
tanınmıştır.8   
 
 İncîl’in en eskilerinden biri 27 kitap olarak listesi, M.S. 367 
yılında bulunuyor.  İskenderiye’nin piskopos’u olan Atanasyus, 
kiliselere gönderilmiş Diriliş Bayramı ile ilgili bir mektubunda tüm 27 
kitaptan söz ediyor.9  Kısa bir süre sonra hem Jerom (M.S. 345-420) hem 
de Ogüstin (354-430) bu aynı “Kanon” listesini kullanıyordu.10   
 
 Origen M.S. 230 civarında şunu söylemiş:  “Matta, Markos, Luka 
Yuhanna, Elçilerin İşleri, Pavlus’un 13 mektubu, 1 Petrus, 1 Yuhanna ve 
Esinleme tüm Hıristiyanlar tarafından kabul edilmiş kitaplardır.”11    
 
     “Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar ve doğru sözleri, yani 
     Rabbimiz İsa Mesih’in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan 
     öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir 
     kişidir.”  (1 Timoteyus 6:3-5) 
____________________ 
 7. MacDonald, Markos, Kutsal Kitap Yorumu, ss. 14-15. 
 8. Bruce, The Books and the Parchments, ss. 112-113. 
    Kistler, Sola Scriptura, s. 75. 
 9. Kistler, Sola Scriptura, s. 74. 
10. Bruce, The Books and the Parchments, s. 109. 
11. Eusebius, Historia Ecclesiastica, VI, 25, 4;  
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39. Bölüm 
 

Yeni Ahid’in  
 

Eski El Yazmaları 
 
     “Geldiğin zaman Troas’ta Karp’ın yanında bıraktığım abayı, 
     kitapları ve özellikle yazı derilerini beraberinde getir.”  
     (2 Timoteyus 4:13) 
 
 Genel anlamda kabul edilen yorumların vardığı sonuçlara göre, 
Yeni Ahit hemen hemen M.S. 45 - 98 yılları arasında Grekçe olarak 
yazıldı.  Romalılar döneminde Grekçe ulusal bir dildi, ve İncîl 
herkesin okuyup anlayabilmesi için Grekçe yazılmıştı.  Bu alandaki 
dünyanın en büyük ve uzman kütüphanelerinde (Vatikan ve Londra gibi 
kütüphanelerde), İncîl’den İslâmiyet öncesi döneme ait birbirini tutan 
binlerce Grekçe nüsha bulunmaktadır.  Bunlardan yaklaşık 5.309 adet 
eski el yazması hâlen mevcuttur.  Bunların hepsi de İslâmiyet’ten 
yüzyıllarca önce yazılmıştır.  İncîl’in diğer eski çevirilerini 
sayarsak, toplam 19.284’e kadar ulaşır.1  Şimdi de, bugün Hıristiyan 
dünyasında sahip olduğumuz Yeni Ahit nüshâlarını inceleyelim.  
Bunlardan en eski ve en değerlisinin bir kaç örneği şunlardır:2   
 
Bodmer Papirüsleri: (p 64-67) M.S. 200 - 250:  1956 yılında 
     bulunmuş. İncîl’in tüm Yuhanna bölümü ile Luka’nın büyük bir 
     kısmını içerir. Vatikan Kütüphanesi, Roma; Cenevre, İsviçre. 
Kodeks Ephraemi Rescriptus:  (Kodeks C), M.S. 400-450; Grekçe 
     olarak yazılmıştır ve İncîl’in yüzde 60’ını içerir.   
     Ayrımsız, işaretsiz bir biçimde yazılmıştır.  Mısırda, 
     Suriyeli Ephrem tarafından kopya edildi. Her sayfanın 
     başındaki harf diğerlerinden büyüktür.  Hicretten yüz elli 
     yıl önce yazılmış olan bu nüsha İncîl’i içermekte olup Paris 
     Bibliotheque Nationale de sergilenmektedir. 
Kodeks Florentinus:  (Kodeks 0171), M.S. 400:  Bu yazmada 
     İncîl’in sadece Luka bölümü yer almaktadır.  Bu yazma 
     İtalya’da Frenze’da bulunmaktadır. 
Kodeks Berolinensis:  (Kodeks 0188),  Dördüncü yüzyıla ait 
     olan bu yazmada, İncîl’in sadece Markos bölümü yer  
     almaktadır.  Bu yazma, Berlin’de bulunmaktadır. 
____________________ 
1.  McDowell, Evidence That Demands a Verdict, ss. 46-48. 
2.  İbid, ss. 46-48; Kuzgun, Dört İncîl Yazılması, ss. 210-211. 
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Kodeks Koridethi: (Kodeks Koridethi), Dördüncü veya beşinci 
     yüzyıla ait olan bu yazma, Kafkasya’da Tiflis Koridethi 
     manastırında bulunmuştur.  Bu yüzden “Koridethi 
     Yazması” adını almıştır. 
Kodeks Beazae Canabrigiensis:  (Kodeks D-05), M.S. 450. 
     Fransız ilâhiyatçı ve metin uzmanı Theodore Beza 
     (M.S. 1518-1605) 1562 yılında Lyons’un Saint Irenaeus 
     Manastır’ında bu metini bulmuştur.  Daha sonra 1851 yılında 
     Cambridge Üniversitesinin Kütüphanesine hediye olarak 
     verilmiştir.  Hem Grekçe hem de Latince yazılmış, ve dört 
     müjde ile Elçilerin İşlerini, içerir.  Bu değerli metin hâlâ 
     Cambridge’de sergilemektedir. 
Kodeks Claromontanus:  (M.S. 400-500)  (Kodeks D-06, D-02) 
     Pavlus’un Grekçe ve Latince yazılmış olan Mektuplarını 
     içerir.  Paris Kütüphanesinde sergilenmektedir.  Filemon ve 
     İbraniler kitapları arasında Kitab-ı Mukaddes’in bir katalog 
     listesi vardır.   Grekçe metinlerinde, İncîl’in bazı 
     kitaplarında kaç tane satır bulunduğunu da tespit ediyor.3 

Kodeks Washingtonesis:  (Kodeks W-032), M.S. 450 - 550, 
     Washington D.C.,  A.B.D. 
Oxyrhyncus Papirüsü:  (papirüs no. 51, 70 & 71),  M.Ö. 200 - M.S. 
     300, Grekçe, Latince, Kopça, İbranice, ve Süryanice Eski 
     ve Yeni Ahit’in kısımlarını içerir.  Bunlar Mısır’daki 
     Bahnasa’da, A.S. Hunt (1897-1907) tarafınan bulunmuştur. 
 
 Yüzlerce eski metin hâlâ mevcuttur.  Bunlar müzelerde dikkatlice 
korunmaktadır.  Birçok “Farklı İncîl” olduğu fikri belki de bugün 
elimizde İncîl’in kısımlarının birçok nüshası olmasından 
kaynaklanmaktadır.  Elimizde İncîl’in 5.000’den fazla elyazması 
bulunmaktadır, ama bu birbirinden farklı 5.000 kitap olduğu anlamına 
gelmemektedir.  İlk Hıristiyanlar tarafından kabul edilen nüshalar, 
temel öğretilerde bir aykırılık taşımıyordu.  Hepsi de birbiriyle 
hayret verici bir uyum içindedir.4  Kişi ister tanrıtanımaz, ister 
şüpheci veya isterse radikal bir dindar olsun, çarpık iddiaları açıkça 
ortadan kaldıran bu delillere başvurabilir. 
 
 Kısaca, ikinci ve altıncı yüzyıl arasındaki döneme ait yazılan 
Yeni Ahit kısımlarının Grekçe yazılmış 5.309 nüshası şu  anda  da  
mevcuttur.  Bunların  en önemli  ve  geçerli  olanı,  
____________________ 
3.  Hennecke, New Testament Apocrypha, ss. 45-46. 
4.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, ss. 100-101. 
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dördüncü ve beşinci yüz yıla aittir; özellikle Londra’da bulunan Kodeks 
Sinaticus ile hemen hemen aynı tarihe ait olan Kodeks Vatikanus ve 
Kodeks Alexandrinus çok önemlidir, çünkü bunlar Kitab-ı Mukaddesin 
çoğunu içerir.  Bazı ikinci ve üçüncü yüzyıla ait olan papirus el 
yazması kitaplardan söz ettik, çünkü bunlar Yeni Ahit metninin ilk 
tanıklarıdır ve İznik Konseyinden  (M.S. 325’ten) çok önceki bir döneme 
aittir. 

 
Kodeks Alexandrinus 

(Kodeks A) 
İskenderiye Nüshası, M.S. 325 

 
     Bu nüshalar İskenderiye kentinde yazıldığı için bu adı almıştır.  
İskenderiye nüshaları nüshalar arasında ilk yeri alır.  
Constantinopolis Patriği Kiril Lucar bu nüshayı İskenderiye Patriği 
iken yanında getirmiş, 1628 yılında İngiltere Kral I. Charles’a hediye 
etmiştir.   Nüsha Grekçe olup Tevrât ve İncîli içermektedir ve Kitab-ı 
Mukaddes’in hemen hemen tüm bölümlerini kapsamaktadır.  Eksik olan 
kısımlar ise:  Matta 1:1-25; Matta 6:1-34; Yuhanna 6:50-8:52, 2. 
Korintliler 4:13-12:6.  Birinci sayfada, nüshanın İsâ’dan sonra 325 
yılında, şehit olan Tagla adında Mısır’lı bir Mesih İnanlı kadın 
tarafından yazıldığı yolunda bir yazı bulunmaktadır ki bunun hemen 
üstünde Patrik Kiril verilen tarihin kanaatince doğru olduğunu 
belirtmiştir.  Kalın uçlu bir kalemle yazılmış olup her sayfa ellişer 
satırlık bölüme ayrılmıştır.  Halen Londra’da İngiliz Müzesi’nde 
korunmaktadır.5   
 

Kodeks Vatikanus 
(Kodeks B) 
M.S. 325-350 

 
     M.S. 1481’den beri Vatikan Kütüphanesinde korunduğu için bu adı 
almıştır.  Bu yazma içinde yer alan eserlerin nerede yazılmış olduğu 
kesin olarak bilinmemekle beraber, muhtemelen İskenderiye’de yazıldığı 
kabul edilmektedir.  Son derece güzel parşömen kağıdına, sıradan bir el 
yazısı ile kaleme alınmıştır. Sayfaların her biri kırk iki satırlık üç 
bölüme ayrılmıştır. Grekçe yazılmış Eski ve Yeni Ahit’ten büyük 
bölümler içerir.  Eksik olan kısımlar ise:  1. ve 2. Timoteyus, Titus 
ve Filimon.  Vatikan Kütüphanesi, Roma.   
____________________ 
5. Cedid, Tevrât ve İncîl’in Değişmezliği, s. 21; 
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Kodeks Sinaticus 
(Kodeks Aleph) 
M.S. 340-350 

 
     Tarih olarak Vatikan nüshasına denk yada ondan da eskidir.  Metin 
karşılaştırmasında büyük önemi vardır.  1844 ve 1859 yıllarında Alman 
bilgin Dr. Constantin Von Tischendorf (1815-1874) tarafından Sina’da 
Azize Katerina Manastırında bulunması nedeniyle bu adı almıştır.   En 
güzel ceylan derisinden, 346 tane parşömen yaprak olarak bulundu.6  Her 
sayfa dört bölüme ayrılmıştır.  Bulan kişi tarafından Rusya Kayzer’ine 
hediye edilmiş, Bolşevik devrimine kadar Rusya’da kalmış.  Noel günü 
1933’de İngiliz devleti tarafından 100.000 pound karşılığında alınmış 
ve bugün korunmakta olduğu British Museum’a gönderilmiştir.  İncîl’in 
tamamını ve Eski Ahit’in büyük bölümünü içerir.  Londra’da İngiliz 
Müzesinde koruma altındadır.7   
 

John Rylands Papirüsü 
M.S. 117-138 

(Papirüs no. 52) 
 
     1920 yılından beri İngilterenin Manchester kentindeki John Rylands 
Üniversitesi kütüphanesi, Yeni Ahid’in şimdiye kadar bulunan en eski 
kopyasının bir parçasına sahiptir.  Bu parça M.S. 117-138 yıllarında, 
yani İncîl’in Yuhanna bölümünün yazılmasından yalnız 30-50 yıl sonra 
yapılan bir kopyaya aittir.  Yukarı Mısırda keşfedilen bu papirüs o 
zamanlardan 30-50 yıl önce yazılmış ve yayılmış bir metin hakkında 
tanıklık eder.  Bu çok ufak olduğu için İncîl’in Yuhanna bölümünün 
ancak küçük bir kısmını kapsamaktadır.  Fakat hiç değilse İncîl’in 
Yuhanna bölümünün o zamanda mevcut olduğunu ve ilk yazıldığı yerden çok 
uzaklara yayılmış bulunduğunu ispatlayacak kadarını korumaktadır.  
Çünkü İncîl’in Yuhanna bölümü İzmir’e yakın olan Efes kentinde 
yazılmış, ama parça halinde olan bu kopyası ta Mısır’da bulunmuştur.8   

 
Arsoinoe Yazmaları 

M.S. 125 
 1877 yılında Kahire’nin güneyinde olan Arsoinoe’de kuma gömülü 
olarak yapraklara yazılı birçok belge bulundu.  Bu belgelerin arasında, 
yazım tarihi tarihçiler tarafından İsâ’nın doğumundan sonra  125  
olarak  belirtilen  ve elimizdeki nüsha ile  
____________________ 
6.  Drewes, Introduction to the Books of the Bible, s. 13. 
7.  Metzger, The Text of the New Testament, s. 43. 
8.  McDowell, Evidence That Demands a Verdict, s. 46. 
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arasında en küçük bir fark bulunmayan İncîl’in Yuhanna bölümü de ele 
geçmiştir.9   

 
Chester Beatty Papirüsleri 

M.S.  200-250 
(Papirüs no. 45, 46, 47) 

 
 Yeni Ahit papirüslerinin önemli bir derlemesi İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de bulunan Chester Beatty kütüphanesindedir.  Sir 
Alfred Chester Beatty, 1931 yılında bu papirüslerle birlikte başka 
birkaç el yazması kitapları da ele geçirmiştir. Manchester’daki Rylands 
Kitaplığında, İmparator Hadriyan zamanında (M.S. 117-138) bu kitaplığa 
papirus üzerine yapılmış el yazması tüm haliyle Matta, Markos, Luka, 
Yuhanna, Elçilerin İşleri, Pavlus’un dokuz mektubunu, İbranilere 
mektubunu ve Vahiy (Esinleme) kitabının Grekçe metinini kapsıyordu. Bu 
el yazması kitaplar Mısır’da bulunmuş ve M.S. üçüncü yüzyılda Grekçe 
konuşan Mesih İnanlıları topluluğunun kullandığı üç kitaptır.10  
 
 Yukardaki tüm eski metinlerde aynı gerçek açıklanıyor.  
Tanrı’nın daha önceki mesajı apaçık bir şekilde olduğu gibi 
durmaktadır.  Kanıtlar gösteriyor ki, İncîl’in eski Grekçesi ile 
papirüs dilini kıyaslamanın sonucunda İncîl metinlerinin doğru 
iletildiğine ilişkin güven artmıştır. Bütün bu nüshâlâr, Kur’ân’ın da 
tanıklığından sonra “tahrif” savını çürütmemizi mümkün kılmaktadır.  
Çünkü bunların hepsi Kur’ân’dan önce yazılmıştır ve bugün elimizdeki 
metinlerle aralarında önemli bir fark yoktur.  Eski metinlerin 
karşılaştırma (textual critical) analizi yaparsak, İncîl’de ancak 19 
tane şupheli yer vardır.11  Ama bu ayetlerin orijinal olmadığını gayet 
açık bir şekilde Müjde çevirisinin dipnotlarında belirtilir.12  İncîl 
de kuşkulu ayetleri açısından, bu 19 örnekten başka bir problem yoktur.  
Yine de bunu tespit etmemiz lazım ki, buradaki liste edilen kuşkulu 
ayetlerden herhangi bir Hıristiyan doktrin veya inançı en ufak bir 
şekilde etkilenemez. Anlamı değiştirmeyen imlâ gelişimleri dışında hiç 
bir farklılık yoktur ve tüm bu metinlerin mesajı tamamen aynıdır.  
Mühim olan İncîl’in değişmez mesajıdır. 
____________________ 
 9.  Cedid, Tevrât ve İncîl’in Değişmezliği, s. 23. 
10.  Rhoton, Bilebilirmiyiz?, ss. 3 & 35. 
11.  Matta 17:21, 18:11, 23:14, Markos 7:16, 9:48, 11:26, 15:28, 
     16:9-20, Luka 17:36, 23:17, Yuhanna 5:4, 7:53-8:11, 9:35, 
     Elçilerin İşleri 8:37, 15:34, 24:8, 28:29, 16:24,  
     1 Yuhanna 5:7 
12.  Bkz. Müjde: İncil’in Çağdaş Bir Çevirisi. 
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 Bir örnek vermek gerekirse  çok uzun yıllar  ya da  bir  kaç 
asır geriye gitmemiz gerekmez, 40 yada 50 sene öncesinin Kitab-ı 
Mukaddes’inin Türkçe  çevirisine bakarsanız, şimdi çağdaş çevirisinde 
kullandığımız “Söz” sözcüğünün o zaman “Kelâm” şeklinde ifade 
edildiğini görebilirsiniz.  Yine aynı şekilde M.S. 4.yy’da İncîl’in 
Grekçe metinlerinde kullanılan bir sözcüğü M.S. 6.yy’da yeniden kopya 
ederken, çevirmen, bu sözcüğü yaşadığı zamanki yazıyla kopya ettiğinde, 
bu sözcük hiç bir anlam kaybına uğramayacaktır.  Örnek olarak, 
“Kelâm”ın yerine artık “Söz” kelimesi kullanmışsa,  sadece değişik bir 
kelime kullanarak aynı şeyi ifade etmiştir.  Evet, kitaplar arasında 
bunun gibi yazım farklılıkları bulunur, ama bu Kitab’ın tahrif edildiği 
anlamına gelmez.  Diller her zaman bir değişim içerisinde bulunur.   
 
 Londra Üniversitesi Arapça profesörü ve Şam Arap Akademisi ile 
Bağdat Royal Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Guillame, Kur’ân ve Kitab-ı 
Mukaddes’in orijinalinin korunması hakkında şöyle demektedir:  “Kur’ân 
ve Kitab-ı Mukaddes kopya edilirken, orijinal metinlere sadık kalınma 
derecesi hemen hemen aynıdır.”12   
 
 Gilchrist, Kur’ân’ın ve Kitab-ı Mukaddes’in Tarihsel Metinleri 
adlı Kitab’ında şöyle yazıyor:   
 
     “Her iki kitap günümüze kadar çok iyi şekilde korunmuş 
     bulunuyor.  Günümüzdeki her iki kitap da yapı ve içerik 
     bakımından orijinal metinlere çok yakın.  Ama her iki kitapda 
     hatasız olarak çoğaltılmamıştır.  Her ikisi de ufak tefek 
     kopya hatalarına uğramıştır, ama her iki kitap da tahrif  
     edilmemiştir.  Bu ufak tefek kopya hatalarının olduğunu tüm 
     dürüst Hıristiyan ve Müslümanların kabul etmesi gerekir.  
     Kur’ân’a ve Kitab-ı Mukaddes’e inananlar arasında tek bir 
     uygulama farkı var.  Hıristiyanlar Kitab-ı Mukaddes’le ufak  
     tefek farklılıkları olan orijinal metinleri herkes bilsin 
     diye koruma altında tutuyorlar.  Tüm değişik metinler hâlâ 
     mevcut bulunuyor.  Halbuki, Halife Osman, kendi döneminde 
     orijinal metinler ile Kur’ân arasındaki ufak tefek 
     farklılıkları görünce, mümkün olduğu kadar çelişkili orijinal 
     metinleri yok etmeye çalıştı.  Ve tek metinden Kur’ân-ı 
     yeniden çoğaltmaya başladı.”13   
____________________ 
12. Guillaume, Islam, s. 58.   
13. Gilchrist, The Textual History of the Qur’an and The Bible, 
    s. 20; Gilchrist, Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü’dür!, ss. 
    81-82. 
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40. Bölüm 
 

İncîl’in Diğer Eski Çevirileri 
 
     “Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız.  Kudüs’te, 
     tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bir bucağında 
     benim tanıklarım olacaksınız.”  (Elçilerin İşleri 1:8) 
 
 İncîl’in M.S. ilk altı yüzyılda (yani İslâmiyet’ten önce) 
yapılan ve hâlâ mevcut olan Latince, Süryanice, Koptça, Ermenice, 
Habeşce, Arapça, Gotça ve daha birçok tercümeleri vardır.   İncîl’in 
kopyaları ve tercümeleri çok yaygın olduğuna göre, Yeni Ahid’in 
orijinal metinlerine sahte bir hikaye koymak, veya sahte bir doktrin 
içeri sokmak neredeyse imkânsız bir şey olurdu.  Mesih İnanlıları bu 
yazıları çok sevdiği için, sürekli bunlardan ayetler aktarıyorlardı.  
Herhangi bir kimse, farklı bir okunuş koymaya kalksaydı, hemen diğer 
kardeşler bu sahtekârlığı tespit ederdi.  Topluluk farklı veya sahte 
bir ayeti asla kabul etmezdi.   
 
 İncîl’in çeşitli dillerdeki çevirilerinin hepsine bakarsak, 
küçük çeviri hataları hariç, bunların hepsi asıl Grekçe İncîl’den 
farksızdır.  Bu durum İncîl’in esas öğretilerine daha büyük bir güven 
sağlıyor.  Çoğu çeviriler, M.S. 3. ile 7. yüzyıl arasındaki döneme 
aittir.  Toplam olarak yaklaşık 19.000 tane Yeni Ahit çevirisi 
mevcuttur.  Bu çevirilerden 10.000 tanesi Latince, diğer 9.300 tanesi 
çeşitli dillerdedir.1    

 
Peshitta 

 (Pşitto) (M.S. ikinci yüzyıl) Bu çeviri aynı coğrafik bölgeye 
gönderilen el yazmalarının en büyüğüdür ve Grekçe el yazmalardan eski 
Süryaniceye çevirilerek yapılmıştır.  Ancak şu anda elimizde bulunan 
(ve bilinen) Pşitto’lar daha sonraki yıllara aittir. Pşitto’nın anlamı: 
kelimesi kelimesine tercüme eden demektir. 
 

Jerom’ın Latince Vulgata 
 (M.S. 405) Latince yazılmış olan Eski ve Yeni Ahit’in tümünü 
içerir. Roma Piskoposu olan Damasus (M.S. 366-384), Kutsal Kitab’ın 
Latince bir tercümesini yapabilmek için, âlim Jerom “Hieronymus” (345-
420) görevlendirdi.  Bu tercüme bin sene kadar kullanıldı.  Günümüze 
ulaşan 8.000’den fazla metin vardır. M.S. 1590 yılında Papa Sixtus V.  
“Aeternus ille” (sonsuz ilân) konuşarak  şöyle  beyan  etti:  
“Vulgata’nın  Eski  ve  Yeni  Ahit 
____________________ 
1.  McDowell, Evidence That Demands a Verdict, ss. 39-40. 
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tercümesi bile, kuşkusuz ve tartışmadan...bugünkü kullandığımızın 
aynısıdır; O gerçek, hakiki, ve sahih sayılmaktadır.”2  M.S. 1546 Trent 
Konsil’de, Vulgata’nın Katolik Kilise’de kullanıma uygun tek nüsha 
olduğu belirtilmiş ve şu karar alınmıştır:  “Kilise tarafından birçok 
asırdan beri muhafaza edilmekte olan Vulgata, umuma açık okumalarda 
va’azlarda ve tefsirlerde tek otantik tercüme olarak kabul edilmelidir.  
Hiçbir şekilde, onu reddetme cüreti gösterilmemelidir.”3  Roma 
Katoliklerinin ağırlığını ortaya koymasıyla Trent Konsili’nde Latince 
Vulgata’ın tek otantik nüsha kabul edilmesi üzerine, Katoliklerle Doğu 
Ortodoksları arasında ayrılık meydana gelmiştir.  Doğu Ortodoksları, 
otantik nüsha olarak Septuagint’i kabul etmiş, reform yanlısı 
Protestanlar ise, Eski Ahid kısmı olarak, Yahudi versionunu esas 
almışlardır.4  
 

Kopça Versiyonu 
 M.S. 300, Süryani Ortodoks Kilisenin müjdecileri İncîl’i 
duyurmak amacıyla Etiyopya’ya gidiyorlar.  Halk Hıristiyanlığı kabul 
edince, Süryanilerin yardımıyla Kutsal Kitabın tümünü Etiyopya diline 
çevririlir.5 
 
 “Lectionaries”, ayin için kullanılan yardımcı kitaplardır.  
Mesih inanlıları tarafından kilisede okunmak üzere İncîl’den seçilmiş 
pasajları kapsayan bu tür kitaplardan M.S. yedinci yüzyıl ile onikinci 
yüzyıllar arasına ait olmak üzere 2.143 nüsha mevcuttur.  Bu nüshâlâr 
bir araya getirildiği takdirde, hemen hemen Yeni Ahit’in tümü tekrar 
oluşturulur.  Bu aktarmalar, Yeni Ahit’in içinde neler bulunduğunu bize 
açıkça gösterir.6 
 
     İncîl daha İslâm’ın gelmesinden önce, Himer, Gassan, Rabia, Necran 
ahalisi ve Hiralılar gibi Hıristiyanlığı kabul etmiş birçok Arap 
kabilesi için Arapça’ya tercüme edilmişti. Al-Agani kitabında 
anlatılanlar bunu onaylıyor Varaka b. Nevfel (Hz. Muhammed’in zamanında 
okuyup yazabilen kişilerin en ünlülerinden biri) Kitaptan yazardı.  
Gücü yettiği kadar İncîl’den  Arapça (ya) yazdı (tercüme etti)” 
İncîl’de bir değiştirme mümkün olsaydı, iddialarını desteklemek 
maksadıyla Müslümanlar asıl nüshayı saklardı.7 

 ____________________ 
2.  Harris, Inspiration and Canonicity of the Bible, s. 87. 
3.  Neuner, The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the  
    Catholic Church, s. 74. 
4.  Adam, Yahudi Kaynaklarında Göre Tevrât, s. 28. 
5.  Souhen, Handbook of Biblical Criticsm, ss. 94-95. 
6.  Konutgan, “Kitab-ı Mukaddes’in Çevirileri”, s. 19. 
7.  Gabriel, Din Alimleri Tartışıyor, ss. 14-15. 
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 Aşağıda Grekçe ve diğer dillerde yazılmış olan ve hâlâ mevcut 
bulunan eski orijinal metinlerin sayısı gösteriliyor:  Bu metinlerin 
hemem hemen çoğunun yazılış tarihi İslâmiyet’ten öncedir: 

İncîl’in Mevcut Olan “Grekçe Metinleri”:8 

 
      “Unicals”                 267 
      “Miniscules”            2.764   
      “Lectionaries”          2.143   
      Papirüsler                 88   
      Yeni Bulunanlar            47 
                             ------ 
      TOPLAM:                 5.309     
 

İncîl’in Eski Mevcut Olan “Diğer Tercümeleri”: 
 
 Latince Vulgata       10.000 + 
 Habeşce                2.000 + 
 İslavca                4.101 
 Ermenice               2.587 
 Süryanice Peshitta       350 + 
 Bohemce                  100 
 Arapça                    75 
 Eski Latince              50 
 Anglo Sakson               7 
 Gotça                      6 
 Sogdica                    3 
 Eski Süryanice             2 
 Farsça                     2 
 Frankça                    1 
                           -------       
     TOPLAM:                19.284 
 
 Kitab-ı Mukaddes’in Türkçe’ye ilk çevirisi Padişah 4. Mehmet’in 
baş çevirmeni Ali Bey tarafından 1666’da yapıldı ve bütün Kitab-ı 
Mukaddes 1827’de yayımlandı. Kitab-ı Mukaddes 1941’de Latin harfleriyle 
basıldı.9 Yeni bir çeviri yapmak, Kutsal Kitap’ın anlamını ya da 
öğretilerini değiştirmek için yapılan bir çaba değildir.  Kutsal 
Kitap’ın bütün çevirileri temelde aynı Kutsal Kitaptır. Tercümanlar, 
özgün Grekçe ve İbranice nüshalardaki anlamı tam olarak bize aktarmaya 
çalışmışlardır.10  
____________________ 
 8.  McDowell, Evidence That Demands a Verdict, ss. 39-40. 
 9.  Konutgan, “Kitab-ı Mukaddes’in Çevirileri”, s. 19. 
10.  Walker, Kutsal Kitap’ınız, ss. 34-35. 
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X 
 

Kitab-ı Mukaddes’in Kayıtlarına 
 

Güvenebilir Miyiz? 
 

41. Bölüm 
 

Tarihsel Bakımından 
 

Kitab-ı Mukaddes’in Metinleri 
 

Nasıl Değerlendirilebilir? 
 
 
     “Her şeyi sınayın.  İyi olanı sımsıkı tutunun.   
     (1 Selanikliler 5:21) 
 
 Türkiye’de, İncîl hakkında insanlardan sık sık, alaycı bir 
tavırla İncîl’in sözlerine güvenilmeyeceğini işitiyoruz.  Neden?   
“Çünkü 2000 yıl önce yazılmıştır.  Yanlışlarla ve çelişkilerle doludur” 
derler.  Ama bir tarih yazıtının doğru ve güvenilir olup olmadığını 
belirtmek için hangi testleri uyguluyorlar?  Josh McDowell’in, 
Marangozdan Öte adlı kitabına göre İncîl’in tarihsel güvenilirliği, 
diğer tüm tarihsel belgelerede uygulanan üç temel tarihbilim ilkesi ile 
değerlendirilebilir:1 

 
                    A. Bibliografik Sınavı 
                    B. İçsel Kanıt Sınavı 
                    C. Dışsal Kanıt Sınavı 

 
A. 

Bibliografik Test 
 
 Bibliografik test, belgelerin elimize ulaşana dek geçirdiği 
nakillerin incelenmesidir.  Başka bir deyişle, orijinal belgelere sahip 
olmadığımızdan, el yazmalarının sayısına bakarak, İncîl metinleri çok 
daha güvenilirdir.  Diğer eski ve önemli kaynaklarla kıyaslarsak 
İncîl’in el yazmalarının zenginliği saşırtıcıdır.   
 
 Kutsal Kitap metinlerinin güvenilirliğine dair, sorgusuz sualsiz 
kabul edilen birçok  klasiklerin  metinlerinden  çok  daha 
___________________ 
1.  McDowell, Marangozdan Da Öte, ss. 34-41. 
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fazla delil mevcuttur.  İncîl’in kaç tane eski metni mevcut bulunuyor?  
Yaklaşık 5.300 tanedir!  Ama antik dünyanın eski edebiyatına ait 
metinlerin sayısı çok daha az bulunmasına rağmen, insanlar bunların bu 
kişilere ait olduğunu kabul ediyorlar.2 

 
 Tükidides (M.Ö c. 460-400):          8 metin 
       Herodot (M.Ö. c. 484-425):           8 metin 
 Euriphides (M.Ö. c. 480-406):        9 metin 
 Demosthenes (M.Ö. c. 385-322):     200 metin 
 Aristo (M.Ö. 384-322):              49 metin 
 Aristophanes (M.Ö. c. 444-380):     12 metin 
       Gaius Julius Sezar (M.Ö. 100-44):   10 metin 
 Plinius Secundus (M.S. 62-113):     20 metin 
  
 Tükidides’in tarihçesi (M.Ö 460-400) en erken M.S. 900 yılında, 
yani yazıldığı zamandan 1.300 yıl sonra, sekiz el yazması halinde 
elimizde bulunmaktadır.  Bunun gibi Herodot’un (M.Ö. 447) tarihçesi az 
sayıdadır ve daha erken yazılan kopyaları yoktur.  Prof. Dr. F.F. Bruce 
bu gerçekten şöyle bir sonuç çıkarıyor:  “Hiçbir tarihçi kalkıp Herodot 
ya da Tütidides’in doğruluklarından kuşku duymaz.  Oysa, eserlerinin en 
erken el yazma kopyaları yazım tarihinden 1.300 yıl sonraya aittir.”3  
 
 Aristo (M.Ö. 384-322) şiirlerini yaklaşık M.Ö. 343 yılında 
yazmıştır.  Ama elimizde bulunan en erken kopya M.S. 1100 yılına 
aittir.  Yani, burada 1.400 yıllık bir zaman aralığı vardır.  Üstelik 
bu el yazmalarının sayısı yalnız beş tanedir. 
 
 Gaius Julius Sezar (M.Ö. 100-44), Gal Savaşları tarihçesini M.Ö. 
58 - 50 yılları arasında oluşturmuştur.  Ne var ki en erken el 
yazmaları ölümünden 1.000 yıl sonrasına aittir.  Bundan daha önceki 
kopyalara sahip değiliz. 
 
 İncîl’in el yazmalarına gelince, elimizde o kadar çok gerçek 
bulunmaktadır ki, kıyaslayınca şaşkına dönebilirsiniz.  Mesih’in 
yaşadığı çağla ikinci yüzyıl arasındaki zaman uzunluğunu kapatan ilk 
papirüs el yazmasının bulunuşundan sonra diğer el yazmaları da gün 
ışığına çıktı.  Günümüzde bu tarihe ait 5.300’den fazla el yazması 
bulunmaktadır, ve 19.284’den fazla tercümeler hâlâ mevcut bulunuyor.  
İlyada’nın  ise  643  el yazması  vardır ve  bu konuda  
____________________ 
2.  McDowell, The Best of Josh McDowell, ss. 43-45. 
    Hunt, In Defense of the Faith, s. 71. 
3.  Bruce, The New Testament Documents: Are They Reliable?,  
    ss. 16 & 33. 
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İncîl’den sonra gelmektedir.4   
 
 İngiliz Müzesi’nin kütüphane başkanı ve müdürü olan Sir 
Frederick Kenyon, aynı zamanda el yazmaları konusunda uzmandır.  Metin 
eleştirisi konusunda, Eski Antlaşma (Tevrât ve Zebûr) yazarlarının 
yazmış olduğu şeylerin güvenilir nitelikte olduklarına tamamen 
inanmıştır.  Yeni Antlaşma hakkında, kendisi de şu sonuca varıyor:  
“İncîl metinlerinin orijinali ile ilk bulunan el yazması kopyalar 
arasındaki zaman aralığı yok denecek kadar kısadır.  Ayetlerin tümünün 
gerçekliği ve genel bütünlüğü sonunda kanıtlanmıştır.”5  Kenyon da 
şöyle der:  “Metinlerin orijinal kompozisyonlarıyla bu güne kadar 
gelebilmiş olan en erken kayıtları arasındaki zamanın önemsenmiyecek 
kadar kısa oluşu, kutsal yazıların bize kadar ilk kompoze edilmiş 
halleriyle ulaşmadığı fikrini artık ortadan kaldırmıştır. İncîl hem 
otantikliğine hem de genel birliğine sonradan ulaşmış olduğu kabul 
edilmelidir.”6 

 
 İncîl’in Grekçe uzmanı olan Prof. Dr. J. Harold Greenlee şunları 
ekliyor:  “En erken el yazmaları, orijinallerinden bu denli geç 
yazılmalarına ve sayılarının az olmasına karşın, bazı aydınlar eski 
klasikleri güvenilir buluyorlar. Eski dünyanın edebiyatı nadiren başka 
diller çevirilmiştir. O halde, İncîl metinlerinin güvenilirliği de 
fazlasıyla kanıtlanmıştır.”7 
 
 McDowell’in yaptığı araştırmalar sonucunda; “Bibliografik testin 
İncîl’e uygulanması, İncîl’in bütün eski yazıtlardan daha fazla yetkiye 
sahip olduğunu gösteriyor.  Bu yetkiye 100 yıllık yoğun metin 
eleştirisini de eklerseniz gerçek İncîl’i elinizde tuttuğunuza 
inanabilirsiniz” diyor.8   
 

B. 
İçsel Kanıt Testi 

 
 Bibliografik test, şu anda elimizde tuttuğumuz metnin orijinal 
yazıtla aynı olduğunu gösteriyor.  Şimdi ise bu metnin güvenilir olup 
olmadığına bakalım.  Eğer güvenilirse, ne dereceye kadar güvenilirdir? 
____________________ 
4.  McDowell, Marangozdan Da Öte, s. 35. 
5.  Kenyon, Our Bible and the Ancient Manuscripts, ss. 288-289. 
6.  Kenyon, The Bible and Archeology, s. 288. 
7.  Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism,  
    s. 16 & 45. 
8.  McDowell, Marangozdan Da Öte, ss. 34-36. 
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 Elçi Yuhanna’nın iki arkadaşı,  Yuhanna’nın kendi sözleriyle 
içsel kanıtları destekliyor.  Tarihçi Eusebius (M.S. 260-340)  
Kilisenin Tarihi adlı kitabında, ve Hierapolis’in gözetmeni olan 
Papiyas’ın (M.S. 35-107), yazılarından şunları sıralıyor:9   
 
     “İhtiyar (Elçi Yuhanna) şunu da söylerdi:  “Markos 
     Petrus’un söylediği her şeyi doğru bir şekilde yazıya 
     geçirdi.  Mesih’in gerek sözlerini, gerekse 
     yaptıklarını sırası uygun olmamakla birlikte Petrus’un 
     söylediği gibi kayıt etti.  Kendisi Rabbin yanında değildi, 
     ama O’nun öğretişlerini bilen Petrus’la birlikteydi. 
     Markos, Petrus’un söylediklerini yazarken hiç yanlış 
     yapmadı; çünkü duyduklarını titizlikle yazmaya ve yanlış bir 
     tümce kullanmamaya dikkat ediyordu.”10 
 
 Bu nokta, John Warwick Montgomery’nin söylediği gibi; “Kişi, 
belgenin söylediklerini analiz ederek dinlemeli, yazar açık yanlışlara 
yer vermiyorsa, kendiliğinden yanlış ya da sahte damgası 
vurmamalıdır.”11   
 
 Tarihsel sorgulama için en gerekli rehberlerden biri de şu 
tarihsel yöntemdir:  Yazarın ya da tanığın doğruyu yazma yeteneği 
metnin güvenilirliğini değerlendirmek için tarihçiye çok yardımcı olur.  
Gerçeği anlatma yeteneği, kişinin olaylara yer ve zaman açısından ne 
derece yakın olduğuyla sıkıca bağlantılıdır.  İsa Mesih’in yaşamının ve 
öğretişlerinin yazılı olduğu İncîl metinleri, görgü tanıklarını birinci 
ağızdan dinlemiş kişiler tarafından kayıt edilmiştir. 
 
     “Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin 
     tarihçesini yazmaya girmiştir.  Nitekim başlangıçtan 
     beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün 
     hizmetkârı olmuş olanlar bunları bize iletmişlerdir.  
     Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış 
     olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm.”  
     (Luka 1:1-3) 
 
     “Rabbimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini size 
     bildirirken düzme masallara uymadık.  O’nun görkemini 
     gözlerimizle gördük.”  (2 Petrus 1:16) 
____________________ 
 9.  Bettenson, Documents of the Christian Church, s. 26-28. 
10.  Eusebius, Historia Ecclesiastica, 3. Kitap, 3. Bölüm. 
11.  Montgomery, God’s Inerrant Word, s. 28. 
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     “Evet, sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diye 
     gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan ediyoruz.  Bizim 
     beraberliğimiz de Baba’yla ve O’nun Oğlu İsa 
     Mesih’ledir.”  (1 Yuhanna 1:3) 
 
     “Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı 
     doğrudur.  Doğruyu söylediğini bilir.  Siz de iman 
     edesiniz diye tanıklık etmiştir.”  (Yuhanna 19:35) 
 
     “Sezar Tiberyus’un egemenliğinin on beşinci yılıydı.  
     Yahudiye’de Pontiyus Pilatus’un valiliği sürüyordu.  
     Celile’de Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesinde 
     Hirodes’in kardeşi Filipus, Abilini’de Lisanyas 
     yönetimin başındaydı.  Hanna ve Kayafa başkâhinlik 
     ediyordu.”  (Luka 3:1-2) 
 
 Mesih’le ilgili İncîl kayıtları, o zaman hayatta olan kişilerin 
yaşamları boyunca dillerde dolaşmıştı.  Bu kişiler olayların 
gerçekliğini onaylayabilir veya inkâr edebilirlerdi.  Müjdenin 
doğruluğunu savunurlarken, Hz. İsa hakkında insanlar arasında yaygın 
olan bilgiyi kullandılar.  Yalnızca, “Bakın biz bunları gördük” demekle 
kalmadılar, ama karşıtlarına dönüp “Siz de bunları biliyorsunuz...  Siz 
de gördünüz” diye meydan okudular.  Kişi hasmına, “Sen de biliyorsun” 
derken dikkatli olmalı.  Çünkü söylediklerinde yanlış varsa, düşmanı bu 
yanlışı O’nun gözüne sokacaktır. 
 
     “Pavlus bu şekilde savunmasını südürürken Festus yüksek  
     sesle, “Pavlus, sen çıldırmışsın!  Çok okumak seni 
     delirtiyor!” dedi.  Pavlus, “Sayın Festus” dedi, “ben 
     çıldırmış değilim.  Gerçek ve akla uygun sözler 
     söylüyorum.  Kral bu konularda bilgili olduğu için 
     kendisiyle çekinmeden konuşabiliyorum.  Bu olaylardan 
     hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım.  
     Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir.”  
     (Elçilerin İşleri 26:24-26) 
 
 İlk vaizlerin hesaba kattıkları yalnızca dost görgü tanıkları 
değildi.  Hz. İsa’nın ruhsal görevi ve ölümü konusunda karşıt 
düşüncelere sahip, kötü niyetli kişiler vardı.  Elçiler yaydıkları 
müjde doğru olmadığı takdirde, bu kişilerin yanlışlarını seve seve 
ortaya dökeceklerini biliyorlardı.  Bu yüzden yanlış bir müjdeyi 
yaymaya cesaret edemezlerdi.  Ne var ki tam tersini yaptılar.  
Hasımlarına  “Siz de bunları biliyorsunuz,” 
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dediler.  Gerçeklerden ayrılma olsaydı, dinleyicilerden sert 
eleştiriler ve düzeltmelerle karşılaşacaklardı. 
 
 St. Petrus Koleji’nden Lawrence J. McGinley hasım tanıklarla 
ilgili şunları söylüyor:  “İncîl’deki olayların anlatımı tümüyle 
şekillendiğinde görgü tanıkları hâlâ hayattaydılar.  Üstelik bu 
tanıkların arasında olup bitenlere son derece karşıt ve düşman olanlar 
vardı.  Ancak anlatılan gerçekler, yanlışların düzeltilebileceği bir 
ortamda insanlara sunuldu.”12   

 
C. 

Dışsal Kanıt Testi 
 
 Üçüncü tarihsel testi dışsal kanıtlarla uygulanır.  Bunun için 
diğer tarihsel gereçlerin belgelerdeki, içsel kanıtları onaylayıp 
onaylamadığına bakılır.  Başka bir deyişle, İncîl’in doğruluğunu, 
güvenilirliğini ve gerçekliğini kanıtlayan İncîl’den başka kaynaklar 
varmıdır?  Bilinen diğer tarihsel ve bilimsel gerçeklerle uyum içinde 
olması ve onaylanması kanıtları güçlendirir. 
 
 Arkeoloji çoğunlukla güçlü dışsal kanıtlar sağlar.  Esinleme 
alanında değil, ancak kayıt edilen olayların gerçekliği konusunda kayıt 
sağlayarak müjdesel eleştiriye katkıda bulunur.  Arkeolog uzman olan 
Prof. Dr. Joseph Free şöyle yazıyor:  “Arkeoloji, eleştirmenler 
tarafından tarihsel değil, ya da bilinen gerçeklere aykırı diye rafa 
kaldırılan sayısız metnin doğruluğunu onaylamıştır.”13   
 
 Sir William Ramsay gelmiş geçmiş en büyük arkeologlardan biri 
olarak kabul edilir.  Antik dünya üzerinde bir otorite olan Ramsay, bir 
zamanlar Kutsal Kitap’ın özellikle de Luka tarafından yazılan Elçilerin 
İşleri kısmının güvenilir olmadığına inanıyordu.  Bu kişi İncîl’in 
Elçilerin İşleri bölümünün, ilk yüzyılın ortasında değil, ikinci 
yüzyılda uydurulduğunu savunan bir Alman tarih okulunun öğrencisiydi.  
Ramsay, Elçilerin İşleri üzerindeki çağdaş yorumları okuduktan sonra, o 
zamanki olayları (M.S. 50-80) doğru olarak yansıtmadığı sonucuna vardı.   
 
 Daha sonra genç bir profesör olarak gidip Ege bölgesi ve eski 
Filistin harabelerini kendisi araştırmaya karar verdi.  Kendi 
____________________ 
12. McGinley, Form Criticism of the Synoptic Healing Narratives, 
    s. 25. 
13. Free, Archaeology and the Bible, s. 1. 
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görüşlerinin doğruluğundan çok emin olan Ramsay Kutsal Kitap 
kayıtlarıyla arkeolojik buluşlar arasındaki tutarsızlıkları gözler 
önünde sermeyi umuyordu.  Bu metinlerin geçerli olamayacağını 
düşünüyordu.  
 
 Ne var ki çalışmalarının sonunda Luka’nın kayıtları üzerinde 
düşünmeye başlamıştı.  Tarihsel ayrıntılardaki ince doğruluğu dikkatle 
gözlemledi.  Elçilerin İşleri kitabına bakışı yavaş yavaş değişiyordu.  
Yıllar süren incelemeleri sonunda görüşlerini değiştirmek zorunda 
kaldı.  Buluşları her defasında Kutsal Kitap kayıtlarını doğruluyordu.  
O da Kutsal Kitab’ın gerçekten Tanrı’nın sözleri olduğuna iyice inandı.  
Görüşlerini dünyaya açıklarken şöyle dedi: “Şuna iyice inanıyorum ki, 
Luka’nın yazmış olduğu İncîl’in Elçilerin İşleri kısmının 
güvenilirlikte eşi yoktur.  Luka birinci sınıf bir tarihçidir.  En 
büyük tarihçiler arasında yer almalıdır.”14  En ufak ayrıntıların ve 
noktaların doğruluğu karşısında Ramsay bu kitabın ikinci yüzyıla değin 
ilk yüzyılın ortalarına ait olduğu sonucuna varmıştı. 
 
 Yale Üniversitesi profesörlerinden Miller Burrows bir yorumunda 
şöyle diyor: 
 
     “Arkeolojinin ortaya çıkarttığı deliller, yüzyılların 
     ötesinden elimize geçmiş olan metnin doğruluğuna olan 
     güvenimizi daha da güçlendirmektedir.  Yine arkeoloji 
     bize önemsiz bazı değişiklikler yanı sıra sözcüklerin 
     bile olağanüstü bir doğrulukla günümüze geldiğini 
     göstermektedir.  Öyle ki sözcüklerin bize vermek 
     istedikleri anlam konusunda bir kuşku kalmamaktadır.”15 
 
 Kutsal Kitap sınandığı her noktada güvenilir olduğunu 
kanıtlamıştır.  Önde gelen arkeologlardan Prof. Dr. W. F. Albright 
Tevrât ve Zebûr’la ilgili olarak şöyle der:  “Arkeolojinin Tevrât ve 
Zebûr’un gerçekliğini kanıtladığı hakkında hiçbir şüphe yoktur.”16  
 
 Dr. William Campbell şöyle demişti: “Mademki bütün dünyadaki 
İslami kütüphanelerde daha başka Tevrât ya da İncîl hiç bir zaman 
ortaya çıkmamıştır, ve arkeolojik buluşların bugünkü elimizdekinden  
daha  başka  bir  Tevrât  ya da  İncîl  hiç ortaya  
____________________ 
14. Ramsay, The Bearing of Recent Discovery on the 
    Trustworthiness of the New Testament, s. 222. 
15. Burrows, What Mean These Stones?, s. 52. 
16. Albright, Archaeology and the Religion of İsrael, s. 176. 
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koymamışlar, öyleyse, Muhammed döneminde Mekke’de mevcut olan 
metinlerin ve bizim bugün elimizdeki metinlerin hepsinin aynı 
olduğundan eminim.”17 
 
 Regent College’in Kelâm profesörü Dr. Clark H. Pinnock söyle 
yazıyor:  “Metinsel ve tarihsel olarak bu denli mükemmel bir tanıklığa 
sahip olan, üzerinde zekice karar verilmesi gerekirken ve bu kadar 
tarihsel, veri içeren eskiye ait başka hiçbir belge yoktur.  Dürüst bir 
kişi böyle bir kaynağı rafa kaldıramaz.  Mesih inancının tarihsel 
belgelerinden kuşku duymak ne yazık ki mantığa uymayan (doğaüstüne 
karşıtlıktan kaynaklanan) bir eğilimdir.”18   
 
 McDowell’in yaptığı araştırmalar sonucunda şöyle diyor: 
“İncîl’in tarihselliğini ve gerçekliğini yok etmeye ben de çok 
çalıştım.  Ancak sonunda tarihsel açıdan güvenilir olduğu sonucuna 
vardım.  Eğer bir kişi İncîl’i güvenilir değil diye reddediyorsa, eski 
edebiyata ait tüm eserleri aynı nedenle yok etmelidir. İnsanlar İncîl’e 
ve diğer laik yazıtlara, ayrı testler ve standartlar uyguluyorlar.  
İncelediğimiz metin ister laik, ister inançla ilgili olsun, aynı testi 
uygulamalıyız.  Ben kendim bunu yaptım.  İncîl’in İsa hakkındaki 
tanıklığının tarihsel olarak güvenilir olduğuna inanıyorum.”19   
 
 Gerek eski peygamberler, gerekse havariler yani Tanrı’nın bütün 
sözcüleri, gerek Eski Ahit gerekse İncîl, yani Tanrı’nın bütün 
insanlara sunduğu kanıtlar, mükemmel bir uyum içinde tek ve aynı olaya, 
tek ve aynı kişiye, İsa Mesih’e ve yeryüzüne gelip açtığı kurtuluş 
yoluna tanıklık ettiler, ediyorlar da.20   
____________________ 
17. Campbell, The Qur’an and the Bible in the Light of Science,  
    s. 53. 
18. Pinnock, A Defense of Biblical Infallibility, s. 58. 
19. McDowell, Marangozdan Da Öte, s. 41. 
20. Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”, s. 40. 
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42. Bölüm 
 

Nüshâların Doğruluk Derecesi 
 

ve Güvenilirliği  
 
     “Kutsal Yazı da geçerliliğini yirtirmez.”  (Yuhanna 10:35) 
 
 Kutsal Kitab’ın orijinal (İbranice ve Grekçe) metinler Tanrı’nın 
esinidir ve hatasızdır.  Elbette Musa peygamberin imzasını taşıyan bir 
Tevrât olmadığı gibi, Hz. İsa’nın havarilerinin imzasını taşıyan bir 
İncîl de yoktur.  Biraz düşünürsek, Kur’ân-ı Kerîm’in durumu Tevrât ve 
İncîl’inkinden daha iyi sayılmaz.1  Hz. Muhammed’in mührünü taşıyan bir 
Kur’ân nüshası yoktur.  Üstelik eski Müslüman bilginlere göre Hz. 
Muhammed’in hayatı süresince Kur’ân birbirinden oldukça değişik yedi 
şekilde mevcuttu.2  Halife Osman, (M.S. 644-656) birbirlerini tutmayan 
bu Kur’ân nüshalarından bir tek metin oluşturduktan sonra bunun dışında 
kalan her Kur’ân nüshasını yaktırmıştır.3   Ama buna rağmen bazı İslâmî 
kaynaklara göre Kur’ân’ın birçok farklı nüshaları hâlâ vardır.  
Bunların ayet, kelime ve harf sayıları hep farklıdır.4 

 
 Kaldı ki, Hz. Osman’ın döneminden  herhangi bir orijinal metin 
de yoktur.  Ama Kur’ân-ı Kerîm’in içerdiği mesajın hâlâ güvenilir  
tarihsel  niteliğini  korumakta  olduğuna   inanılıyor.  
____________________ 
1.  Gilchrist, Jam’al Quran: The Codification of the Qur’an Text, 
    A Comprehensive Study of the Original Collection of the Quran 
    Text and Early Surviving Quran Texts, ss 140-154.  Gilchrist, 
    “Ciddi Hatalar”, Evet, Kitab-ı Mukaddes Tanrı Sözüdür!, ss. 
    76-83; Jeffery, Materials for the History of the Text of the 
    Qur’an, s. 24-114; Newman, Early Christian-Muslim Dialogue, 
    “al-Kindi”, ss. 452-470; Tisdall, The Sources of Islam, 1900. 
    Campbell, The Quran and the Bible, ss. 96-160. 
2.  Bkz. Mişkat, cilt 3, ss. 702-705; Taberî ve Beydâvî’nın 3:100, 
    6:91, 19:35, 28:48, 33:6, 34:18 38:22 üzerindeki yorumları. 
3.  Beydâvî, 1. Cilt, ss. 104-105; Taberî, 2. 1, s. 516; ve 
    Taberî 1. 6, s. 2952; Mawdudi, s. 15; Sahih, 6. Cilt, s. 479. 
4.  Keskioğlu,  Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, s. 128. 
    Hitti, The Arabs: A Short History, s. 43. 
    Noyan,  Anadilimizle Manzum Türkçe Kur’ân-ı Kerîm, ss. 19-22. 
    İbn ‘Abbâs hakkında bkz.  Celaluddin Süyûtî, el İtkân fi 
    Ulûmi’l- Kur’ân, Mısır, 1978, 1/89;  
    Dursun, Din Bu 3, s. 120. 
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Kutsal Kitap de öyledir.  Orijinal dönemlere ait metinler yoktur, ama 
orijinlerinden alınmış bol miktar kopyalar mevcuttur.  Bunları nasıl 
değerlendirebiliriz? 
 
 Elimizde bulunan eski metinler bir ölçü gibidir.  Ufak tefek 
değişiklikler olabilir.  Ama temelde hepsi aynıdır.  Yani, en titiz 
ölçüleri kullanarak, en iyi uzmanlara göre, anlam bakımından Kutsal 
Kitab’ın eski el yazmalarında 1/100, yüzde bir bile farklılık yoktur.  
Evet, metinler arasında küçük değişiklikler vardır, ama anlam bakımdan, 
Hıristiyanların temel inançlarını etkileyebilecek hiçbir sorun yoktur. 
 
 Orijinal metinler olmadığı halde ne Müslümanlar ne de 
Hıristiyanlar inançlarından vazgeçmemektedirler çünkü birçok eski 
kopyalar hâlâ mevcut bulunmaktadır.  Hiç kuşkusuz Tanrı’nın Kutsal 
Kitab’ının içindeki vaatler, sözler yüzlerce yıl önce nasılsa günümüze 
de aynen öyle aktarılmıştır. 
 
 Daha önce belirttiğimiz gibi İncîl’in (Yeni Ahit’in) binlerce 
eski kopyası vardır.  Dolayısıyla, Yeni Ahit’in metni aynı dönemden 
gelen tüm diğer kitaplardan daha sağlam ve daha güvenilirdir.  Çünkü 
daha çok metinleri mevcut bulunuyor ve bunların yazıldığı tarih, 
orijinallerine daha yakındır.  Hiçbir kitap, bu kadar çok sayıda eski 
nüshaya sahip olmadığı gibi, aralarında bu kadar az farklılıklar 
göstermemektedir.  Örnegin, İncîl’in yazılmasına en yakın tarihe Julius 
Sezar’ın yazdığı “Galya Savaşı” (M.Ö. 58-51) eserinden 6 tane eski 
elyazması günümüze dek korunmuştur.  Bunların arasındaki farklılıklar 
öylesine büyük ve çoktur ki, uzmanlar yazının birçok yerinde orijinal 
metnin ne olduğu konusunda bir sonuca varamamışlardır.5   
 
     İçtenlikle şunu söyleyebiliriz, Yeni Ahit’i aktaran yazıcılar, 
titiz davranmışlardır.  Fakat ne kadar titiz ve dikkatli olursa olsun, 
hiç kimse sayfalarca ad ve rakamı tamamen hatasız kopya edemez.  Hoca 
okurken yanılır. “Humanum est errare”, yani “insan hata yapar.”  Bu 
doğaldır.  İncîl’in bunca nüshasının arasında bazı kopya hataları 
vardır.  Ama bunların çoğu imlâ hataları olup hiçbir ayetin esas 
anlamını etkilememektedir! Eski Ahit’in en eski metinleri arasındaki 
farlılıkları ancak bir harf,  1.580  harfden  farklı  bulunuyor.6   Bu  
ancak yüzde  00.06  farklılık  gösterir; 
____________________ 
5.  Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”, s. 35. 
6.  Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, s. 156. 
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yani bütün İbranice Eski Ahit metinleri yüzde 99.94 saftır! 
 
     “Allah -- onun yolu kâmildir; RABBİN sözü saftır; O 
     kendisine sığınanların hepsine kalkandır.”   
     (2 Samuel 22:31 ve Mezmur 18:30) 
 
 Çok ünlü metin eleştirmenleri olarak tanınan üç kişi şunlardır: 
Westcott, Hort ve Kenyon. Westcott ve Hort şunu demişler:  “Eğer ufak 
tefek ve cüz’i farklılıkları saymazsak, örnek için, isimlerin önünde 
bir ek veya eksik harfi tarif ve harfi tenkir gibi, bize göre İncîl’in 
bütün kuşkulu kısımları toplam olarak ancak bin de birini oluşturur.”7 
 
     Yeni Ahid’in yaklaşık 200.000 kelimesinden yalnızca ortalama 400 
kelimesi çeşitli nüshâlârda farklılıklar gösterir.  Buna göre nüshâlâr 
arasında farklılık derecesi yüzde 1.77 civarındadır ve bu farklılıklar 
anlam açısından ciddi farklılıklar teşkil etmezler.  Şimdi yüzde 98.33 
tutarlık gösteren 5.309 Grekçe el yazması vardır.  Yeni Ahit’te yeralan 
20.000 satırdan sadece 40 satırı farklıdır (veya hemen hemen 400 
kelime).  Bu 400 farklı kelimenin sadece 40-50 tanesi farklı 
anlamlardadır, ve bu 40-50 farklı kelime Hıristiyan inançlarını ve 
gerçeğini en ufak bir şekilde değiştiremez.8  “Res ipsa loquitur”, 
yani, “durum kendi kendisi için konuşur.” 
 
 Rahip Amiot şöyle yazar:  “Yayınlardaki değişiklikler çoğunlukla 
imlâ veya kelime sırasına ait önemsiz şeylerdir.  Anlamını 
değiştirebilecek nitelikte başkalıklar ise metnin ancak binde biriyle 
ilişkili; yalnız onbeş kadarının biraz önemi var;  eleştirme yolu 
güvenilir olduğu tesbit edilmiş olan doğma’nın özüne hiçbiri dokunmaz 
bile.”9  
 
 Eğer Kutsal Kitab’ın oluşmanın tarihine dikkatlice bakarsanız,  
(The Science of Textual Criticism) dilbilim uzmanları bütün bu 
nüshâlârı tetkik ve mukayese ederek bu hataların hemen hepsini 
düzeltebilirler.  Dilbim uzmanları (lengüistler) bütün ayrıntıları 
tetkik edip, el yazılarını ayırır, birbirleriyle   karşılaştırır, 
hangilerin diğerleri üzerinden kopya edildiğini   ve    hangilerinin      
müşterek    bir    kaynaktan     geldiğini  
____________________ 
7. Westcott ve Hort, The New Testament in the Original Greek,  
   s. 565.  
8. Giesler & Nix, A General Introduction to the Bible, ss. 361-367 
   McDowell, The Best of Josh McDowell, s. 43-46. 
9. Jomier, İsa Mesih’in Hayatı, s. 198. 
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keşfederler.10  Kutsal Kitap’a ait el yazmaları ve çevirilerini 
dikkatle ve titizlikle incelemiş olan  Prof. Dr. F.F. Bruce şöyle 
diyor:  Tanrı’nın birinci derecede ilgisi ve sağlayışıyla Kutsal Kitap 
metni bize öyle somut bir saflıkla ulaşmıştır ki en kötü İbranice ve 
Grekçe baskısı ve bu baskının en kötü çevirisi bile içindeki gerçek 
bildiriyi etkili bir şekilde örtüp kurtaran gücünü gizlemeye yetmez.”11 
 
 Asıl önemlisi, Kutsal Kitap’ta temel inançlarımıza gölge 
düşürecek ciddi herhangi bir kopya hatası yoktur.  Yani, bu 
farklılıklar kesinlikle Yeni Ahid’in esas anlamına ve önemli 
doktrinlerine etkileyemez.12  Gerçek şu ki; orijinal (Grekçe metninde) 
okunuş ya İncîl’in yazdıklarında bulunur ya da sayfa altlarında 
açıklanmış olan çeşitli okunuşlarda bulunur.  Araştırmak isteyen 
herkes, United Bible Societies, The Greek New Testament adlı kitaba 
başvurarak, Grekçe metinler arasındaki bütün farklı okunuşların hepsini 
görebilir.13  İncîl’in tüm orijinal sözleri burada korunmuş bulunuyor.  
Tanrı’nın Sözünün dediği gibi, Tanrı’nın orijinal kelimelerinin 
kaybedilmediğinden emin olduğumuzu söyleyebiliriz.  Tanrı’nın nokta 
koyduğu yerde, siz soru işareti koyamazsınız. 
 
     “Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, 
     her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya 
     da bir nokta bile eksilmeyecek.”  (Matta 5:18)   
 
 Günümüze kadar gelmiş olan 5.000’den fazla Grekçe el yazması da 
tam bir tutarlılık içindedir.  Tanrı’nın sözleri hâlâ metinlerde mevcut 
ve güvenilirdir.  Metinler arasında küçük farklılıklar varken, “tahrif” 
iddia edenler, Kutsal Kitab’ın durumunu çok fazla abartmış oluyorlar.  
Esas problem İncîl’in metinleri değil, insanların olumsuz yaklaşımı ve 
bundan çıkan imansızlıktır.  İmansızlara ve kutsal kitapları 
eleştirenlere ve kendilerine “imanlı” deyip de, Kutsal Kitap 
öğretilerini kendi hayatlarında hiç uygulamayanlara bakma! 
 
     “Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler.  İşte siz, 
     Tanrı’dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz.”  (Yuhanna 8:47) 
____________________ 
10.  İbid, s. 194. 
11.  Milne, Tanrı Öğretisi: Hristiyan İnancının El Kitabı, s. 34. 
12.  Lindsell, The Battle for the Bible, s. 37. 
13.  Aland, The Greek New Testament, s. x-xi. 
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43. Bölüm 
 

Kutsal Kitab’ın  
 

İç Çelişkileri Var Mıdır? 
 
     “Veriya’daki Yahudiler, Selanik’tekilerden daha açık  
     fikirliydiler.  Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak 
     her gün Kutsal Yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru 
     olup olmadığını araştırıyorlardı.”   
     (Elçilerin İşleri 17:11) 
 
 Rev. Turgay Üçal’a göre, “Eğer gerçekten Kitab-ı Mukaddes 
hakkında öğrenmek istiyorsak gerçek araştırmacıları, gerçek din 
alimlerinin eserlerini edinip onları okumalıyız.”1 Kutsal Kitab’ın en 
büyük üstâdlarından biri, Prof. Dr. Gleason Archer’nın, 476 sayfalık 
Encyclopedia of Bible Difficulties adlı eserinde, Kutsal Kitab’ın 
kusursuzluğu hakkında şunu yazıyor:  “Kutsal Kitab’ın varsayılan 
çelişkileri üzerinde çalışırken, Kutsal Kitab’ın kayıtlar, lengüistik 
deliller, arkeoloji ile ilgili kanıtlar, ve bilimsel araştırmalar elde 
ettim.  Sonuç olarak benim Kutsal Kitab’a olan güvenim daha da 
artmıştır.  Başlangıçtan bugüne kadar, Kutsal Kitap ile ilgili 
insanların çıkartabildiği hemen hemen tüm problemler, kitabın 
kendisinden ya da arkeolojinin bilgisi ışığında dürüst bir şekilde 
tamamen çözülmüş bulunuyor.”2   
 
 R.A. Torrey’nin Difficulties in the Bible adlı kitabında, şu 
yazıyor:  “Kutsal Kitab’ın doğal durumuna göre, bazı zor anlaşabilen 
problemler olabilir.  Sınırlı olanlar, sınırsız Olanı anlamaya 
çalıştığında, elbette problemler ortaya çıkacaktır.  Bilgisiz insanlar, 
her şeyi bilen  Tanrı’nın (el-Alîm’in) sözlerini anlamaya çalıştığında, 
bazı zor anlaşılan konular da olabilir.”3   
 
     “Pavlus, bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. 
     Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve 
     kararsız kişiler, diğer kutsal yazıları olduğu gibi, bunları 
     da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.”   
     (2 Petrus 3:16) 
 ____________________ 
1.  Üçal, İncîl’i Şerif Çeviri ve Açıklaması: Elçilerin İşleri,  
    s. 399. 
2.  Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, s. 12. 
3.  Torrey, Difficulties in the Bible, ss. 9-10. 
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 Kutsal Kitap’ta bazı doktrinler sadece zor anlaşıldığı için,  bu  
doktrinlerin  doğru  olmadığını  göstermez. Tanrı’nın birçok zor 
anlaşılan konuları olabilir.  Kutsal Kitab’ın tüm sözlerini belki de 
anlayamazsınız; ama anladığınız tüm sözlerine itaat edebilirsiniz.  
Dolayısıyla, siz, fâni bir insan olarak, Yüce Tanrı’nın Kutsal 
Kitab’ını okurken, eğer zor bir konuya rastlarsanız, eğer anlaşılmaz 
bir şeyle karşı karşıya gelirseniz, buna fazla şaşırmayın!  İnkâr 
etmeyin!  Sadece imanla kabul edin. 
 
     “Ah! Tanrı’nın zenginlik, ve bilgisinin derinliği!  
     O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları da ne denli 
     anlaşılmazdır!”  (Romalılar 11:33) 
 
 Genelde, Kutsal Kitap’ta yüzeysel okuyucuların gördüğü 
çelişkiler, derin okuyucular için önemsizdirler.  Yani, Kutsal Kitab’ı 
iyi bilenler için, bu zorluklar, “gerçek” bir problem teşkil etmiyor.  
Bir mü’min, Kutsal Kitab’ı iyice inceledikten sonra, iyice dua ettikten 
sonra, çözüm görüyor.  Çelişki olarak görülen herşey çözülüyor.  Kutsal 
Kitap sadece akıl ve mantıksal yaklaşımla anlaşılamaz.  Zira İsa Mesih, 
“Sizlere söylediğim sözler ruh’tur, yaşamdır.” dedi. (Yuhanna 6:63)  
Biz de kendisi Kutsal Ruh’un sözlerine ruhsal anlayışla yaklaşmalıyız 
ve okumadan önce Tanrı’ya kendi sözlerini bize açması için dua 
etmeliyiz.  Ancak bu şekilde O’nun eşsiz sözlerinin okyanuşları aşan 
derinliğini farkedebiliriz. 
 
 Bu çağın en büyük tefsircilerinden biri, Prof. Dr. B.B. Warfield 
(1851-1921), Kutsal Kitab’ın saflığı hakkında şunu söylemişti:  “Tanrı 
tarafından kiliseye verilmiş olan Kutsal Kitab’ın tek bir yanlışının 
var olduğu henüz kanıtlanmamıştır.5    
 
 John W. Haley’in Alleged Discrepancies of the Bible, adlı 473 
sayfalı kitabında Kutsal Kitap’ta sanılan iç çelişkiler hakkında şu 
sonuçu ortaya koyuyor:  “Kutsal Kitab’ın her zorluğu, her çelişkisi, 
şimdiden tamamen çözülmüş bulunuyor, ya da dürüst ve mantıklı bir çözüm 
gösterebilir.”6  Dr. Milne’ye göre, “Kutsal Kitab’a uygun bir şekilde 
yorumlandığında yanlışsızdır.”7  
____________________ 
5.  Warfield, The Inspiration and Authority of the Bible, s. 225. 
6.  Haley, Alleged Discrepancies of the Bible, giriş, s. 6. 
7.  Milne, Tanrı Öğretisi: Hristiyan İnancının El Kitabı, s. 36. 
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 Kutsal Kitap’taki numaralar söz konusu olunca, basit bir konu 
değildir.8  Burada dikkat edilmesi bir sorun var:  Onların kullanışı 
rastgele mi yoksa kasten mi?  Düzenli olarak mı yoksa düzensız olarak 
mı?  Özel kanunlarına göre mi yoksa kanunsuzluğa göre mi?  Tanrı’nın 
işlerinde her zaman tam bir düzen mevcut bulunuyor.  Dolayısıyla, bu 
aynı düzen Tanrı’nın Sözü içinde bulunması lazım.9  Bazılarına göre 
Kur’ân’da, 19 numara ile ilgili özel bir düzen vardır.10  Bazılarına 
göre böyle bir şey yoktur.11  Ama Kitab-ı Mukaddes’te yüzlerce numara 
ile ilgili izler vardır.  Bullinger’e göre, Kutsal Kitab’ın özel 
numaraları ile ilgili izleri, kitabın tanrısal vahyine saldıranların 
küçük düşürücü kalkışmalarını tamamen geçersiz kılıyor.12  
 
 İbranice Profesörü Dr. John J. Davis’e göre, eski İbranice’de 
birçok farklı numara sistemleri kullanılırdı.13 Eski Ahit’te numara ile 
ilgili değişik kullanışı, bazen alfabe metoduyla sayıldığı için farklı 
rakam ortaya çıkarıyordu. 14  Bazen numaralar göreneksel, yuvarlak, 
belâgatli, sembolik, bazen de esrarlı olarak kullanılırdı. Metinlerdeki 
paralel hesapların sayısal problemleri, çoğu zaman değişikliğin doğal 
durumu anlaşılarak çözülür.  Bazen belirli numaralar atlanarak, 
eklenerek veya değiştirilerek problemler yaratılıyordu.  Ama bir bütün 
olarak, Kutsal Kitab’ın numara sayısı, şaşırtıcı derece doğrudur.  Ve 
hatırlayalım ki, o dönemde aritmetik tam bilinen bir ilim değildi.15   
 
 Ölü Deniz Tomarları ortaya çıktıktan sonra, bazı alimler Eski 
Ahit’in rakamlarının sayısını tekrar hesaplayarak fikirlerini 
değiştiriyorlar.16 
____________________ 
 8. Bullinger, Number in Scripture, ss. 1-303. 
 9. İbid, s. 44. 
10. Bagdâdî, Herkese Lâzım Olan İmân, ss. 317-318. 
11. Kuntman, Toptaş, Yüksel ve Zeyveli, Kur’ân-ı Kerîm ve 19 
    Efsanesi, 1988. 
12. Bullinger, Number in Scripture, s. 45. 
13. Davis, J.J., Biblical Numerology: A Basic Study of the Use of 
    Numbers in the Bible, ss. 25-45. 
14. Unger, Unger’s Bible Dictionary, s. 799. 
15. Davis, Biblical Numerology, ss. 49-92. 
16. Burrows, More Light on the Dead Seas Scrolls, s. 135. 
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 Kutsal Kitap, kendine has bir kitaptır.  O her lekeden uzak, 
Tanrı’nın saf sözleridir.  Yosefus, Eski Ahit’teki peygamberlerin 
yazdıkları hakkında şunu yazıyor: 
 
     “Eski Ahit’ın tarihsel detayları ile ilgili her hangi bir 
     çelişkisi yoktur... Peygamberler kaydettiği mesajları ‘Tanrı 
     tarafından vahiy yoluyla almışlar.’  Onların kendi 
     dönemindeki tarihi doğru olarak kaydetmişler.”17   
 
 Antakya’lı Teofilos’a (M.S. ö. 181) göre, “Kutsal Kitab’ın 
yazarları birbiriyle hiç çelişkiye girmemişler.”18   
 
 Orta çağın en büyük filozof ve ilâhiyatçısı Thomas Aquinas (M.S. 
1225-1274) şöyle demişti:  “Kutsal Kitap, kelimesi kelimesine 
anlaşıldığında, herhangi bir çelişki yoktur.”19  
 
 Peder Xavier Jacob şöyle yazıyor:  “Kitab-ı Mukaddes’teki yazı 
tarzı, geçmiş zamanlarda Orta Doğu’da herkese uygun ve anlaşılır 
gelmekteydi.  Ancak çağımızda okuyuculara bazen anlaşılması güç ve zor 
gelmektedir.  Fakat Tanrısal bir esinle insan tarafından yazılan Kitab-
ı Mukaddes’teki düşünceler, duygular, olaylar, çeşitli yazı tarzları 
ile dile getirilmesine rağmen, Tanrı’nın anlatmak istediğini yanlışsız 
ve net bir şekilde nakleder.”20   
 
 Kasım 1978 yılında, Chicago’nın “International Council on 
Biblical Inerrancy” toplantısında Hıristiyan dünyasının birkaç önemli 
önderi Kutsal Kitap hakkında şu yazıya imza attılar: 
____________________ 
17. Barry, The Inspiration and Authority of Holy Scripture, A 
    Study in the Literature of the First Five Centuries, s. 10; 
    Yosefus, Contra Apionem, 1:38. 
18. The Ante-Nicene Fathers, 2. Cilt, s. 97. 
19. Meade, Pseudonymity and Canon: An Investigation into the 
    Relationship of Authority in Jewish and Earliest Christian 
    Tradition, s. 23. 
20. Jacob, Hıristiyan İnancı: Kutsal Kitaplara, Kilise Babaları ve 
    Belgelerine Göre Açıklanan Hıristiyan Gerçekleri, s. 389. 
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     “Kutsal Kitap, tamamen Tanrı tarafından ve Tanrı’nın 
     Sözü olarak verilmiştir.  O’nun öğretişleri, yaratılış 
     olsun, dünyanın tarihi olsun, Tanrı’nın denetimi altında 
     kendi edebiyatıyla ilgili kökler olsun, Tanrı’nın tüm insan- 
     lık için geçerli olan merhamet ve kurtuluşu olsun, Kutsal  
     Kitap bu konulara hatasız ve kusursuz tanıklık eder.”21   
 
 Kutsal Kitap, en yüce gerçeklerle doludur.  Kutsal Kitap, 
insanların iman ve kurtuluşu konusunda, tam olarak, eksiksiz, ve 
yeterlidir.  
 
 Bazı ayrıntılar hakkında küçük farklılıklar olabilir, ama bunlar 
hiç kimsenin ahlaki hayatını etkilemez.  İnsanlar, bu küçük şeylere 
büyük bir önem vererek, Tanrı’nın temel mesajından ayrılabilirler.  Ama 
gerçek mü’minler bu küçük değişikliklerden dolayı Tanrı’nın doğru 
yolundan dönmezler.  Kutsal Kitab’ın tüm mesajını okuyarak, Allah’ın 
büyük planını görürler.  Bu insanlar Allah’ın hakiki kurtuluş yolunu 
bulurlar.  Görmek isteyenler için yeteri kadar ışık vardır.  Görmek 
istemeyenler için de yeteri kadar karanlık vardır.  İnsanlar Kitab-ı 
Mukaddesi çelişkili olduğu için değil; onların kendi hayatları 
çelişkili olduğu için reddediyorlardır.   
 
 Eğer bu konu hakkında daha geniş bilgi edinmek isterseniz şu 
kitapları okumanızı tavsiye ederiz:  Ahmet Deedat ve Edip Yüksel’in, 
Kitab-ı Mukaddes Allah Sözü müdür?  John Gilchrist ve Lütfi Ekinci 
tarafından yazılmış olan, Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü’dür!  adlı 
kitabında onlara bir cevap vermektedir. Ayrıca İsa Karataş’ın, 
Gerçekleri Saptıranlar: Hıristiyanlık İle İlgili Gerçek Dışı İddialara 
Yanıt, adlı kitapta daha detaylı cevap verir. Fransız tıp doktoru 
Maurice Bucaille’in, Müsbet İlim Yönünden Tevrât İncîller ve Kur’ân, 
(La Bible, Le Coran, et la Science) adlı kitabına, Amerikalı tıp 
doktoru William Campbell, The Qur’an and the Bible and Science, adlı 
kitabında cevap vermektedir. 
 
 Şimdi, Tanrı’nın kendi sözünü koruduğuna dair bir kaç tarihi 
delile bakalım. 
____________________ 
21. Boice, Does Inerrancy Matter, s. 13.  Kitabı Mukaddes’in 
    “yanılmazlığı” konusunda geniş bilgi edinmek isteyenler Prof. 
    Geisler’in, Inerrancy, adlı kitaba baºvursunlar. 
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XI 
 

Tarihsel Deliller 
 

44. Bölüm 
 

Kilise Tarihi 
 

A. 
İsa’nın Elçileri Dönemi 

(M.S. 33-100) 
 
     “İsa on iki öğrencisini yanına çağırdı... Bu on iki elçinin 
     adları şöyle:  birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun 
     kardeşi Andreya, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, 
     Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay 
     oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’yı sonradan ele 
     veren Yahuda İskariyot.”  (Matta 10:1-4) 
 
 İncîl’i ele aldığımızda Hıristiyanlığın yorumunu yapmak için en 
çok kime güvenebiliriz?  Tabii ki, İsa’yla birlikte yaşayan, İsa 
tarafından seçilip öğretilen ve zaman zaman da kendilerine mucizevi 
güçler verilen kişilere...  İncîl’in kısımları İsa’yla yaşayan insanlar 
ve İsa’nın havarileriyle yaşayıp çalışan kişiler tarafından 
yazılmıştır.  Ve bu yazıların Tanrı tarafından esenlendiğini 
söylemişlerdir.  
 
     “Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda 
     bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu 
     değildir.  Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın 
     isteğinden kaynaklanmadı.  İnsanlar Kutsal Ruh’ça 
     yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.”   
     (2 Petrus 1:20-21) 
 
 Daha önce gördüğümüz gibi, ılımlı yorumlamanın vardığı sonuçlara 
göre, İncîl’in ilk dört bölümü (Müjde) İsa’nın hayatı, öğretisi, 
özellikle onun ölümü, dirilişi ve göğe yükselişi, M.S. 45-98 senelerine 
doğru Kilisenin tanıdığı şekilde bize sunmaktadır.  Mesih’le birlikte 
yaşayıp anlattıkları olayları yaşamış olan insanların tanıklığı söz 
konusu olmaktadır.  Demek ki bu tanıklık daha sonra gerek elçilerin 
bizzat kendileri (Matta, Yuhanna), ve gerekse hemen bir sonraki 
Hıristiyan neslinin (Markos, Luka) emekleriyle düzene sokulmuştur.  Şu 
halde İncîl, elçiler dönemi ile ilgili, Kilisenin imanı hakkında bizi 
aydınlatır. 
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     “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya 
     gönderdim.”  (Yuhanna 17:18) 
 
     “İsa onlara, “Ya siz” dedi, “ben kimim dersiniz?”  Simun 
     Petrus, “Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” cevabını 
     verdi.  İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. 
     “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babamdır.  Ben de 
     sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben topluluğumu bu 
     kayanın üzerine kuracağım.  Ölüler diyarının kapıları ona 
     karşı direnemeyecek.  Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını 
     sana vereceğim.”  (Matta 16:15-19) 
 
     “Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da büyük 
     kesinlik kazanmıştır.  Gün ağarıp sabah yıldızı 
     yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan 
     çıraya benzeyen bu sözlere dikkat ederseniz, iyi edersiniz. 
     Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir 
     peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.  Çünkü 
     hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. 
     İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini 
     ilettiler.”  (2 Petrus 1:19-21) 

 
1. 

Petrus 
 Hıristiyan tarihçiler ittifakla Petrus’un M.S. 68 yılında Neron 
(M.S. 37-68) tarafından öldürüldüğünü kabul etmektedirler.  Bu konuda 
İbn el-Patrik (M.S. 389-461) şöyle demektedir:  “Kral Neron, Petrus’u 
yakalattı ve haça gererek öldürttü.  Çünkü Hz. Petrus ona demişti ki; 
eğer beni haça gererek öldürmek istersen başaşağı ger ve öyle öldür ki 
efendim Mesihe benzemeyeyim.  Çünkü  
o ayak üstü gerilmişti.”1    

  
2. 

Andreya 
 Kilise’nin kayıtlarına göre, Simun Petrus’un kardeşi, Andreya 
İskitya’da, Anadolu’da, ve Yunanistan’da müjdeleme yolculuğu yaptı ve 
orada haça gerilerek şehit oldu.2    

  
3. 

Yakup 
 Zebedi’nin oğulu Yakup, Kral Hirodes Agrippa tarafından M.S.  
____________________ 
1.  Zehre, Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, s. 88. 
2.  İsa Mesih’in elçilerin ölümleri iligi bilgi Foxe’s Christian 
    Martyrs of the World adlı kitabından alınmıştır, ss. 27-35. 
44 yılında kafası kılıçla kesilerek öldürüldü.3 
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4. 

Yuhanna 
 Zebedi’nin diğer oğulu Yuhanna, İsa’nın sevdiği öğrencisiydi.  
M.S. 100 yılında doğal olarak öldü. 
 

5. 
Filipus 

 Filipus ise, Beytsayda’dandı ve Natanyel’i İsa’ya getirendi.  
Anadolu’da müjdecilik yaparken Hierapolis’de (Pamukkale’de) haça  
gerilerek şehit edildi.   
 

 6. 
Bartalmay 

 Bartalmay, İsa’nın içinde hile olmayan gerçek İsrail’li dediği, 
Natanyel’le aynı kişi olduğuna inanılır.4  Ermenistan’da Matta’nın 
Müjdesini tercüme etti ve orada müjdecilik yaparken sopalarla dövülerek 
şehit edildi.  

 
 7. 
Tomas 

 Tomas Partiya’ya ve Babil’e gidip müjde yaydı.  Ondan sonra 
Hindistan’a gitti ve orada birçok kilise kurduktan sonra mızrakla 
vurularak şehit edildi. 

 
 8. 
Matta 

 İsa Mesih dirildikten sonra, eski vergi görevlisi olan Matta 
dokuz yıl böyunca Yahudiye bölgesindeki Yahudilere vaaz etti, ve diğer  
milletlere  gitmeden  önce  Matta  bölümünü  kendi  dilinde yazmıştır.  
Habeşistan’a gitmiş ve orada vaizler tayin edip (atayıp) kiliseler 
kurdu.  Daha sonra M.S. 70 civarında o da kılıçla şehit edildi. 
  

 9. 
Yakup 

 İsa Mesih dirildikten sonra, Alfay oğlu Yakup Kudüs episkoposu 
olarak seçildi ve orada Yahudiler tarafından taşlanarak şehit edildi.   
____________________ 
3.  Bkz:  Elçilerin İşleri 12:1-2. 
4.  Bkz. Yuhanna 1:47. 
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 10. 
Yahuda Taday 

 Soyadı Taday olan Lebbaus, Alfay oğlu Yahuda Taday diye de 
bilinir.5  İran’a gitti ve müjdecilik yaptı.  M.S. 72 yılında Urfa’da 
haça gerilerek şehit edildi.   

 
11. 
Simun 

 Kenanlı Simun, Luka onu Yurtsever olarak tanımlar.6  Müjdeyi 
yaymak için Afrika’ya, Mısır’a ve Kartaca’ya gitti.  M.S. 74 yılında 
putperestler tarafından haça gerilerek şehit edildi.   

 
12. 

Yahuda İskariyot 
 Yahuda İskariyot, İsa’ya ihanet ettikten sonra kendini asarak 
intihar etti (Matta 27:5). 
 
 Petrus, Pavlus’un yazılarının kutsal yazılardan olduğunu 
doğruladı.  Pavlus kendi yazdıklarının yetkili olduğunu belirtti ve 
elden ele dolaşmasını istedi. 
 
     “Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insan uydurması 
     olmadığını bilmenizi istiyorum.  Ben bu müjdeyi 
     insandan almadım, kimseden de öğrenmedim.  Bunu bana 
     İsa Mesih açıkladı.”  (Galatyalılar 1:11-12) 
 
     “Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri 
     sanıyorsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab’bin 
     buyruğudur.  (1 Korintliler 14:37) 
 
     “Rab’bin adına size ısrarla buyuruyorum, bu mektup 
     bütün kardeşlere okunsun.”  (1 Selanikliler 5:27) 
 
 Hz. İsa Mesih’in elçileri, İsa’nın işleriyle sözlerini sonraki 
nesillere ulaştıranların listelerini hemen not etmemişlerse de, yine 
de, efendilerinin bildirisini büyük bir sadakatle vermekten asla geri 
kalmamışlardır.  Zaten İsa’nın sözlerine göre, bu yazma işi, ancak İsa 
Mesih gittikten sonra yapılacaktı. 
____________________ 
5.  Bkz. Luka 6:16 
6.  Bkz. Luka 6:15 
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     “Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.  Ama Baba’nın 
     benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi 
     öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”  
     (Yuhanna 14:25-26) 
 
     “Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara 
     dayanamazsınız.  Ne var ki, O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, 
     sizi her gerçeğe yöneltecek.  O, kendiliğinden konuşmayacak, 
     yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size 
     bildirecek.”  (Yuhanna 16:12-13) 
 
 Tanrı’nın verdiği vahiy Kutsal Ruh tarafından elçilere 
bildirilmiştir.  İlk Mesih İnanlılar, Hz. İsa’ya çok önem vermişlerdir.  
Müslümanlar nasıl ki, Hz. Muhammed’e önem vermişlerse, Hıristiyanlar da 
Hz. İsa’ya çok önem vermişlerdir, çünkü Hz. İsa’yı sadece bir insan 
olarak değil, Tanrı’nın ta kendisi olarak tanıyorlardı!  Dinsel 
metinler, yani muhafaza edilecek bir emanet söz konusu olduğuna göre, 
her dinî müessese atalardan gelen böyle bir eseri korumak için göz 
kulak olur.  Pavlus kendi öğrencilerinden Timoteyus’a öğüt verirken, 
kendisine emanet edilen inancı iyi korumasını buyurur. 
 
     “Ey Timoteyus, sana emanet edileni koru.  Bayağı ve boş 
     sözlerden, yanlış yere bilgi denen düşüncelerin 
     çelişkilerinden sakın.”  (1 Timoteyus 6:20) 
 
     “Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, 
     başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir 
     kişilere emanet et.”  (2 Timoteyus 2:2) 
 
     “Ben bu müjdenin habercisi, elçisi ve öğreticisi 
     atandım.  Bu acıları çekmemin nedeni de budur.  Ama 
     bundan utanmıyorum.  Çünkü kime inandığımı biliyorum.  
     O’nun bana emanet ettiğini o Güne dek koruyacak güçte 
     olduğuna eminim.  Benden işitmiş olduğun doğru sözlerin 
     örneğine, imanla ve Mesih İsa’da olan sevgiyle bağlı 
     kal.  Sana emanet edilen iyi öğretileri, içimizde 
     yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.”  
     (2 Timoteyus 1:11-14) 
 
 “Kilisenin tarihi boyunca, ilk dönem ve şimdiki dönemin 
arasında, her hangi bir kopukluk söz konusu değildir; ne zaman 
“yabancı” bir doktrin ortaya çıkmışsa, hemen kilisenin yetkilileri  
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tarafından reddedilmiştir.”7 
 
B. 

Roma Zulmü Dönemi 
(M.S. 100-300) 

 
     “Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar 
     varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı’nın Sözü 
     zincire vurulmuş değildir.”  (2 Timoteyus 2:9) 
 
 Hıristiyanların Roma İmparatorluğu tarafından, belirli 
aralıklarla, ikibuçuk asır boyunca çektikleri işkenceler Kutsal 
Kitab’ın sonraki nesillere ulasma işine sekte vurmuş mudur acaba?  diye 
sorulabilir.  Neron (M.S. 64), Domitiyan (90-96), Trajan (M.S. 98-117), 
Hadriyan (M.S. 117-138), Markus Avrelius (M.S. 161-180), Septimus 
Severus (M.S. 202-211), Maximinus (M.S. 235-236) Disiyus (M.S. 249-
251), Valeriyan (M.S. 257-260), ve Diokletiyan (M.S. 303-313) 
dönemlerinde Mesih İnanlıları kimi zaman az, kimi zaman çok büyük bir 
eziyet görmüşlerdir.8  İman şehitlerinin sayısı çok yüksektir; çeşitli 
mezalim dönemlerinde öldürülen şehitlerin sayısının on milyonu bulduğu 
düşünülmektedir.9  Ogüstin şöyle yazdı:  “Şehitlere sevgi ve dayanışma 
saygısını sunuyoruz.  Bu yaşamda aynı saygı, Tanrı’nın erdemli 
kişilerine sunuyoruz.  Çünkü İncîl gerçeği için onların kalbinin aynı 
acıyı çekmeye hazır olduğunu görüyoruz.”10  Aslında, Mesih İnanlı 
toplulukları için, bu tür olaylar sürpriz olarak gelmemiştir.  
Başlangıçtan beri tepkiler vardır.  Zaten bu beklenen bir şeydir.  
 
     “Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden nefret etmiş 
     olduğunu bilin.  Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait 
     olanı severdi.  Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi 
     dünyadan seçtim.  Bunun için dünya sizden nefret ediyor.  
     Benim size söylediğim sözü hatırlayın:  ‘Köle, efendisinden 
     üstün değildir.’  Bana zülmettilerse, size de zülmedecekler. 
     Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar.”   
     (Yuhanna 15:18-20) 
____________________ 
 7.  Campenhausen, The Formation of the Christian Bible, s. 147. 
 8.  Jomier, İsa Mesih’in Hayatı, ss. 220-201. 
 9.  İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar,  
     s. 131. 
10.  İbid, s. 426. 
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     “Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek 
     isteyenlerin hepsi de zulüm görecek.”  (2 Timoteyus 3:12) 
 
 Birçok ülkede bu kitaba sahip olanlar ölüm cezasına 
çarptırılmışlardır.  Eskiden düşmanlar çok sert davranmışlardı, ve İsa 
Mesih’i inkâr etmektense, ölümü tercih eden imanlıların cesareti, 
unutulmaz bir tarzda Hıristiyanların hafızasına kazınmış bulunuyor.  
Ama yine de şuna dikkat etmemiz gerekir ki, yakın zamanlarda görülen 
bazı buna benzer sistematik zulümler kadar vahşice bir davranış 
görmüyoruz.  Durumu iyi anlamaya gayret edelim:  Roma İmparatorluğunda 
eyalet valilerine kendi görevlerini özgürce yapmaları açısından bazı 
imtiyazlar tanınırdı.  Roma ile eyalet merkezleri arasında en ufak bir 
seyahatin dahi ne kadar uzun zaman sürdüğünü düşünürsek, biraz 
ilerlemiş bir merkezîleştirme sisteminin fiilen imkânsız olduğunu ve 
nedenlerini kolayca fark ederiz.  Bu sebeble de zulüm buyrukları her 
bölgeye göre ayrı ayrı şekilde uygulanmaktaydı.  Bir şehirde tüyler 
ürpertici bir durum hüküm sürerken, öte yanda imparatorluğun öbür 
ucunda bulunan başka bir şehrin valisi birçok şeylere göz yumardı.  
Kaldı ki bu ilk krizler devrinde inançsızlar bile Kutsal Kitab’ı 
sistemli bir tarzla araştırmamışlardır.  Romalı yetkililer onları ele 
geçirmeğe yeltenince de Hıristiyanlar sükûneti ve barışı bekliyerek 
karşı durdular.  Oysa barış da genellikle birkaç yıl sonra gelmekte 
gecikmiyordu.  Başkaldırmış bir memlekette silâh ya da kitap aramak 
için işgal ordularının bu memlekete karşı ne gibi araştırmalara 
giriştiğini zamanımızın örnekleriyle pek iyi görmekteyiz.  Çağdaş 
gelişmiş araçlardan istifade etmelerine rağmen, aralarında sessiz - 
sedasız iş birliği yapmış olan halk kitlesi ötekilerin bütün çabalarını 
boşa çıkarabiliyor.  Zulümler devrinde Hıristiyanlar kendi Kutsal 
Kitab’ını kurtarmak için kahramanca gayretler sarfetmiş ve hattâ 
devletin düşmanca tutumunun en kuvvetli olduğu yerlerde bile, 
sakladıkları kitapların nerede olduğunu bildirmektense ölmeyi tercih 
eden şehitler vardı aralarında.   Zulümler her yerde bir olmadığından, 
vahşet korkusunun nispeten zayıf olduğu memleketler de vardı.  
Hıristiyanlığın düşmanları Kutsal Kitab’ı yok etmek için boşuna uğraşıp 
didinmişlerdir.11   
 
 Bazı tarihsel ayrıntılara geçmeden önce şunu sormamız gerek:  
Konuyu psikolojik açıdan ele alacak olursak, İsa’nın öğrencileri, 
İsa’nın ölüp dirildiği hakkında neden hikâye uydursunlar?  İsa 
Mesih’in,   insanların   günahlarını   kaldırmak   için   öldüğünü  
____________________ 
11.  Stott, Sağlam Kaya, s. 70. 
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müjdeleyen bu öğrenciler, müjde uğruna pek çok acı çektiler.  
Kendilerini böyle acılara sürükleyecek, hatta ölüme dek götürecek 
gerçek dişi bir hikâyeyi ne diye uydursunlar?  İsa ölmeden göğe 
çıkarıldıysa, O’nun öğrencileri bunu neden gizlemiş olsunlar?  
İnsanlar, genellikle kendi çıkarlarını korumak için yalan söylerler, 
başlarına belâ getirmek için değil.12 
 
 Kartaca’lı Tertulliyan (M.S. 160-240) Mesih imanlılarının zulüm 
dönemi hakkında şunu yazmıştır:  “Hıristiyanlar ne zaman öldürülürse, o 
zaman çoğalmaktadırlar.  Mesih İnanlıların kanı kilisenin tohumdur.”13   

Pavlus şöyle demişti: 
 
     “Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum.  Yeter ki 
     yarışı bitireyim ve Rab İsa’dan aldığım görevei, Tanrı’nın 
     lütfunu açıklayan müjdeye tanıklık etme görevini 
     tamamlayayım.”  (Elçilerin İşleri 20:24)   
 
 2. yüzyılın sonunda Diyognetus’a yazılan Mektupta şöyle 
denmektedir:  “Eziyetlerle karşılaşan Hıristiyanlar da her geçen gün 
ile birlikte çoğalırlar.  Tanrı onları öylesine soylu bir yere 
yerleştirdi ki, orayı terketmeleri uygun düşmez.”14 
 
 Hıristiyanların en çok eziyet çektikleri dönem Diokletiyan’ın 
devridir.15  M.S 303-311 yıllar arasında Roma İmparatoru Diokletiyan 
(M.S. 245-313)  Hıristiyanlığı yok etmek amacıyla Kutsal Kitab’a sahip 
olanları ölüme mahkum etmiştir.  Evde bulunan bir Kutsal Kitab’ı haber 
vermeyen ev halkı bile kanunsuz bir iş yapmaktan suçlu bulunarak idam 
edilmişlerdir.  İki yıl sonra imparator, “Bütün Hıristiyanlığa ait 
yazıları tamamen ortadan kaldırdım,” diye övünmüştür.  Ama bunu 
gerçekten yapamamıştır.  Ancak İmparator Konstantin (M.S. 323-337) daha 
sonra Kutsal Kitab’ı getirene çok büyük bir ödül vaad ettiğinde 
yirmidört saat içinde elli nüsha getirilmiştir.16  Konstantin 
devrindeki barışın ilk zamanlarında Palestin’in Kayseri şehrinin önemli 
bir kitaplığında zulümlerden önceki devirlere ait birçok eski kitaplar 
bulunmaktaydı; demek ki zulümler beklenilen  sonuçları vermemiştir.  
Yine de  Hieronimus’in elinde bulunan bazı 
____________________ 
12.  Walton, Chronological and Background Charts of Church 
     History, s. 19. 
13.  Tertulliyan, Apologeticus, 17. 
14.  İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar,  
     s. 71; Diyognetus’a Mektup’tan, 5. 
15.  Walton, Chronological and Background Charts, s. 10. 
16.  Rhoton, İnanç ve Kanıt, s. 50. 
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metinler zulümlerden ziyansız kurtulmuştur.  İncîl metinlerinin 
nesilden nesile geçirilmesinde, ciddiyet bakımdan ilk çağ 
Hıristiyanlarına güvenebiliriz.17 

  
 Bir zamanlar Roma İmparatorluğunun Asya (bugün Türkiye’nin Ege 
bölgesi) ilinin valiliğini yapmış olan Kornelius Takitus (M.S. 55-117), 
Mesih inanlısı olmayan bir tarihçidir.  Takitus, Roma Tarihi adlı 
eserini, M.S. 115-117 yılları arasında yazmıştır. 
 
     “Hıristiyanlar adlarını, Tiberius’un imparatorluğu sırasında 
     vali Pontius Pilatus’un yargısıyla idam edilen Hıristos 
     (Mesih)’tan almışlardır.  Mesih’in idamıyla, bu tehlikeli ve 
     boş inancın yayılması durdurulduysa da, biraz sonra yeniden  
     alevlendi.  Bu kez veba, yalnız ilk olarak ortaya çıktığı 
     Yahudiye bölgesinde değil, ama dünyadaki tüm tiksinti ve   
     utanç verici illetlerin bulunduğu Roma’nın içinde bile    
     yayıldı.”18 

 
 Bir rivayete göre, bir Fransız kralı Hırsitiyanlara karşı yine 
bir baskın yapmayı düşünüyordu.  Ama hikmetli bir danışman ve general 
ona şunu tavsiye etmişti:  “Efendim, Tanrı’nın kilisesi sağlam bir 
örstür, ve onun üzerinde birçok çekiçler yıpranmıştır.”19  Episkopos 
Kipriyan’ın şehitliğine ait prokonsül belgelerdendir: 
 
 “14 Eyül sabahı, prokonsül Galerius Maximus’un emirlerine 
     uygun olarak, Sesti’de büyük bir kalabalık toplanmıştı.  
     Prokonsul Galerius Maximus, Kiprian’ın Sauciolus avlusunda 
     yer alan oturma getirilmesini emretti.  Kipriyan geldiğinde, 
     prokonsül Galerius Maximus sordu: 
 
     - Tascius Kipriyan sen misin?  Episkopos Kipriyan yanıt 
       verdi:  Evet, benim.   
     - Prokonsül Galerius Maximus şöyle dedi:  Kutsal şeylere 
       karşı olan bir tarikatın başı olarak kendini takdim eden 
       sen misin?  Episkopos Kipriyan yanıt verdi:  Ben’im. 
     - Galerius Maximus şöyle dedi:  Çok kutsal imparatorlar sana 
       secde emrediyorlar.  Episkopos Kipriyan:  Yapmam - dedi. 
     - Prokonsül Galerius Maximus şöyle dedi: İyi düşün. Episkopos 
       Kipriyan yanıt verdi:  Sana emredileni yap.”20 
____________________ 
17. Jomier, İsa Mesihin Hayatı, s. 201. 
18. Takitus, Roma Tarihi, 15:44; Stott, Sağlam Kaya, ss. 75-76. 
19. Jeffrey, The Signature of God, s. 23. 
20. İannitto, Kilise Babalarından, s. 36. 
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C. 

Müjde’nin Yayılma Dönemi 
(M.S. 100-600) 

 
     “Böylece Rab’bin sözü bütün yörede yayıldı.”     
     (Elçilerin İşleri 13:49) 
 
 Matta Müjde’yi yaymak için birçok memlekete geziler yaptı.  M.S. 
70 yılında Habeşistanda (Ethiopia) Habeş hükümdarının adamlarından 
birisinin ağır bir darbesi sonucu öldü.21   
 
 Markos yine resullerden olan dayısı Barnaba ve Pavlus ile 
birlikte Antakya’ya kadar yolculuk etmiş ve orada Müjde’yi yaymaya 
çalışmıştır.  Sonra onlardan ayrılarak Kudüs’e dönmüştür.  Ve yine 
dayısı ile bir kez daha buluşmuş ve birlikte Kıbrıs’a yolculuk 
etmişlerdir.  Bundan sonra Markos’un, dayısından ayrıldığını görüyoruz 
o Kuzey Afrikaya gitmiş, ilk yüzyılın yarılarına doğru Mısır’a gelmiş 
ve burada bir süre kalarak Müjde’nin yayılmasına çalışmış ve uygun bir 
ortam bulmuştur.  Verdiği müjdeye inanıp Hıristiyanlığı kabul ederek 
ona katılanlar oldu.  Mısır’da ikamet ettiği sırada bazen Roma’ya bazen 
de kuzey Afrika’ya yolculuklar yapıyordu ama güvendiği yer Mısır’dı.  
Mısırlı putperestler onun aleyhinde komplolar hazırlayarak yakalatıp 
hapsettirdiler ve çeşitli işkenceler yaptıktan sonra M.S. 62 senesinde 
Markosu öldürdüler.22   
 
 M.S. 100 dolaylarında Adday adında bir vaiz ve arkadaşları Kürt 
bölgelerinde birçok insanı Mesih’in yoluna çekmişti.  Mesih inancı, 
Güney Mezopotamya’ya büyük ticaret yollarından girmişti ve 3. yüzyıla 
gelindiğinde orada güçlü bir Mesih topluluğu kurulmuştu.  Arabistan’da 
da Mesih inanlıları vardı.  M.S. 190 yılında Paten adında İskenderiyeli 
bir vaiz Güney Arabistan’da (Yemen’de) birçok kişiye Mesih inancını 
benimsetti.  Fars’ta, İran körfezindeki adalarda, Tebriz’de 
Azerbeycan’da, Tahran’da, Nişapur’da ve Horasan’da Mesih toplulukları 
vardı.  Yeni Ahid kitaplarının bugünkü biçimiyle yasallığı Miladdan 
sonraki ilk dört yüzyıl içinde Filistin, Suriye, Kıbrıs, Anadolu, 
İtalya, ve Kuzey Afrika’da benimsenmişti. 23 IV ncü Yüzyılın başında 50 
milyon nüfuslu Roma İmparatorluğunda, 7 milyon Hıristiyan vardı ve 
bunların öoğu Doğuda bulunuyordu.24 
____________________ 
21. Zehre, Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, s. 73. 
22. İbid, ss. 78-79. 
23. Barker, O’nun İzinde, s. 58. 
24. Bihlmeyer, I ve IV ncü Yüzyıllarda Hıristiyanlık, s. 30. 
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 İreneyus’un döneminde (M.S. 130-200) kiliseler gittikçe 
çoğalıyorlardı.  İreneyus bu dönem hakkında şunu yazdı:  “Bu bildiriyi 
ve bu inancı dediğim şekilde aldıktan sonra, Kilise onları büyük bir 
dikkatle koruyor, tek bir parça halinde sanki tek bir evde yaşıyormuş 
gibi, oysa ki her yere dağılmıştır.  Tek bir ruha ve tek bir yüreğe 
sahipmiş gibi tümüyle katılır.  Tek bir ağıza sahipmiş gibi beyan eder, 
öğretir ve uyum içinde ulaştırır.  Her ne kadar dünyada diller değişik 
ise de geleneklerin gücü tek ve benzerdir.  Bu yüzdendir ki, Almanya’da 
kurulan Kiliseler İspanya’da veya Keltlerin topraklarında veya Doğu’da 
ya da Mısır’da veya Libya’da dünyanın merkezinde bulunan Kiliselerden 
değişik bir öğretiye inanmıyorlar, ulaştırmıyorlar.  Nasıl ki, 
Tanrı’nın yarattığı güneş tek, evren de tektir, aynı şekilde gerçeğin 
öğretisi her yerde parlıyor ve bu gerçeğin öğretisine varmak isteyen 
insanları aydınlatıyor.  Böylece Kiliseleri yönetenlerin arasında hiç 
kimse bundan ayrı bir öğreti bildirmiyor.  Çünkü kimse öğretmeninden 
üstün değildir.”25 
 
 İreneyus bu gelenekler hakkında şunu açıklıyor:  “Bu gelenekler 
bize peygamberler tarafından şöyle açıklanmaktadır: yerin ve göğün 
yaratıcısı tek Tanrı’dır, ve tek Oğlu İsa Mesih’tir.  Eğer birisi bu 
gerçekleri kabul etmezse, Rab’bin elçilerini hor görüyor; ve dahası, 
Mesih’in Rab olduğunu hor görüyor; ayrıca Baba’nın kendisini hor 
görüyor, ve diğer sapkınlar gibi kendi kurtuluşuna karşı 
gelmektedir.”26 
 
 Bardesan (M.S. 154-222), ilk Süryani Mesih topluluğunun ünlü bir 
önderidir.  Çok güzel Süryanice şiirler, ilâhiler ve Mesih inancının 
doğruluğunu kanıtlayan kitaplar yazdı.  Sık sık İncîl ayetleri aktardı.  
Onun zamanında, başkenti Edessa (Urfa) olan Osrini ülkesinin büyük 
Süryanî kıralı 9. Abgar, İsa Mesih’e inandı.  Bardesan, Mesih inancının 
Edessa’dan Hindistan ve Çin gibi doğu ülkelerinde yayılmasına önemli 
bir katkıda bulundu.27   
 
 Birçok Hıristiyan müjdeci çeşitli ilkel uygarlıklara 
gitmişlerdir.  M.S. 340 yılında Ulfilas, Gotha kavimlerine Müjde’yi 
yaymıştı.  M.S. 400 civarında Ninian, Pikt kabile’sine Müjde’yi 
getirmişti.  M.S. 435’te İbn el-Patrik Müjde’yi İrlanda’ya götürmüştü 
ve episkoposluğa getirilince, Kilise’nin tüm adaya yerleşmesini 
sağladı.  M.S.  496  civarında  Clovis Müjde’yi   
____________________ 
25. İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar, 
    ss. 76-77; İreneyus, Adversus Haereses, 1, 10,1-3. 
26. Kistler, Sola Scriptura, s. 33. 
27. İannitto, Kilise Babalarından, s. 27. 
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Frank kavimlerine götürmüştü.  İrlanda’lı Kolumba (M.S. 543-615) 
Müjde’yi İskoçya’ya götürmüştü.28  Hz. Muhammed ile aynı dönemde 
yaşıyan Kolumba, Mesih İnanlılarının o dönemdeki inançları hakkında 
şunu söylemişti:  “Öyleyse kimdir Tanrı?  Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tek 
bir Tanrı’dır.  Nitekim sizlere tükenmeyen Tanrısal kaynaktan söz 
edeceğim.  Bu Yaşam kaynağı Rab’bin kendisi, Tanrımız İsa Mesih’tir.”29   
 
 Krisostom (M.S. 344-407) onun dönemindeki müjde’nin yayılması 
hakkında şöyle söylemiştir: “Hıristiyanın ışığı herkesce görülür.  Bu 
denli parlak bir meşaleyi hiç kimse gizleyemez.”30  Ogüstin ise bu 
konuda şöyle demişti:  “Havariler, Petrus’la, Pavlus’un  şehit  oluşu,  
bugünü  bizim  için  kutsal   kılmıştır.  Tanınmamış bazı şehitlerden 
söz etmiyoruz.  ‘Onlar neyi bildirdilerse tüm dünyada yankılanmıştır ve 
sözleri dünyanın öbür ucuna yayılmıştır.’ Bu şehitler, dürüst bir 
yaşamın ardından neyi vaaz ettilerse onu görmüşlerdir.  Onlar gerçeği 
bildirmişler ve gerçek uğruna ölmüşlerdir.”31 
 
 Kitab’ın (Tevrât ve İncîl) değiştirilmesi için işbirliği edilmiş 
olması imkânsızdır.  Çünkü gerek Mesih inancı, gerekse Yahudilik o 
zamanlar Doğu’da da Batı’da (Şam diyarı, Anadolu, Mısır, Habeşistan ve 
Avrupa) yaygındı.  Kitap özellikle İncîl, nüfuz ettiği her kavmin, 
milletin diline çevrilmişti.  Arapça, Ermenice, Habeşçe, Latince ve 
Kıpça dilinden tercümeler bunlardan yalnızca birkaçıdır.  O zamanki 
Hıristiyan aleminin içinde bulunduğu mezhep çekişmeleri hesaba alınacak 
olunursa, dil ve akide farkına rağmen binlerce insanın bir araya gelip 
Kitap’ı değiştirmek üzere elbirliği yapmış olmaları nasıl hayal 
edilebilir?32 
 
 Mısır’da modern bir Müslüman müfessir İmam Muhammed Abduh (1849-
1905) Yahudilerle Hıristiyanların Kutsal Kitap metinlerini tahrif 
ettikleri yargısını reddeder.  Ancak doğru olan bu metinlerin 
anlamının, onlar tarafından, kendisinin kabul etmediği bir tarzda, 
yanlış  bir  şekilde  tefsir  edildiğini ileri  sürer.   
____________________ 
28. Walton, Chronological and Background Charts of Church 
    History, s. 19. 
29. İannitto, Kilise Babalarından, s. 596-600;  
    Kolumba, Talimatlar Üstüne, 1-3. 
30. İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar,  
    s. 253; Krisostom, Havarilerin İşleri Üstüne Vaaz, 20, 4. 
31. Gabriel, Din Alimleri Tartışıyor, s. 14. 
32. İannitto, Kilise Babalarından, s. 464. 
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“Böyle  bir  itham mantıksız,  diyordu  o,  zira  tüm  Yahudilerle 
Hıristiyanların, her memlekette, tekmil metinleri değiştirmek için 
aralarında anlaşabilmeleri imkânsızdı.  Eğer Arabistan’da yaşayanlar 
bunu yapmış olsalardı, bunların kitaplarıyla, örneğin Suriye’deki ya da 
Avrupa’daki kardeşlerinin kitapları arasında meydana gelecek farklılık 
göze batacaktı derhal.”  Başka bir yerde de dört Müjde’nin (Matta, 
Markos, Luka ve Yuhanna) doğruluğunu kabul ediyor.  Dört Müjde’den söz 
ederken, orada, efendilerinin düşüncelerini anlayabilmek için 
şakirdlerin ne kadar zaman koyduklarına özellikle dikkatimizi çektikten 
sonra şöyle yazıyor:  “Ve (bu İncîller) Gerçek İncîl’dir zannediyoruz, 
inanıyoruz.  Doğrusunu söylemek lâzım gelirse, Müslümanlar arasında bu 
düşünceyi savunanlara pek az raslanırsa da (al-Gazzâlî, İbn Teymiyye, 
Fahrettin Râzî ile İbn Haldun’u bu konuda kaydetmek mümkün), gerek 
imamın şahsiyeti ve gerekse de onun sürdüğü ispat şeklinden ötürü 
burada işaret edilmeğe değer.”33   
 
 İlk Müjde’nin birbirlerinden hayli uzak şehirlere yavaş yavaş 
dağılmış olduklarını da unutmamalıyız.  Dinsel bir metin dağılmaya 
başladı mı, imanı olanlar, ya da gezginler, el yazılarını karşılaştıra 
bilirler.  Dolayısıyla da sahtecilik mümkün olmaz.  Yanlışlıkların 
Kutsal Kitab’a girmesi ise çok zorlaşır.  Bir an için el yazılarından 
birinin tahrif edildiğini farzedelim, diğerleri doğru tanınan metni 
hatırlatmaz mı?  Her toplumda üyeler arasında, birbirlerinin üzerinde 
olan bir nev’i karşılıklı denetleme hüküm sürer.  İlk dönem kilisenin 
tarihcisi olan Kayserili Eusebius şöyle yazmıştır:  “Evet Tanrı’dan 
gelen kurtuluşu kabul eden, Tanrı’nın dağına yerleştirilen, yani 
Baba’nın tek doğumlu Kelâmı üzerinde kurulan gerçek Siyon ve Kudüs 
budur.  Mutlu haberi getiren, İncîl’i yayan topluluğun temsilcisi 
değilse, kimin temsilcisidir?  İncîl’i yaymanın anlamı tüm insanlara ve 
ilk başta Yahuda’nın kentinde Mesih’in dünyaya gelişini müjdelemekten 
başka ne olabilir?”34 

 
     “Bu haber, Efes’te yaşayan bütün Yahudilere Greklere ulaştı.  
     Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa’nın adı büyük bir saygınlık 
     kazandı.  İman etmiş olanların birçoğu geliyor, yapmış olduk- 
     ları kötülükleri itiraf edip açığa vuruyordu. Büyücülükle uğ-  
     raşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde 
     yaktılar.  Kitapların değerini hesapladılar, toplam elli bin 
     gümüş para tutuyordu.  Böylelikle Ra’bin sözü kudretle yayıl- 
     ıyor ve etkinlik kazanıyordu.  (Elçilerin İşleri 19:17-19) 
____________________ 
33. Abduh, Amme Cüzü Tefsiri; Jomier, İsa Mesih’in Hayatı, s. 199. 
34. İannitto, Kilise Babalarından, s. 172. 
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D. 

Değişik Mezhepler 
 
     “Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var.  Mezopotamya’da, 
     Yahudiye, ve Kapadokya’da, Pontus ve Asya’da, Frikya ve 
     Pamfilya’da, Mısır ve Libya’dan Kirene’ye yakın bölgelerinde 
     yaşayanlar var.  Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme 
     Romalı konuklar, Gritliler ve Araplar var aramızda.”  
     (Elçilerin İşleri 2:9-11) 
 
 İsa’nın döneminde Yahudiler arasında birçok değişik mezhepler 
vardı:  Ferisiler, Sadukîler, Esseniler, Fakîhler, Partizanlar, 
Vaftizciler, Sicariiler, Galile’liler, Nasranîler, Genistalar, 
Helenler, Hirodeler, İskenderiye’liler.  Ayrıca bunların Ortodox 
(hasidim), Muhafazakâr, ve Reformcu ayrımları vardır.35   
 
 Bir sürü değişik mezhebe ait olan bu topluluklar hiçbir zaman 
bir tek idare merkezinin kontrolünde değillerdi.  Yani, hiçbir papa ya 
da başka bir hükümdar İncîl’i imha ya da tahrif edebilecek konumda ve 
güçte olamamıştır.  Bu yüzden Kutsal Kitab’ın değiştirilmesi mümkün 
değildi.  Bir kitap değiştirebilmek için, bütün  kiliseler  arasında  
bir  oy  birliği gerekecekti, ama biliyoruz ki, kiliseler arasında 
birçok mezhep farklılıkları vardı.  Bu farklılıkların sebebi İncîl’in 
değiştirilmesinden değil, yorum ve uygulama farklılıklarından 
kaynaklanmakta idi.  Günümüzde de yine farklı mezhepler olmasına 
karşın, kullanılan İncîl aynıdır.  (İslâmiyet’te bu aynı durumu 
görebiliriz.) 
 
 M.S. 2.ci yüzyılda Kilise babalarından olan Tertulliyan (M.S. 
160-240), Anadolu ve Afrika episkoposlarıyla birlikte; Roma episkoposu 
Atina ve İskenderiye episkoposu Denys arasında vaftiz konusunda 
anlaşmazlıklar bulunuyordu.  Bu anlaşmazlıklar o denli gergindi ki, 
kilise tarihi bize, “kavganın patlak verdi”ğini söylüyor.  Hatta 
anlaşmazlık ve karşılıklı sert sözler o denli büyümüş ki, karşılıklı 
ilişkilerini bile kesmişler.36  Örnek olarak Katolik kilise tarihinden 
ufak bir paragrafı buraya aktaralım: 
___________________ 
35. Simon, Jewish Sects at the Time of Jesus, ss. 1 & 163-168; 
    House, Chronological Charts of the New Testament, ss. 73-75. 
36. Günay, Gerçeklere Dönüş, ss. 75-76. 
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     “Tertulliyan (M.S. 160-240) tarafından ileri sürülen fikir 
     üç yerel konsilde kabul edildi.  Kartaca sinodu (M.S. 
     220’de) İconium (Konya) sinodu (M.S. 230’da) ve Kipriyan’ın 
     (M.S. 200-258) riyasetinde toplanan İkinci Kartaca sinodu 
     (M.S. 255-256’da) aynı fikirleri ileri sürünce kavga patlak  
     verdi.  Afrikalılar 1 Eylül 256’da topladıkları 87 
     episkoposlu bir konsilde yanlış fikirlerinden vazgeçmeyince 
     Papa hakikaten onlarla ilişkisini kesti.”37   
 
 Bu canlı örnekten başka şunu da diyebiliriz ki, M.S. 400’üncü 
yılları civarında yapılan Kalkedonya (Kadiköy) konsilinde alınan 
kararlarda kilise babaları arasında oy birliği sağlanamamıştır.  Bunun 
sonucu olarak da ayrılmalar ve mezhepleşmeler başlamıştır.  Hatta 
kilise tarihi bize gösterir ki, M.S. 325’ten sonraki hemen hemen tüm 
diğer konsillerde “kilise babaları” karar birliği sağlayamamışlardır.38 
 
 İslâm’ın yayılmağa başladığı sıralarda Arabistan’da çeşitli 
Hıristiyan mezheplerinin mensupları vardı.  Hira ve Güney Arabistan’da 
Nesturîler, Gassan ve Şam taraflarında Ya’kubî’ler ve öteki bölgelerde 
Melkitler cemaatlerini kurmuşlardı.  Bunlar içinde  Kuzey ve Güney 
Arabistan arasında  yaygın mezhep sahipleri Nesturîler’di.39   
 
 İmparator Phoceas döneminde Roma Katolik Kilisesinin ilk resmi 
papalığı “Papa Boniface” ile M.S. 607 yılında başladı.  Ancak o zaman 
ona tüm dünya’nın Katolik kiliselerine hükmetmesi için dini yetki 
verildi.40  Ama bunun yanında birçok çeşitli mezhepler de vardı.  Kaldı 
ki, o çağda bile İncîl’in asıl Grekçesinin ve çeşitli tercümelerinin 
binlerce nüshası mevcuttu.  Hepsini toplatıp yok etmeye kimsenin gücü 
yetmezdi.   
 
 İsa Mesih’in yaşamı ve ölümünü en geniş kapsamlı olarak 
Yahudilerin ünlü tarihçisi Flavius Yosefus (M.S. 37-95) anlatmaktadır.  
M.S. 66 yılında Yosefus, Filistin’in Galile bölgesinde bulunan Yahudi 
ordusunun komutanıydı.  M.S. 70’te Romalılara tutsak düşen Yosefus 
Roma’ya götürüldü.  Burada, 2. yüzyılın başlarında Yahudilerin Tarihi 
(Antiquitates Iudaeorum) adlı kitabında Mesih İnanlısı cemaatler 
hakkında şunları yazdı: 
____________________ 
37. Katolik Kilise Tarihi I-IV Yüzlıllarda Hıristiyanlık, s. 88. 
38. Günay, Gerçeklere Dönüş, s. 76. 
39. Aydın, Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler 
    ve Tartışma Konuları, s. 20. 
40. Chinique, Fifty Years in the Church of Rome, s. 366.
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     “Şu sıralarda İsa adında bilge bir adam (O’na adam demek 
     doğruysa) ortaya çıktı.  Şaşılacak işler yaratan İsa, gerçeği 
     memnunlukla benimseyen insanların öğreticisiydi.  Kendi 
     ardından hem Yahudilerden, hem de Yahudi olmayanlardan çok 
     sayıda izleyici çekti.  O Mesih’ti.  İleri gelenlerimizin  
     isteği üzerine Pilatus İsa’yı çarmıh üzerinde idama mahkûm 
     edince, O’nu önceden sevmiş olanlar O’nu terketmediler. 
     Çünkü ölümünden üç gün sonra İsa, onlara diri olarak göründü. 
     Kaldı ki, Tanrı’nın peygamberleri, bu olayları ve O’nunla 
     ilgili daha on bin şaşılacak ayrıntıyı önceden 
     bildirmişlerdi.  Adlarını O’ndan alan “Mesihçiler” topluluğu 
     ise bugüne değin yok olmamıştır.”41   
 
 Bu arada krallıklar kurulup yok oldular, bağlılıklar kurulup 
koptular, uygarlık yavaş yavaş ilerledi.  Ama bu kitap hâlâ tam bir 
birlik içindedir.  Kutsal Kitap Hıristiyan uygarlığının anayasasıdır.  
Tarihsel bakımdan Müslümanların, Kutsal Kitab’ın değiştirildiğine dair 
iddiaları da sağlam bir delilden mahrumdur. 
 
     “Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür.  O, bedende 
     göründü, Ruh’ça doğrulandı, meleklerce görüldü, 
     uluslara tanıtıldı, dünyada O’na iman edildi, yücelik 
     içinde yukarı alındı.”  (1 Timoteyus 3:16) 
 

Westminster İnanç Bildirgesi, 1:4 
 
     “Kutsal Kitab’ın yetkisi herhangi bir insan veya 
     kiliseye dayalı değildir.  Bu Kitap Tanrı’ya dayalıdır  
     (ve ancak bu gerçektir).  Bu yüzden Kutsal Kitap 
     insanlar tarafından iman, ve itaatle, kabul edilmesi 
     gerekiyor.  Çünkü Kutsal Kitap Tanrı’nın Sözüdür.”42 
 
 Tarihsel delillere ve metinlere baktığımızda, Kur’ân’da 
bahsedilen Tevrât, Zebûr, ve İncîl başlangıçtanberi bugüne kadar hep 
aynıdır.  Eski Ahit olsun, Yeni Ahit olsun, ilk dönem Hıristiyan 
ilâhiyatçıları ve ilk dönem kilisenin konseyleri olsun, her bakımdan 
Kutsal Kitab’a güvenmişlerdir çünkü hep aynı kalmıştır.  Başka bir 
deyimle, “Litera scripta manet”, yani yazılmış olan sabit kalır. 
____________________ 
41. Yosefus, Antiquitates Iudaeorum, 18:63-64;  
    Stott, Sağlam Kaya, s. 77. 
42. Remillard, The Westminster Confession of Faith, 1:4. 
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45. Bölüm 
 

İznik Konseyinde Ne Oldu? 
 
     “Sevgili kardeşlerim, ortak kurtuluşumuzla ilgili 
     olarak size yazmaya çok gayret ettim.  Bu arada sizi, 
     kutsallara ilk ve son kez emanet edilmiş olan iman 
     uğrunda mücadeleye özendirmek üzere yazma gereğini 
     duydum.  Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden, 
     tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih’i inkâr eden bazı 
     tanrısız kişiler aranıza gizlice sızdılar.”   
     (Yahuda 1:3-4) 
 
 Türkiye’de yaygın olan uydurma bir hikâyeye göre, M.S. 325’te 
toplanan İznik Konseyinde papazlar bir yığın İncîl’den dördünü seçip 
diğerlerini yok etmişlerdir.  Bu aslı astarı olmayan hikayeye 
inanılması gerçekten son derece şaşırtıcı bir şeydir.  İznik 
Konsülünün, bir yığın İncîl’den dört tane seçip diğerlerini imha etmek 
için toplandığını ileri sürmek, tarihi gerçekleri saptırmaktan başka 
bir şey değildir. 
 
 Tarih ilmini iyi bilenler bilirler ki:  Tarihte cereyan ettiği 
söylenen bir hadiseyi doğrulamanın tek yolu o hadisenin görgü 
şahitlerinin yazılarını incelemek ve değerlendirmektir.  Tarih ilmi 
bundan ibarettir.  İznik konseyi ile ilgili bilinen tarihi kaynaklar  
sadece o konseye katılan ve orada konuşmaları kaydeden Evstatyus, 
Atanasyus ve Eusebyus’un eserleridir.  Bu belgeler (1) konsey başkanı 
olan Antakyalı Evstatyus’un bir eseri; (2) Atanasyus’un İznik 
Konseyinin Kararları adlı eseridir ve M.S. 350 ile 354 yılları arasında 
yazmıştır ayrıca 369 yılında Kuzey Afrikalı dini liderlere yazdığı bir 
mektup; ve (3) Sezariyeli Eusebyus’un 325 yılında yazdığı bir mektuptan 
oluşmaktadır.  Bunlardan başka hiçbir kaynak yoktur.1  
 
 Konsil, İmparator Konstantin tarafından toplanmıştır.  
Konstantin’in bu davetine 2.048 patrik ve piskopos uyarak konsile 
katıldı.2  Mevcut eski belgelere göre İznik konseyi M.S. 325 yılında, 
20 Mayıs’ta  başlayan oturumlar 25 Temmuz’a kadar sürdü.3   
 
 Esasen Katolik olup, doktorasını İslâmiyet üzerine yapan Prof. 
Dr. Thomas Michel, İznik  Konseyinin  esas tarihini  çok iyi 
____________________ 
1.  Moran, Hakikat ve Dalalet, s. 13. 
2.  Barraclough, The Mediveal Papacy, s. 10. 
3.  Karataş, Gerçekleri Saptıranlar, s. 33. 



326 
 
 

bilmektedir.  Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Dinler Tarihi 
programı çerçevesinde Hıristiyan Teolojisi ve dinine girişle ilgili 
dersler veren Michel, sömestr sonunda İlâhiyat Fakültesinden bazı 
meslektaşlarının derslerini Türkçeye çevirerek bir kitap halinde 
derlemelerini önermeleri üzerine, “Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş” adlı 
kitabını yazmıştır.  Prof. Dr. Michel bu kitabında İznik Konseyinin 
neden toplandığını ve neyin tartışıldığını şöyle anlatıyor. 
 
 “İskenderiyeli iki tanrıbilimci olan Atanasyus ve Aryus arasında 
başlayan tartışma tüm Hıristiyan Kilisesine yayıldı ve İlk Ökümenik 
(Evrensel) Konsilin İznik’te toplanmasına neden oldu. Atanasyus (ö. 
373) ve Aryus (ö. 336) Tanrı Kelâmının olmakla birlikte, Kelâmın 
doğasını farklı şekilde algılıyorlardı. Atanasyus’a göre İsâ’da beden 
alan Kelâm, yani Tanrı Sözü, ezeliydi, yaratılmamıştı ve baştan beri 
Tanrıyla birlikte idi. 
 
     Aryus’a göre ise Tanrı Kelâmı ezeli değildi, Tanrı tarafından, 
evren yaratılmadan önce ama zaman içinde yaratılmıştı. Aryus’a göre 
İsâ’da ezeli, yaratılmamış Kelâm değil, bir yaratık beden almıştı.  
(Apolojetik literatürü (Kelâm) inceleyen Müslümanlar, sonradan Müslüman 
tanrıbilimcileri arasında Tanrı Kelâmı konusunda gelişen tartışma ile 
bir benzerlik farkedeceklerdir.  “Eş’ari” konumu Atanasyus’ınkini 
anımsatır, “Mu’tezile” görüşü ise Aryus’unkine yakındır.)  
 
 Tartışma Kilisede uyuşmazlıklara neden olduğundan, hangi 
ifadenin gerçeğe daha yakın olduğuna karar vermek üzere Konstantin 
İznik Konsilini topladı.  Konsil Atanasyus’ın ileri sürdüğü formülü 
onayladı ve  Aryus’unkini reddetti.  Konsilin saptadığı ve imanın kısa 
özetini içeren Credo (Amentü - İman ikarı)da Tanrı Kelâmının bir 
yaratıktan değil, Tanrının gerçek doğasından ileri geldiği 
belirtildi.”4   
 
 Tarihsel kaynaklara göre İznik Konseyine katılanlar sadece İsâ 
Mesih’in Tanrılığını tartışmak için toplanmışlardır.  Bazılarının 
yanlış olarak düşündüklerinin aksine, İznik Konseyinde İncîl metni 
tartışılmadı.  Atanasyus ve Aryus, karşıt tezleri savunmak için aynı 
İncîl metnini kullandılar.5  Konseye katılanlar arasında İncîl metni ya 
da içeriği konusunda her hangi bir ihtilafın olduğu kesinlikle 
kaydedilmemiştir.   
____________________ 
4.  Michel, Hıristiyan Tanrıbilimine Giriş, ss. 99-100. 
5.  Barker, O’nun İzinde, s. 46. 
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 Uzun tartışmalardan sonra, konsey, İsa Mesih’in Tanrı’yla aynı 
öze sahip olduğu görüşünü benimsedi.  Konseyin sonunda İsâ Mesih’in 
Tanrı olduğu ortak bir bildirgeyle kabul edilmiştir.  M.S. 325’te 
İznik’teki konseyde hazırlanan ve bugünkü Mesih İnanlıların 
mezheplerinin hemen hemen hepsince kabul edilen inanç bildirgesi 
şöyledir: 
 
     “Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, bütün 
     şeylerin Yaradanı olan bir tek Baba Allah’a inanıyoruz;  
     Bir tek Rab İsâ Mesih’e inanıyoruz: Allah’ın Oğlu, 
     Baba’dan doğan biricik Oğul, yani Baba’nın öz 
     varlığından oluşan Allah’tan Allah, Nurdan Nur, gerçek 
     Allah’tan gelen gerçek Allah, yaratılmış değil, 
     doğurulmuş, Baba’nın aynı öz varlığına sahip olan, 
     Kendi aracılığıyla gökteki ve yerdeki her sey yapılmış, 
     biz insanlar için ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, 
     insan bedeni almış ve insanlar arasında yaşamış, 
     sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe 
     yükselmiş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan 
     O’dur;  Ve Kutsal Ruh’a da inanıyoruz.”6  
 
 İşte, gerçekler ortada. İznik Konseyi’nde İncîl tahrif 
edilmemiş, değiştirilmemiştir.  Zaten M.S. 325 yılında İncîl’i tahrif 
etmek imkânsız bir iş olurdu.  O tarihe gelindiğinde Hindistan’dan 
İrlanda’ya, Etiyopya’dan Kuzey Almanya’ya kadar her yerde İsâ Mesih’e 
inanan topluluklar vardı.  Ayrıca, İsâ’nın Tanrılığı hakkındaki inanç, 
İznik Konseyinde uydurulmuş değildir, başlangıçtan beri ve her devirde 
bütün Mesih topluluklarınca benimsenmiştir.  Bu inanç bildirisi hemen 
hemen tüm Mesih inanlılarınca kabul edilmektedir.  Örneğin, eğer bir 
kimse neye inandığımız öğrenmek istiyorsa, Kutsal Kitapta öğretilen 
doktrin sistemini içerdiğini kabul ettiğimiz bildirge açıklamalara 
baksın.  Westminister İnanç Açıklaması ile Elçilerin İnanç Bildirgesini 
karşılaştırması yeterli olacaktır.7 
 
 İkinci Evrensel Konsey M.S. 381 yılında Constantinople’da (yani 
şimdiki İstanbul’da) toplandı.  186 dinî önderin katıldığı bu konsey, 
Makedonyus ve Sabelliyus’a karşı gelerek Kutsal Ruh’un Tanrılığını 
vurguladı.  İznik’te hazırlanan ve İstanbul’daki ikinci evrensel 
konseyde (M.S. 381) biraz daha geliştirilen inanç bildirisi şöyledir:   
____________________ 
6.  Yazman, İznik Konseyinde Ne Oldu?, ss. 6-13. 
7.  Otis, Presbiteryen Kilisesi İnanç ve Uygulama Özellikleri,  
    ss. 6-8.
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     “Her şeye gücü yeten, göğün, yerin, görülen ve 
     görülmeyen büyün şeylerin Yaradanı olan tek bir Baba 
     Tanrı’ya inanıyoruz.  Tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz. 
     Tanrı’nın biricik Oğlu, ezelden beri Baba’dan doğan, Nur’dan 
     gelen Nur, gerçek Tanrı’dan gelen gerçek Tanrı, yaratılmış 
     değil, doğurulmuş, Baba ile aynı öze sahip olan, kendi 
     aracılığıyla her şey yaratılmış, biz insanlar için 
     kurtuluşumuz için göklerden inmiş, Kutsal Ruh ve bakire 
     Meryem aracılığıyla beden alıp insan olmuş, Pontiyus 
     Pilatus’un emriyle bizim için çarmıha gerilmiş, sıkıntı 
     çekmiş, gömülmüş, göklere yükselmiş, Baba’nın sağında 
     oturmuş, dirilerle ölüleri yargılamaya görkemle gelecek 
     O’dur.  O’nun egemenliği hiç son bulmaz. 
 
     Kutsal Ruh’a da inanıyoruz.  Rab olan, yaşam veren, 
     Baba’dan çıkıp gelen, Baba ve Oğul ile birlikte tapınıp 
     yüceltilen, peygamberlerin ağzından konuşan O’dur. 
 
     Havarilerin yolunda olan tek bir evrensel topluluğa 
     inanıyoruz. Günahların bağışlanması için tek bir 
     vaftizi tanıyoruz.  Ölülerin dirilişini ve gelecek 
     çağın yaşamını bekliyoruz.”7   
 
 M.S. 431 yılında Efes’te toplanan üçüncü Evrensel Konsey, 
İstanbul’daki Mesih topluluğunun gözetmeni Nestur’u (ö. M.S. 451) 
(Nestorius’u) kınayıp görevinden kovuldu.  Nestur, Monofizit’lere karşı 
koyarak Mesih’in iki tabiatına (yani, Tanrılığına ve insanlığına) o 
kadar önem vermişti ki, Mesih’in iki ayrı kişi olduğunu öğretmekle 
suçlanıyordu.  Monofizit’ler (Tek tabiatçılar) ise İsa Mesih’in tek 
tabiatlı olduğunu, insanlığının Tanrılığı içinde özümsenmiş bulunduğunu 
ileri sürüyorlardı.  O zamanki Mesih topluluğunun bekârlığa fazla önem 
vermesi sonucu, Hz. Meryem’in ömrü boyunca bakire kaldığına 
inanılıyordu. Halbuki bu inanç, İncîl’e aykırıdır çünkü İsa Mesih’ten 
sonra başka çocuklar doğurduğu yazılmıştır (Matta 1:25 ve 13:55-56).  
Hz. Meryem’i yüceltmek için ona “Teotokos” (Tanrı’nın Annesi) unvanı 
verildi. (Bkz. Mâide 5:116)  Nestur, bu korkunç küfre karşı çıktı:  İsa 
Mesih’ın Tanrılığını kabul ettiği halde, Hz. Meryem’in sadece insan İsa 
Mesih’in annesi olduğunu ileri sürdü.  Bugünkü Protestanlar da bu 
konuda Nestur’la aynı fikirdedirler.  Nestur’un  can  düşmanı  olan  
İskenderiye patriği  
____________________ 
7.  Barker, O’nun İzinde, s. 46. 
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Kiril’in kışkırtmasıyla Efes Konseyi Nestur’u kınayıp eski hocası 
Mopsuestiyla’lı Teodor’la beraber sürgün etti.  Suriye’de ve İran’da 
birçok Mesih inanlısı, Nestur’un görüşlerini onayladı.  Bunlara 
“Nesturîler” adı takıldı.   
 
 Efes Konseyinde Nestur’a şiddetle karşı çıkmış olanlardan 
Eftihis, bundan 20 yıl sonra sapmış biri olmakla suçlandığında şaşkına 
döndü.  İsa Mesih’in tek tabiatlı, yani yalnız Tanrı olduğunu 
öğretmişti.  M.S. 449 yılında toplanan ve kuralları pervasızca 
çiğnemesinden ötürü Latrokinyum (Haydut Yuvası) denilen Efes Sinod’unca 
(Meclisince) aklandığı halde, Eftihis M.S. 451 yılında toplanan Kadıköy 
Konseyince kınandı.  Mesih topluluğunun 500 önderinin katıldığı bu 
Konsey şu sonuca vardı:  “İsa Mesih, birbiriyle karışmayan ve 
değişmeyen, ama tek bir Kişide birleşen iki tabiata sahiptir.”  
Eftihis’in savunduğu tek tabiatçılık (monofizitlik) denilen karşıt 
öğreti Suriye’deki Yakub mezhebinde, Mısır ile Etiyopya’daki Kıptî 
kilisesinde ve Ermeni Gregoryanlıkta bugüne kadar devam etmektedir.  Bu 
mezheplerin dışında tüm Mesih inanlıları Kadıköy Konseyinin çıkardığı 
sonucu kabul ederler.8 
 
 Örneğin, Presbiteryenlerin Kutsal Kitap ile ilgili inanç 
bildirgesi söyledir:  “Kutsal Yazılar, Presbiteryenlerin düşünüş ve 
davranışlarında merkez noktadır.  Kutsal Kitap, yani esinlenmiş Tanrı 
sözü, iman ve uygulamalarda hatasız otorite olarak görülmektedir (2 
Timoteyus 3:16-17; 1 Selanikliler 2:13).  Tanrı Kutsal Yazıları nasıl 
esinledi?  Kutsal Ruh, yazarların karakterlerini, mizaçlarını, armağan 
ve yeteneklerini, eğitim ve kültürlerini, kelime hazinelerini ve 
stillerini koruyarak onları yönlendirmiştir.  Öyle ki, yazdıkları her 
şey Tanrının insanoğluna söylemek istediklerinin tam olarak aynısıydı 
(2 Petrus 1:20-21). 
 
 Kutsal Yazıların hatasız ile Presiteryenlerin kastettiği tüm 
öğretileriyle Kutsal Kitapta yanlış bulunmadığıdır.  Bu, Kutsal Kitabın 
tarihi, arkeolojik ve bilimsel gerçeklerde olduğu gibi ahlaki ya da 
dinsel öğretilerin tümünün esinlendiği anlamına gelir.  Bu esinleme 
sadece Kutsal Kitabın bütününü kapsamakla kalmaz ancak kullanılan her 
kelimeyi içine almaktadır.  Buna “sözel esinleme” adı verilir.  Kutsal 
Yazıların her kelimesi Tanrı esinidir.  O, hiçbir zaman değişmeyen, tek 
emin temeldir.”9 
___________________ 
8.  İbid, s. 47. 
9.  Otis, Presbiteryen Kilisesi İnanç ve Uygulama Özellikleri, 
    ss. 5-6. 
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46. Bölüm 
 

Apokrifa Kitapları Nedir? 
 
     “Bu tür adamlar sahte elçiler, aldatıcı işçiler, kendilerine 
     Mesih’in elçisi süsü verenlerdir.”  (2 Korintliler 11:13) 
 
 Bazı Müslüman araştırmacıların (bilginlerin) iddialarına göre 
“Hıristiyanların kitaplarının hepsi bir değildir; çünkü Hıristiyanlar 
kitaplarını değiştirdiler.”  
 
     “Musevîliğin kutsal kitabı, İbranice olan Kitab-ı 
     Mukaddestir ve Hıristiyanların Eski Ahid’inden farklıdır.  
     Hıristiyanlar, İbranice olan Kitab-ı Mukaddes’e bir takım 
     kitaplar ilâve etmişlerdir ki, bunlar onda mevcut 
     değildir.”1  
     
 Bu iddianın bir kısmı doğru, bir kısmı da yanlıştır.  Tüm 
Hıristiyan mezhepler arasında, Kutsal Kitap ile ilgili, ancak bir tek 
farklılık vardır.  Bu da Apokrifa kitaplar konusundadır.  Bir avuç 
mezhep bu kitapları Tanrı’nın Sözü olarak kabul ediyor, Hıristiyanların 
çoğu ise kabul etmiyor.  İddianın doğru olan kısmı ise, Hıristiyanlar 
arasında Apokrifa ayrılığıdan.  Ama yanlış olan kısmı ise, bu konunun 
“tahrif” ile ilgili iddiasıdır, çünkü bu konuda her hangi bir problem 
yoktur.  Bu tür yanlış iddialar, Müslümanların Apokrifa kitaplar ile 
ilgili bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. 
 
 Apokrifa denilen kitaplar, Eski ve Yeni Ahit’in arasındaki 400-
450 yıl içinde yazılmış olan 14 tane tarihi kitaplardır.  Bu kitaplar 
İbranice olarak yazılmıştır.  Bazıları tarih, bazıları da hayali tarih 
veya efsane niteliğini taşıyor.  Bu kitap grubuna, Tevrât ve Zebûr’un 
evrensel olarak kabul edilmiş otuz dokuz kısımıyla İncîl’in yirmiyedi 
kısmı arasındaki zaman dilimini kapsar; M.Ö. 400 -- M.S. 35.  Apokrifa 
kısımlar sadece Katolik Kilisesi tarafından kabul edilirler, diğer 
Hıristiyanların çoğu bunları otorite olarak kabul etmez ama bazıları 
eğitsel değeri olduğunu söylerler.  Bunların sayısı ise, 14 tane kitap; 
173 bölüm;2 ve 155.875 kelimedir.3   
____________________ 
1.  Sönmez, Tevrât İncîller ve Kur’ân, s. 8. 
2.  Metzger, The Oxford Annotated Apocrypha, ss. 340;  
    Kitab-ı Mukaddesin Deuterokanonik (Apokrif) Kitapları, s. IV. 
3.  A Concorance to the Apocrypha - Deuterocanonical Books of the 
    Revised Standard Version, Giriş. 
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         Apokrifa Kitaplar                    Bölüm           Ayet 
 
 1.  Tobit:  (M.Ö. 250-175)                      14            244  
 2.  Yudit:  (M.Ö. 175-110)                      16            339  
 3.  Ester’in Ekleri:  (M.Ö. 180-145)             7            108  
 4.  Birinci Makabeler:  (M.Ö. 103-63)           16            924  
 5.  İkinci Makabeler:  (M.Ö. c. 100)            15            555  
 6.  Süleyman’ın Hikmeti: (M.Ö. 150-M.S. 40)     19            435  
 7.  Sirak’ın Sözleri:  (M.Ö. 190)               51          1.391  
 8.  Birinci Ezra:  (M.Ö. c. 150)                 9            447  
 9.  İkinci Ezra:  (M.S. 70-135                  16            874  
10.  Baruk’un Mektubu:  (M.Ö. 200)                6            213  
11.  Şadrak’in Duası:  (M.Ö. 150-50)              1             15  
12.  Üç Delikanlının Ezgisi:  (M.Ö. 167-163)      1             68 
13.  Suzanna:  (M.Ö. c. 100)                      1             64  
14   Bel ve Ejderha:  (M.Ö. 150-100)              1             42 
                                             ------         ------ 
                                                173          5.719 
  
 Kutsal Kitapların geniş yelpazesinde Apokrifa denen 14 kitap 
günümüz “Kanon”‘u tarafından reddetmiştir.  Bunun da birçok nedeni 
vardır: 

 
1. 

 Apokrifa kelimesinin basit anlamı “saklı veya gizli”dir;  fakat 
ikinci yüzyıl sonunda, kelime anlamı “sahte” olarak bilindi.  İç ve dış 
ispatlardan anlaşılmaktadır ki yazarlar takma isim kullanmıştır.   
 

2. 
 Apokrifa kitapları ilk kilisenin ve Eski Ahit’in bir bölümü 
değildi.  Eski Ahit’te Yahudiler tarafından hâlâ kullanılan üç bölüm 
vardır:  Tevrât (Tora), Peygamberler (Nebi’îm), ve Zebûr (Ketubîm), ama 
bunlar Apokrifa kitaplarında hiç yer almamıştır.  Apokrifa denilen 
kitaplar Hıristiyanların Yeni Ahit, yani İncîl’e ait kitaplar değil, 
Yahudilerin edebiyatına ait, eski ahit dönemine ait kitaplardır.  
Apokrifa kitaplarını Yahudi din büyükleri hiç bir zaman Tanrısal esin 
olarak kabul etmemişler, tapınaklarına sokmamışlar ve dinsel hizmet 
için kullanmamışlardır. 

 
3. 

 İncîl’de, İsa ve elçileri tam 2.559 kez Tevrât, Zebûr ve 
Peygamberler’den alınma vardır.4  Bunlardan hiçbiri Apokrafik bir 
kısımdan alınmış değildir.  Mesih ve elçileri Apokrifa hakkında
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bilgi sahibiydiler, fakat İsa ve elçileri Apokrifa yazılarından bir kez 
bile alıntı ya da aktarma yapmamışlardır. 
 

4. 
 Bu yazılarla ilişkisi olan bir peygamber bile yoktur, ve bu 
kitaplar Tanrı esini olarak asla kabul edilemez.  Ruhsal yetkiye sahip 
olduklarını iddia eden bu kitaplar aynı zamanda Tanrı esini 
olmadıklarını da ifade ederler. (2 Makabeler 2:23 & 15:38) 
 

5. 
 İsa’dan sonra ilk dört yüzyılda Apokrifa’dan bahsedilmez. 
“Kanon” kitaplarının kataloğunda bu 14 kitap yer almaz. Jerom’un, (M.S. 
345-420) ölümünden sonra, onun Latince Vulgat’ından yararlanan bazı din 
adamları bu Apokrif kitapları onun eserine eklemişlerdir.  Ama Jerom’un 
Apokrif ile ilgili görüşü şöyledir; “Bu kitaplar Kutsal Kitab’ın esas 
bir parçası değildir; ama eğitim için yararlı olabilir.”  Ayrıca, Üç 
Delikanlının Ezgisi ve Bel ve Ejderha adlı kitapların ancak hikayeler 
olduğunu açıkça söylemişti.5 Kudüs’lü Kiril ve İskenderiye’li Atanasyus 
Apokrif kitapları açıkça reddetmişler.6 İbranice Eski Ahit’in “Kanon”‘u 
M.Ö. 425’te tamamlandı, fakat Apokrifa kitapları daha sonra M.Ö. 250 
civarında yazıldı.  Ancak daha sonra, dördüncü oturum M.S. 8 Nisan 1546 
yılında, Trent Konseyi zamanında Roma Katolik Kilisesi Apokrifa 
Kitapları günümüz Katolik Kutsal Kitap’larına ilave etmiştir.  Trent 
Konsilinin kararıyla bu kitaplara “Deutero Kanonik” yani “İkinci 
Derecede Esin Kitaplar” denilmiştir.7  Hiç Tanrısal esinin ikinci 
derecesi olur mu?!  
 

6. 
 Hem Filo (M.Ö. 30 - M.S. 40) hem de Yosefus (M.S. 37-95), 
Apokrifa hakkında bilgi sahibiydiler, fakat onu Kutsal Kitap olarak 
asla aktarmadılar.  Özellikle,  Flavius Yosefus  onu Kutsal  
____________________ 
4.  Hill, Baker’s Handbook of Bible List’s, ss. 103-104. 
5.  Pache, The Inspiration and Authority of Scripture, ss. 172-173 
6.  Geisler ve Nix, A General Introduction to the Bible, s. 173. 
7.  Günay, Gerçeklere Dönüş, s. 129; Jacob, Hıristiyan İnancı: 
    Kutsal Kitaplara, Kilise Babaları ve Belgelerine Göre 
    Açıklanan Hıristiyan Gerçekleri, s. 393; Konutgan, “Apokrif 
    Kitaplar”, Gerçeğe Doğru, Sayı 2, s. 20. 
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Kitap listesinden hariç tuttu çünkü bu kitaplar sahteydi.8  İbranice 
“Kanon”‘u bilen ilk Hıristiyan Pederler açıkca “Kanon” kitapları ve 
Apokrifa kitapları arasında bir ayrım yapmışlar.  Sardis’teki (bugünkü 
Sart köyü) Mesih inanlıların önderi Melito (ö. M.S. 170), Kudüs’ün 
Kiril’i (M.S. 313-386), ve Jerom (M.S. 345-420) Apokrifa ile Tanrı 
esini Kutsal Kitap arasındaki farklılıkları gösterdiler.9    
 

7. 
 Apokrifa kitaplar; birçok tarihi, coğrafi, ve kronolojik 
hataları içerir, ve “Kanon” yazılarındaki gibi peygamberlik niteliği 
taşımaz.  Apokrifa Kutsal Kitab’a bazı karşıt öğretileri öğretir.  
Örneğin:10   
 
A)  Ölüm için dualar: 2 Makabeler 12:40-46  bkz. İbraniler 9:27. 
B)  İntihar hakkı: 2 Makabeler 14:41-46 bkz. 1 Korintliler 3:16-17 
C)  Zekat vererek kefaretini ödemek ve kurtuluş:   
    Tobit 4:11, Bkz. Efesliler 2:8-9 ve Titus 3:5-6. 
                 
    Bu Apokrafik kısımlar iman bakımdan ancak birkaç doktrinden 
etkileniyor.  Bunlar ilginç bir tarih oluşturmakla beraber temel 
Hıristiyan öğretilerini değiştirmez.  Ancak Katolik ve Protestan 
mezhepleri arasında bir ayrım sebebi oluyor. 
 
 Burada bahsedilen 14 Apokrafik kitaptan başka birçok eski kitap 
daha yazıldı.  Bunlar vahiy kitapları değildir, ama tarihsel bakımdan, 
eski dönemdeki insanların inanç ve akidelerini daha iyi görebilmek için 
değerlidir.  Apokrifa’nın diğer 29 kitap ve Pseudepigrapha’nın 95 
kitabını araştırmak isteyen aşağıdaki kitaplara başvurabilir. 
 
Hennecke, Edgar, New Testament Apocrypha, 2 Cilt, İngilizce 
     terçümesi R. McL. Wilson, Philadelphia, The Westminster 
     Press, 1963. 
Charlesworth, James H. Editor, The Old Testament Pseudepigrapha, 
     2 Cilt, Garden City, New York, Doubleday & Company, 1983 
____________________ 
 8.  Yosefus, Contra Apionem, 1:38-41. 
 9.  Unger, Unger’s Bible Handbook, s. 70. 
10.  Wickwire, İlâhiyata Ait Bir Kaynak Kitap, s. 16. 
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47. Bölüm 
 

Barnabas İncîl’i Nedir? 
 
 “Örneğin, Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin 
     Barnaba, yani “Cesaret Verici” diye adlandırdıkları 
     Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip 
     elçilerin buyruğuna verdi.  (Elçilerin İşleri 4:36-37) 
 
 Bu konuya girmeden önce şunu belirtmemiz lazım.  Barnaba adlı 
edebiyat ile ilgili iki tane eski eser vardır.  Birincisi M.S. 100 
civarına aittir.  Bu eser 21 bölümünden oluşan bir mektup (ancak 13 
sayfa) ve Roma İmparatorları Trajan (M.S. 97-117) ve Hadriyan (M.S. 
117-138) dönemlerinde yazılmıştır.1  Barnaba mektubunun 16. bölümü 
Kudüs’ün M.S. 70 yılında harap edilmesinden bahsetmektedir.  Bu mektuba 
bakmak isteyen bu kitaba başvurabilir:  Coxe, The Ante-Nicene Fathers, 
1 Cilt, “The Epistle of Barnabs”, ss. 137-149.   
 
 Bu Barnaba mektubu Kutsal Kitab’ın ayetleri hemen hemen 110 kez 
aktarıldı.  Eski Ahit’ten hemen hemen 95 aktarma, İncîl’den 15 aktarma 
bulunmaktadır.  Eski Ahit’ten kullanılan aktarmalar şu kısımlara 
aittir:  Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye, Mezmur, 
Süleyman’ın Meselleri, İşaya, Yeremya, Hezekiel, Daniel, Habakkuk, 
Tsefanya, Haggay, ve Zekerya.  İncîl’den aktarılan kısımlar ise:  
Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılar, Efesliler, 
2. Korintliler, 1. Timoteyus, İbraniler, Yakub, ve 2. Petrus’dur.  
Barnaba’nın mektubu içinde bulunan aktarmalarda ilk dönem 
Hıristiyanlarının doktrinleri ile ilgili birçok terim bulunmaktadır:2 
 
     Baba  (Tanrı olarak):   3 kez 
     Tanrı’nın Oğlu ifadesi:  10 kez 
     Tanrı’nın Ruh ve Kutsal Ruh ifadesi:  12 kez 
     İsa:  15 kez 
     Mesih:   3 kez 
     Rab İsa Mesih:  2 kez 
     İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi bir kefaret olarak:  11 kez  
     İsa Mesih’in ölümden dirilişi:  2 kez 
     Rab:  67 kez 
     Tanrı:  31 kez 
     Rab Tanrı: 7 kez 
____________________ 
1.  Coxe, The Ante-Nicene Fathers, 1. Cilt, s. 133. 
2.  İbid, 1. Cilt, “The Epistle of Barnabs”, ss. 137-149. 
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 Son yıllarda birçok Müslümanın iddia ettiği şey şudur:  
“Kur’ân’da bugünkü Hıristiyanlarca kullanılan İncîl’den değil Barnabas 
İncîl’inden söz ediliyor”.  Halbuki, Müslümanların iddia ettiği 
Barnabas İncîl’i, kendisinin Tanrı’nın Sözü olduğunu iddia etmiyor; tam 
tersine bir ayrım yapıyor.  Sahte Barnabas ise 366 sayfa ve 222 
Bölüm’den oluşan bir kitaptır.3  Bu ikinci ortaya atılan Barnabas 
İncîli orta çağa ait tamamen sahte bir üründür.4  Barnabas İncîli adı 
ile basılmış olan bu kitap incelenirse, yazarının İsâ Mesih’in havarisi 
değil, İsrail’i hiç görmemiş birisi olduğu ortaya çıkar.  Büyük bir 
olasılıkla keşiş Fra Marino olarak yetiştirilmişti.5  Barnabas 
İncîl’ini yazan kişi, kendini “Mesih denilen Nasıralı İsâ’nın havarisi 
Barnabas” olarak tanıtıyor.6  Ancak İsâ Mesih’in 12 havarisi arasında 
“Barnabas” adında biri yoktur.  (Bkz:  Matta 10:2-4; Markos 3:16-19; 
Luka 6:14-16; Elçilerin İşleri 1:12-13 & 26)  
 
 “Barnaba İncîl’i”, İncîl’deki bahsedilen Barnaba tarafından 
değil, orta çağda Hıristiyanlığı bırakıp Müslüman olan ve Müslümanlığın 
doğruluğunu kanıtlamaya çalışan biri tarafından yazılmıştır.  “Barnaba 
İncîl’i”nde kullanılan sözcükler ve terimleri incelemiş olan dil 
uzmanları, bu eserin M.S. 15 yüzyıla ait olduğunu kanıtlamışlardır.  
İsâ Mesih’ten 15. yüzyıl sonra yazılan “Barnabas İncîl’i”nin tamamen 
sahte ve tarihsel açıdan değersiz olduğu anlaşılmıştır. 
 
 Barnabas İncîli’nin elimizde bulunan en eski nüshası 
İtalyanca’dır.  1709 yılında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan bu 
nüsha, J.F. Cramer adında bir bilginin eline geçti.  1550-1590 
yıllarını gösteren yalnız bir tek İtalyanca el yazması olup, 1713’den 
beri Viyana, Avusturya “Hofbibliothek” Kütüphanesinde muhafaza 
edilmektedir.  Bu İncîl’in İspanyolca yazılmış bir nüsha daha var.  Bu 
nüshanın ilk sayfasında İtalyanca’dan çevrildiği belirtiliyor.  
İtalyanca el yazma, Bay Lonsdale ve Bayan Ragg tarafından İngilizce’ye 
çevirilerek, 1907 Oxford Üniversitesi Basımevi tarafından basılıp 
yayınlandı.  Daha sonra Mehmet Yıldız tarafından  İngilizceden 
Türkçe’ye çevirildi.7   
____________________ 
3.  Yıldız, Barnabas İncîli, ss. 366. 
4.  Bkz: Gilchrist, Origins and Sources of the Gospel of 
    Barnabas, 1980. 
5.  Benson, İncîl-i Barnaba: Bilimsel Bir Araştırma, s. 64. 
6.  Yıldız, Barnabas İncîli, s. 55. 
7.  İbid, ss. 53-54. 
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 Bu kitap aslında 15. yüzyılda İtalya’da yazılmıştır ve yazarının 
İslâmiyete geçmiş birisi olduğu bilinmektedir.   Barnabas İncîli, 
Hıristiyanlığı kötülemek ve Müslümanlığı yüceltmek için M.S. 15. 
yüzyılda yazılan sahte bir eserdir.  17. yüzyıla kadar, Hıristiyan 
olsun Müslüman olsun, hiçbir yazar bu eserden aktarma yapmamış, adından 
bile söz etmemiştir!  Bu eserin sahteliği inkâr edilmeyecek şekilde 
ispatlanmıştır. 
 

Barnabas İncîli’nin  
Tarih ve Coğrafya ile ilgili Çelişkileri: 

 
 İncîl’deki gerçek Barnaba aslen Kıbrıslı olup asıl adı Yusuf’tu 
ve Yahudilerin çok eğitimli kavmi olan Levililerdendi.  İsâ’nın 
havarileri onu Barnaba “Yureklendirme oğlu” diye adlandırmışlardı. 
(Elçilerin İşleri 4:36-37)  Barnaba, ait olduğu milletin ülkesini ve 
yaşadığı 1. yüzyılı çok iyi biliyordu.  Barnabas İncîl’inin yazarı da 
bunları bildiği iddiasındadır.  Ama, buna karşın eser,  1. yüzyıl 
Filistininde yaşayan Barnaba gibi tahsilli bir Yahudinin yapamayacağı 
tarih ve coğrafya hataları ile doludur.  Bu eserin 1. yüzyıl 
Filistin’inin değil, Ortaçağ Avrupa’sının toplumunu anlattığını anlamak 
çok kolaydır.  Bir kaç örnek vermek gerekirse: 
 

1. 
 Barnabas’ın bizi hayrete düşüren ilk hatası, Nasıra ve Kudüs 
şehirlerinin bir göl ya da deniz kıyısında bulunduğunu sanmasıdır.  
Bilindiği gibi Hz. İsâ’nın büyüdüğü Nasıra kenti, en yakın göl olan 
Celile gölünden 25 kilometre kadar uzaklıkta ve 600 metre kadar 
yükseklikte bulunmaktadır.  Kudüs ise, en yakın göle (Ölü Denizinden) 
23 kilometre kadar uzaklıkta, ve 811 metre yükseklikte bulunmaktadır.  
Ama  Barnabas’ın 20. bölümüne göre, “İsâ Galile denizine gitti ve bir 
gemiye binerek Nasıra’ya doğru yola çıktı... Nasıra kentine gelince 
denizciler, İsâ ne yaptıysa hepsini yaydılar.”8  Dahası var.  151. 
bölüme göre Hz. İsâ’nın bindiği gemi Nasıra “limanından” (!) çıkıp 
uzaklaşıyormuş.  Bu gemi yolculuğu nerede son buluyormuş?  Kudüs’te!!  
Bölüm 152’de şunları okuyoruz, “İsâ Kudüs’e gelip de...”9  Anlaşılan, 
Barnabas’a göre Nasıra’dan Kudüs’e gemiyle gidilebilir!  Bir gemiye 
binip Ankara’dan Adana’ya gittim” demesi gibi... Barnabas kitabında bu 
aynı problem mevcuttur. 
____________________ 
8.  İbid, 20. bölüm, s. 79. 
9.  İbid, s. 275. 
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2. 

 Barnabas İncil’in 119. bölümünde İsâ’nın şekerden söz ettiği 
yazılıdır.10  Ama Encyclopedia Britannica’ya göre şeker Akdeniz 
yöresine ancak M.S. 7. yüzyılda, Müslüman Araplar sayesinde girmeye 
başladı. Şeker sanayiini Araplar İranlılardan, İranlılar ise M.S. 6. 
yüzyılda Hintlilerden öğrenmişlerdi.  Avrupalılar şeker sanayiini 
Müslüman Araplardan öğrendiler.  Şeker 1. Yüzyıl da Filistin’de 
bilinmeyen bir maddeydi.  Okuyucu şunu anlamalıdır ki, Hz. İsâ’nın 
şekerden söz etmesi, otomobilden söz etmesi kadar gülünç olur.  
Barnabas İncîl’inde şekerden söz edilmesi yazarın son derece bilgisiz 
olduğunu açığa vurmaktadır. 

 
3. 

 Barnabas İncil’in  54. bölümünde “60 minuti”ye bölünen bir altın 
dinardan söz ediliyor.11  Hz. İsâ’nın zamanında ise, Roma 
İmparatorluğunda dinar altından değil, gümüşten yapılırdı.  Her Roma 
dinarı 16 as’a, her as da 4 quadrans’a eşitti.  “Minuti” diye bir para 
birimi yoktu.  “Minuti” denilen para birimi yüzlerce yıl sonra ortaya 
çıkmış ve Roma İmparatorluğunda değil, İspanya’nın Vizigot döneminde 
(M.S. 575) kullanılmıştır.  Barnabas İncîl’inin yazarı hiç bilinmeyen 
bir parayı kullanmakta ve uydurma kitabında para birimi olarak bunu 
göstermektedir. Herhangi bir sahte eser, alınan tüm tedbirlere rağmen 
kendini ele verir.  Barnabas İncîl’i de bu konuda bir istisna değildir. 
 

4. 
 Barnabas İncîl’inin 121. bölümünde anlatılan mahkeme işlemi 
ancak yüzyıllar sonra orta çağda kullanılan usuldedir.12  Sanık yargıç 
tarafından sorguya çekilirken noter onun tanıklığını özetleyip 
kaydeder.   Hz. İsâ’nın yaşadığı 1. yüzyılda böyle bir usul yoktu. 
 

5. 
 Barnabas İncîl’inin 152. bölümünde “tahta fıçılar”dan söz 
ediliyor, ancak 1 yüzyılda  şarabı korumak için tahta fıçıları 
kullanmak hiç bilinmeyen bir teknikti.13  O dönemdeki insanlar deriden 
tulumlar kullanırlardı. (Bkz. Matta 9:17)   
____________________ 
10. İbid, s. 227. 
11. İbid, s. 137. 
12. İbid, s. 228. 
13. İbid, s. 278. 
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6. 

 Barnabas İncîl’inin anlatım tarzı bile dikkate değer.  222 
bölümden oluşan bu eserin İtalyan’ca metni, Toskanya’lı ve Venedik’li 
Diatessaron’ları örnek almıştır.14  M.S. 13. ve 14. yüzyıllarda 
hazırlanan bu Diatessaron’lar (yani, İncîl’in dört anlatımını özetleyip 
tek cilt haline getiren eserler) İtalya’da çok rağbet görmüştü.  Bu 
ebatta Diatessaron’lar ilk olarak 13. yüzyılda yazıldığına göre 
Barnabas İncîl’i de ortaçağda yazılmış olsa gerek.  Sahte Barnabas sık 
sık büyük Hıristiyan bilgini Jerom’un M.S. 385 yılında yaptığı Tevrât, 
Zebûr ve İncîl’in Latince Vulgata çevirisinden aktarmalar yapıyor.15   
 
 Ayrıca, Barnabas İncîl’inde  Dante’nin (M.S. 1265 - 1321) 
şiirlerinden bir sürü aktarmanın bulunması, bu eserin ortaçağda 
yazıldığına ilişkin başka bir kanıt oluşturur.16   Barnabas 78. 
bölümünün sözleri, Dante’nın, Inferno adlı kitabından (1.23) 
aktarmadır. 
 
     “dei falsi e lugiardi”            Latince 
     “sahte ve yalancı tanrılara”      Türkçe 
     “false and lying Gods”            İngilizce 
 

Barnabas İncîl’inin  
Kutsal Kitap ile Çelişkileri: 

 
7. 

 Sahte Barnabas’a göre Pontiyus Pilatus, Hz. İsâ’nın hem 
doğumunda hem de ölümünde Yahudiye (Filistin) ilinin Romalı 
valisiydi.17  Oysa İncîl’e (Luka 3:1),  M.S. 1 Yüzyılda yaşayan Yahudi 
tarihçisi Yosefus’a ve diğer 1. yüzyıl Roma tarih kayıtlarına göre 
Pilatus, M.S. 26 yılında, Roma İmparatoru Tiberyus’un döneminde vali 
atandı. 
____________________ 
14. İbid, 222. Bölüm, s. 366. 
15. Bkz. 74. Bölüm ve Mezmur 84:6;  12. Bölüm ve Mezmur 110:3; 
    118. Bölüm ve Yeremya’nın Mersiyeleri 3:51;  
    4. Bölüm ve Luka 2:15 
16. Bölümler 60, 78, 106, 135, ve 217; Bkz. Dante, Inferno, 1:23, 
    72, 78, & 217.  Ayrıca Bkz. Gilchrist, Origins and Sources of 
    the Gospel of Barnabas, s. 18.  Dante’dan daha çok 
    aktarma görmek isterseniz, Bkz. Gairdner, The Gospel of 
    Barnabas - An Essay and Enquiry, ss. 19-21; ve Ragg, The 
    Gospel of Barnabas, ss. 40-41. 
17. Yıldız, Barnabas İncîli, Bölüm 3 ve 217, s. 58 ve 355-360. 
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8. 

 Sahte Barnabas 93. bölümde diyor ki, Yahudi başkahini (en yüksek 
din görevlisi), kral Hirodes ve vali Pilatus’la birlikte “İsâ’nın 
önünde rükuya varıp tapınmak istiyordu”!18  Ama başkahin ile diğer 
Yahudi din adamları Hz. İsâ’nın can düşmanlarıydı.  İkiyüzlülüklerini 
açığa vurduğu için O’nu yakalayıp ölüme mahkum etmek istiyorlardı.  
Doğal olarak, kesinlikle O’na tapınmak istemezlerdi!19   
 

9. 
 İncîl’e göre Hz. İsâ, “Mesih” (Tanrı’nın atadığı kral ve 
Kurtarıcı) olduğunu defalarca belirtiyor.20  Ama sahte Barnabas’a göre 
bunu inkâr ediyor.21  Kur’ân dahi en azından 7 kez Hz. İsâ’nın “Mesih” 
olduğunu açıkca belirtiyor.22   Barnabas’ın orijinal mektubunda söyle 
yazmaktadır: “Günahlarımızın affedilmesi ve kanı ile arınmak suretiyle 
kutsallaşabilmemiz için Rab, bedenini ölüme teslim etmeyi kabul etti.  
Nitekim O’nun için şunlar yazıldı: “Günahlarımızdan ötürü yaralandı; 
fesatlarımızdan ötürü zedelendi; yaraları ile biz sağlığa kavuştuk; 
kuzu gibi boğazlanmaya götürüldü; kırkıcılar önünde dilsiz kuzu gibi 
durdu.”23 (bkz. İşaya 53:5-7) 
 

İncîl 
 
     “İsa onlara, “Ya siz” dedi, “ben kimim dersiniz?” Simun 
     Petrus, “Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” cevabını 
     verdi.  İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. 
     “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babamdır.” 
     (Matta 16:15-17) 
    ____________________ 
18. İbid, s. 190. 
19. Luka 22:47-54 & 66-71, Luka 23:1-23. 
20. Daniel 9:24-26, Matta 16:13-17,  Yuhanna 1:41, Yuhanna 
    4:25-26.   
21. Yıldız, Barnabas İncîli, Bölümler: 42, 70, 82, 93 & 96, 
    ss. 115 & 194.   
22. Al-i İmrân 3:45, Nisâ 4:157 & 172, Mâide 5:17 & 72, ve Tevbe 
    9:30 & 31.  “Kur’an’da, İsa için Kitab-ı Mukaddes’in 
    kullandığı “Mesih” unvanı kabul edilir ve kullanılır, ancak 
    bunun asıl öneminin yeterince anlaşılmadığı görülmektedir. 
    Kur’an, İsa’nın kefaretinden veya kurtarıcılık görevinden hiç 
    sözetmez.”  Watt, Kur’an’a Giriş, s. 180. 
23. İannitto, Kilise Babalarından ve Yazarlarından Alıntılar,  
    s. 57; Barnaba’nın Mektubu, 5, 2. 
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     “Kadın İsa’ya, “Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın geleceğini 
     biliyorum” dedi, “O gelince bize her şeyi bildirecektir.”  
     İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi.”  (Yuhanna 4:25-26) 
 
     “Başkâhin ise O’na, “Yaşayan Tanrı hakkı için sana yemin 
     ettiriyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin? 
     dedi.  İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi.”  
     (Matta 26:63-64) 
 

Kur’ân-ı Kerîm 
 
     “Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile 
     müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsâ Mesih’dir; dünyâda da, 
     âhirette de yüzde (şerefli) ve (Allâh’a) yakın 
     olanlardandır.”   (Al-i İmrân 3:45)   
 

Barnabas İncîl’i 
 
     “İsa itirafta bulunup, gerçeği söyledi: ‘Ben Mesih 
     değilim.’”  (Barnabas 42) 
 
     “İsa...ben yeryüzünün tüm kabilelerinin beklediği Mesih 
     değilim.”  (Barnabas 96) 
 
     Görüldüğü gibi eğer bir Müslüman Barnabas İncîl’inin Tanrı’nın 
gerçek sözü olduğunu düşünüyorsa o zaman Kur’ân-ı Kerîmi yalancı 
çıkarmış ve reddetmiş olur.  Hem Kutsal Kitab’a göre hem de Kur’ân-ı 
Kerîme göre İsa “Mesih”tir.  Bu konuda Barnabas İncîl’i bu kitapları 
tamamen inkâr etmektedir. 

 
10. 

 İncîl’in Elçilerin İşleri bölümü, gerçek Barnaba’nın bir elçi 
(aziz) olduğunu kabul etmektedir.  O kendisini Hıristiyanlık davasına 
adamış, her şeyini bu uğurda harcamış, varını yoğunu elçilerin önüne 
dökerek Müjde’yi yaymak için diledikleri gibi harcamalarını 
istemiştir.24  Keza İncîl’e göre Barnaba Pavlus’un imanına şehadet etti 
ve kilise Barnaba’yla Saul’u (Pavlus’u) Müjde’yi yaymak üzere birlikte 
yolcu ettiler. 
____________________ 
24. Bkz. Elçilerin İşleri 4:36, 9:27, 11:22-25 & 30, 12:25,  
    13:1-4, 13:42-43, 13:46 & 13:50-51, 14:1, 3, 6, 12, 14,  
    20-21; 15:2, 12, 22, 25, 35-37 & 39.  Ayrıca Bkz. 1 
    Korintliler 9:6, Galatyalılar 2:1, 9 & 13, Koloseliler 4:10. 
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     “Antakya’daki inanlılar topluluğu içinde bazı peygamberler 
     ve öğreticiler vardı.  Barnaba, Niger denilen Simon,  
     Kireneli Lukyus, bölge kralı Hirodes’le birlikte büyümüş 
     olan Menahem ve Saul.  Bunlar Rab’be tapınıp oruç tutarken 
     Kutsal Ruh kendilerine şöyle dedi:  “Barnaba’yla Saul’u, 
     kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın.”  
     Böylece oruç tutup dua ettikten sonra, Barnaba’yla Saul’un 
     üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler.”   
     (Elçilerin İşleri 13:1-3) 
 
     “Pavlus’la Barnaba havradan çıkarken halk onları, bir  
     sonraki Sept günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı.”  
     (Elçilerin İşleri 13:42) 
 
 Barnaba, ittifakla kabul edilmektedir ki, Hıristiyanlarca 
sayılan bir elçidir.  İlk Hıristiyan propagandasının dayandığı 
esaslardan birisidir.25  Yani, Barnaba ve Pavlus Müjdeyi yaymak için 
ortak olarak çalıştılar.  Onlar aynı cemattan olarak Mesih İnanlılara 
birlikte bu inancın yayılmasına çalışıyorlardı. 
 
 Pavlus İncîl’de, büyük yer tutan mektupların yazarıdır. (Bkz. 
Romalılar, 1. & 2. Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, 
Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, 1 ve 2. Timoteyus, Titus, ve 
Filimun)  Oysa sahte Barnabas,  Pavlus’un aldatılmış biri olduğunu 
söylemektedir.26  Bunun gibi sözler, sahte Barnabas’ın bu kitabı 
tamamen Hıristiyanlık karşıtı propaganda maksatlı olarak yazdığını 
gösterir.  Orijinal Barnaba ve Pavlus tam olarak aynı Hıristiyan 
doktrinlerini savunuyorlardı.  Hep beraber bu aynı Müjde’yi vaaz 
ediyorlardı. 
 
     “Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı 
     kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum.  Size müjdelediğim 
     söze sımsıkı sarılırsanız, bunu aracılığıyla da 
     kurtulursunuz.  Aksi, halde boşuna iman etmiş olursunuz.  
     Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim.  Şöyle ki, Kutsal 
     Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü 
     ve Kutsal Yazılar uyarınca ücüncü gün ölümden dirildi.”   
     (1 Korintliler 15:1-4) 
 

Barnabas İncîl’inin  
Kur’ân ile Çelişkileri: 

____________________ 
25. Zehre, Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, s. 99. 
26. Yıldız, Barnabas İncîli, 222. Bölüm, s. 366. 
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 11. 
 Kur’ân’a göre (Bakara 2:29) yedi gök vardır.  Oysa sahte 
Barnabas’a göre göklerin sayısı dokuzdur.  Burada, tekrar Dante’nin 
eserlerinden birini aktardığı belli oluyor.27 

 
12. 

 Kur’ân’a göre (Meryem 19:23) doğum sancısı Meryemi, bir hurma 
dalı(nın altı)na getirdi: “Keşke dedi, bundan önce ölseydim, unutulup 
gitseydim!”  Ama sahte Barnabas’a göre “Bakire (Hz. Meryem) sancısız 
çocuğunu doğurdu.”28  
 

13. 
 Sahte Barnabas, kitabının 44. bölümünde Yahudi din bilginlerini 
Tevrât metnini tahrif etmekle şuçluyor.29  Bu suçlama herhalde Hz. 
İsâ’nın zamanında veya daha önce yaşayan din bilginlerine yöneliyor.  
Ama o zamanki din bilginlerinin Tevrât metnini değiştirdiklerini iddia 
eden hiçbir tarihsel kayıt yoktur.  Kur’ân da bu iddiada bulunmuyor.  
Gerçeği Yahudileri Tevrât’ı kasıtlı olarak yanlış yorumlamak ve yanlış 
aktarmakla suçluyor,  ama bu kitapçıkta daha önce gördüğümüz gibi, 
İslâm peygamberi kendi zamanında okunan Tevrât’la İncîl’in gerçek 
olduğunu biliyordu.30   
 
 Bu tür hatalar o kadar çoktur ki, tarafsız Müslümanlar Barnabas 
İncîl’inin 16. yüzyıla ait sahte bir eser olduğunu açıkça itiraf 
etmişlerdir.   Örneğin, Pakistanlı Dr. Gulam Cilani Bark, Ağustos 
1975’te Lucknow şehrinde basılan “Al-Furkan” dergisinin 48. sayfasında 
şunları yazmıştır: “Hıristiyanlar eldeki İncîl-i Barnaba’nın hakiki 
olma iddiasını çürütmüşlerdir.  Buna göre eserin hakiki olma iddiası 
ancak Hz. Muhammed’in zamanından önce yazılmış bir kopyası ortaya 
çıkınca doğrulanabilir.  Bu ise şimdiye kadar mümkün olmamıştır.”31  
Barnabas İncîl’inin sahte olduğunu kabul eden başka Müslüman bilginler 
de vardır.32  
____________________ 
27. İbid, 178. Bölüm, s. 309; Bkz. Dante, Empyean, bölüm 178. 
28. Yıldız, Barnabas İncîli, 3. Bölüm, s. 58. 
29. İbid, ss. 121-122. 
30. Bakara 2:113, Bakara 2:136, Al-i İmrân 3:3-4, Al-i İmrân 
    3:23, Al-i İmrân 3:84, ve Mâide 5:44.  Bkz. 12. bölümü.  
31. Bark, “Al-Furkan”, Ağustos, 1975, s. 48.  
32. Abbas Mahmud el-Akkad, “News Bulletin of the Near Christian 
    Council” Easter 1961, sayfa 9-11; Süleyman Şahid, İslâm 
    dergisi “İmpact”, Londra, 1 Ocak 1974.  Prof. E.R. Hambye 
    “İslâm and the Modern Age”, New Delhi, Hindistan, Mayıs 1975; 
    Prof. Muhammed Yahya el-Haşimi “Etudes Arabes” no. 48; vs. 
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 Bazı eski Müslüman yazarlar, Kur’ân ile Tevrât, Zebûr ve İncîl 
arasında bir sürü çelişki bulduklarını ileri sürdüler.  Ama işin en 
tuhafı şudur ki, bu eski Müslüman yazarların hiç biri “İncîl-i’ 
Barnabas”dan söz etmiyorlar!  Oysa Hıristiyanların kullandığı İncîl’i 
acımasızca eleştiren İbn Hazm Fisal fil-milal vel-nihal gibi eski 
Müslüman yazarlar nasıl oluyor da bu eleştirileri her şeyden çok 
doğrulayacak bir eserden hiç söz etmiyorlar?  Ebü’l-Fadl es-Suudi ile 
Ebü’l-Beka Salih el-Caferi de eserlerinde İncîl’in dört anlatımını 
(Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’yı) konu ediyorlar.  Bu iki Müslüman 
yazar, Hıristiyanların kullandığı İncîl’i hakiki sayıyor, ancak 
Hıristiyanlarca yanlış yorumlandığını ileri sürüyorlar.  Ama 
eserlerinde “İncîl-i Barnabas”dan hiç söz etmiyorlar.  
 
     “Şurası muhakkakki Barnabas İncîl’i eskiden de, şimdi de, 
     Müslümanlar tarafından bilinmiş değildir.  Müslümanlarla 
     Hıristiyanlar arasında eskidenberi bir çekişme var.  Buna 
     rağmen hiçbir Müslüman Hıristiyan’a karşı Hz. Peygamberin 
     geleceğine dair çok açık ve kesin hükümler taşımasına rağmen 
     bu İncîli delil ve dayanak olarak almamıştır.”33 
 
 Kara haber tez duyulur.  Kuşkusuz “İncîl-i Barnabas”ın 
varlığından haberleri olsaydı, ellerinde Hıristiyanlığa karşı mükemmel 
bir silah olurdu.  Günümüzde bu eser bazı Müslüman çevrelerinde ne 
kadar sevinçle karşılanmıştır!  Halbuki Müslümanların elindeki Barnabas 
İncîl’i ortaçağa ait bir eserdir.34   
 
 Kitabımızın bu bölümündeki bilgiler R. Benson’un İncîl-i 
Barnaba, Bilimsel Bir Araştırma adlı kitabından özetlenmiştir.   Eğer 
Barnabas İncîl’i hakkında daha geniş bilgi edinmek isterseniz bu kitabı 
okumanızı tavsiye ederiz.  Ayrıca bazı İslâmcı yazarların Barnabas 
İncîl’i konusundaki yanılgılarını görmek isterseniz, İsa Karataş’ın 
Gerçekleri Saptıranlar: Hıristiyanlık ile ilgili Gerçek Dışı İddialara 
Yanıt adlı kitabının “Barnabas İncîli ve Gerçekler” adlı bölümünü 
(Sayfalar 143-167) okumanızı tavsiye ederiz. 
____________________ 
33. Zehre, Hristiyanlık Üzerine Konferanslar, s. 104. 
34. Benson, İncîl-i Barnaba, Bilimsel Bir Araştırma, ss. 48-49. 
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49. Bölüm 
   

Eski Ahit'in Gizli Şifreleri Nedir? 
 

"The Bible Code" 
 
     "Gizli şeyler Allahımız RABBİNDİR; fakat  bu şeriatın 
     bütün sözlerini yapalım diye açığa çıkarılmış olan 
     şeyler ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır." 
     (Tesniye 29:29) 
 
     Kitab'ı Mukaddes'in Eski Ahit, geçmiş ve gelecek hakkında 
matematik yönünden şifrelidir.  Bilim adamlarına göre, böyle 
gizli bir mesajı rasgele veya tesadüfen bulabilmek için ancak 
1'den 10.000.000 şans veriyorlar.  Ama Eski Ahit bunu bilgi 
sürekli veriyor.  Dünyanın seçkin matematikci, İsrail'li olan Dr. 
Elyahu "Kelimeler bir bilmece dusturur.  Devamlı olarak Eski 
Ahit, kapalı kelimeleri bir araya getirmektedir.  Yüzlerce örnek 
vardır.2   
 
2. Drosnin, The Bible Code, s. 46. 
 
 Kodu bulmak için, Rips, kelimeler arasındaki boşlukları 
çıkarttı.  Orijinal Tevratı sürekli 304.805 uzunluğundakı 
harflere dönüştürdü.  Bilgisayar bütün Tevrat'ın 304.805 harfleri 
64 sıralar bölündü, ve her sıranın 4772 harfler oldu.  Bunu 
yaparken, büyük bilgelerin onun orijinal şeklinin nasıl olduğunu 
söyledikleri şekilde Tora'yı düzenlemektedir.  Bilgisayar, 
harflerin isimlerin, kelimelerin ve ibarelerin kodlandığını 
araştırır.3 
 
3. Drosnin, The Bible Code, s. 25. 
 
 Tecrübeden sonra tecrübeler, bilmeceler sadece Kitab-ı 
Mukaddes'te bulunur.   Bilgisayar'dan kaynaklanan 10 milyon 
denemelerden başka hiçbir kitap böyle değildir.  Prof. Dr. Rips'e 
göre Kutsal Kitap'ta sınırsız miktarda şifre vardır.  Şifre, her 
keresinde yeni bir isim ya da bir kelime ya da ifade  
keşfedilmiştir.  Şifre anlayan her, bilim adamı, matematikçi, 
fizikçi, üç  bin yıl önce  bir çok  şeyin kodlandığında hem 
fikirdir.4 
 
4. Drosnin, The Bible Code, s. 24. 
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     İsrail'li olan Dr. Doron Witztum, fizikçi doktordur, ama bir 
üniversiteye bağlanmadı ve Rips'e oranla bilim dünyasında 
bilinmedi.  Fakat matematikçi  
____________________ 
1. Drosnin, The Bible Code, 1997. 
   Rips bu "gizli kode" bulunması hakkında şunu anlatıyor:  
 
model tamamlayan Witztumu, Rips, Rutherford gibi bir dahi sayar.  
Dr. Witzum'un orijinal arastırma deneme, "Equidistant Letter 
Sequences in the Book of Genesis", şu sonuç ortaya çıktı:  Tekvin 
kitabında, istatistik rasgele analizi, gizli kodların 
"equidistiant letter sequences" yüzde 99.998 derecede 
tutarlıdır.5 
 
 Kitap şifresinin varlığını ispatlayan orijinal deney 
öncelikle, U.S. ilmi dergisi Statistical Science, Institute of 
Mathematical Statistics'in bir tenkit mecmuası, (9. Cilt, n. 3) 
Ağustos 1994, ss. 429-438, yayımlandı.  Derginin editörü Robert 
E. Kass, Carnegie-Mellon Üniversitesi profesörü,  bir giriş 
yazdı.  "Hakemlerimiz şaşırıp kaldılar.  Önceki inançları, Tekvin 
kitabın, günümüz modern fertlerine anlamlı referanslar 
içermediğini düşünmekti, ama araştırma yazarlar bu "gizli kode" 
tamamen tahlil ettikten sonra doğru olarak ortaya çıktı."  
Yaklaşık üç yıldır, Rips-Witztum-Rosenberg'ın yazısı 
yayımlandıktan beri hiç kimse dergiye terş bir cevap (rebuttal) 
teslim etmedi.6 
 
     Milli Güvenlik Ajansında ust bir şifre çözücü olan  Harold 
Gans,  ömrünü  Amerikan  istihbaratı için şifre çözmeye adamıştı.  
Bir istatikçı olarak eğitimliydi, İbranice konuşurdu.  Kutsal 
Kitap'taki şifre konusunda şaçma oluğundan emin idi.  Ama 
bağımsız 440 saat bir arastırma yaptıktan sonra bu Pentagon şifre 
çözücüsü aynı sonuçları ortaya çıkartı.  Gans 66 tane yeni gizli 
kodlı mesajlar bulmuştu.  Yahudilerin sonuçları doğrulandı ve 
Gans Eski Ahit'in "gizli şifre"leri tamamen iman etti.  Eski Ahit 
dev bir bulmaca gibidir.  Baştan sona, gizli bir hikayeyi 
anlatmak için kodlanmıştır.7  
 
 Şimdi, Eski Ahid'in gizli şifreleri daha iyi görebilmek 
için birkaç tane örnek verelim: 

 
 "Kitap Kodu" (Bible Code) yine Tesniye 12:11'den 12:17'ye 
kadar kodlanmıştır.  Buradaki "Kutsal Kitap" için "Tanakh" 
kulanılmıştır.  İbranicede "Tanaka" bütün "Eski Ahit" anlamına 
geliyor.  "Allah tarafından mühürlenmiştir" Tesniye 12:17'de 
görülür.  (Drosnin, ss. 186 & 224) 
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 "Yitzhak Rabin" Tesniye 2:33'den 24:16'ya kadar 
kodlanmıştır.  Adının tümünün sadece bir kere kodlandığı yerdir.  
"Suikastçı onu öldürecektir" Tesniye 4:42'da bulunur, ve orada 
"öldürecektir" kelimesi Rabin'in isminden üzerinde geçer.  
"Öldürecek katilin ismi" Tesniye 4:42'de geçer.  "Amir" Sayılar 
35:11'de geçer ve aynı ayette açık ifadesi "katilin isminde" 
ihtiva eder.  Rabin öldürülmesi Çıkış 36:37'den Levililere 22:5'e 
kadar devam eder.  Öldürüldüğü yıl, Çıkış 39:3-4'te görülür.  Hem 
öldürülmesine hem de öldürüldüğü yer olan "Tel Aviv"e işaret 
eder.  Şehrin ismi Çıkış'tan 33:5'ten Levililere 4:9'a kadar 
kodlanmıştır.  Rabin'in katili "Amir", Sayılar 16:3'ten 29:3'e 
kadar "Günlerin sonuna kadar" kodlanmıştır.  "Savaş" Tesniye 
4:34'te görülür ve "Günlerin Sonları"nda başlar.  (Drosnin, ss. 
15, 16, 17, 92, & 219) 

 
 İnsanlığın zaferleri; "Aya iniş" gibi, aynı zamanda Tekvin'de 
kodlanmıştır.  "Apollo 11" "aya inişi", Neil Armstrong'un aya ayak 
basışı tarihi "Temmuz 20, 1969," kitapta yer alır.  Tekvin 15:5 
ayetinde; "Şimdi göklere bak, ve eğer yıldızları sayabilirsen, 
onları say" sözleri üzerinde "Apollo 11" şifrelenmiştir.  (Drosnin, 
ss. 33, 35) 

 
 "Bilgisayar" Daniel 12:4-6'da kodlanmıştır.  Daniel 12:4 
İbranice metni açıkça şunu diyor: "Fakat sen, ey Daniel, sonun 
vaktine kadar bu sözleri sakla, ve kitabı mühürle; bir çok adamlar 
arıştıracaklar, ve bilgi çoğalacaktır."  (Drosnin, ss. 99 & 225) 

 
 "5757", İbrani yılı 1997'nin karşılığıdır.  Daniel 10:8'den 
11:22'ye kadar kodlanmıştır.  Mecvut yıl, aynı şekilde Daniel'in bu 
meşhur sözleri ile görülür:  "Fakat sen, ey Daniel, sonun vaktine 
kadar bu sözleri sakla, ve kitabı mühürle."  Aynı yerde, Daniel 
11:13 ve Daniel 11:40'da aynı kelimeler iki kez görülür.  İki olası 
tercümesi vardır.  "Senin için kodlanmıştır" veya "Gizli sırlar 
senin içindir."  Drosnin'in The Bible Code adlı kitabı 1997 
yıllında ortaya çıktı!  (Drosnin, ss. 104 & 225) 

 
 Rips, "Biliyorsun, İsaac Newton, da Kutsal Kitap'ta şifre 
bulmaya çalıştı, ve onun kendi Evren Teorisinden daha fazla önem 
verdi."  Solar sistemin mekaniğini ortaya koyan ve çekim gücünü 
bulan İsaac Newton, ilk modern bilimadmı olarak, kitapta geleceği 
çözen bir şifre olduğundan emindi.  İbranice öğrendi, hayatın 
yarısını bunu bulmaya adadı.  Aslında, biyograf John Maynard 
Keynes'e göre, bu Newton için bir obsesyondu.  Keynes, Cambridge 
Üniversitesinde dekan olduğunda, Newton'un dekan olarak emekliye 
ayrıldığı 1696'da paketlediği notlarını bulunca çok şaşırdı.   
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 Newton'un elyazısındaki milyonlarca kelime matematik ya da 
astronomiden ziyade, gizli teoloji hakkındaydı.  Yazdıkları ortaya 
çıkardaki, büyük fizikçi, insanlık tarihinin bir kehaneti olarak, 
Kitab-ı Mukaddes'te bir giz olduğuna inanmıştı.  Keynes'e göre, 
Newton, Kitabın, aslında tüm evrenin kadiri mutlak tarafından 
kurulmuş bir kriptogram olduğuna kesin inançlıydı.  Bü yüzden 
geçmişin ve geleceğin olaylarının ilâhi olarak önceden düzenlenmiş 
bilmecelerini okumak istedi.  Newton, ölünceye kadar Kutsal 
Kitap'ta bir kod aramaya devam etti, ama başaramadı, çünkü o 
dönemde henüz bilgisayarın teknolojisi yoktur.  (Drosnin, s. 21) 
 
     "Bugünkü Ortodokslar, bu bakımdan, klasik Yahudilik anlayışını 
aynen devam ettirmektedir.  Tevrât'ın bütün harf ve kelimeleriyle 
Allah'ın Mûsâ'ya dikte ettirdiği ilâhî bir vahiy kitabı olduğuna 
mutlak olarak iman etmektedirler.  Hiçbir değişikliğin meydana 
gelmesine izin vermemektedirler. (Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre 
Tevrat ve Yahudi Hayatındaki Yeri, s. 153) 
 
 Yahudi Ortodokslar, Tevrât'ın vahyîliğini ve otantikliği 
ispat için, onun lafızlarının mucizevî şekilde dizilişini tespit 
etmeye çalışmış, Tevrât'ın lafızlarının dizilişinde bazı gizli 
kodların bulunup bulunmadığını araştırmıştır.  Neticede, onlar, 
böyle bir kodun bulunduğunu, Tevrât'ın lafızlarının 7 ve 50 
rakamlarıyla kodlandığını görmüştür. (Adam, Yahudi Kaynaklarına 
Göre Tevrat ve Yahudi Hayatındaki Yeri, s. 154) 
 
 Haham Michael Dov Weismandel, 1950'lerde, kendine has 
metodla, metin üserinde yaptığı tetiklerde, Tevrât'ın Tekvin, Çıkış 
ve Sayılar kitaplarının ilk bâblarında "ToRaH" kelimesinin 
harflerinin 50, Tesniye'de ise 49 harf aralıkla dizildiğini görmüş, 
sadece Levililer Kitabı'nda bu duruma raslayamamıştır.  Haham 
Weismandel'in arastırmasını sürdüren takipçileri, Levililer 
Kitabı'ndaki bu farklılığın sebebini araştırmış, Vilna Galonu'nun 
Aderet Eliyahu isimli eserinde Tesniye'nin gerçekte beşinci 
cümleden başladığının belirtildiğini bulmuştur.  Aderet 
Eliyahu'daki bu bilgiye istinaden, Tesniye ve Levililer'deki bu 
durum sebebi de böylece tespit edilmiştir.  (Adam, Yahudi 
Kaynaklarına Göre Tevrat ve Yahudi Hayatındaki Yeri, s. 154; 
Michelson, "Codes in the Torah, B'or Ha-Torah", s. 10) 
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 Haham Weismandel'in daha sonra takipçileri onun araştırma 
metodunu, 1982'de, bilgisayarla test etmiştir.  Kudüs İbranî 
Üniversitesi Matematik Enstitüsünde görevli Dr. Eli Rips, Hayfa 
Teknik Üniversitesinden Dr. Moşe Katz ve Kudüs'den Doron Viztum ile 
işbirliği yaparak Haham Weismandel'in bulgularını doğrulamıştır.  
Daha sonra, aynı zamanda Kudüs İbranî Üniversitesinde Matematik 
profesörü olan Haham Daniel Michelson, uyguladığı matematiksel 
metodla, 50 rakamının Tevrât'ın harflerinin dizilişinde önemli rol 
oynadığını bulmuştur. Michelson "ToRaH" kelimesinin dışında, 
"YiSRaEL" (İsrail) ve "MiKDaŞ" (Mabed) gibi Yahudilikte önemli yeri 
olan isimler üzerinde çalışmıştır.  Araştırmaları neticesinde, 50 
rakamının yanında 7 rakamının da Tevrât'ın lafızlarının düzeninde 
rol oynadığını görmüştür.  Onun tesbitine göre, isimlerin 
harflerinin diziliş aralık sayısı ile anlamları ve bulundukları 
cümlelerde geçen rakamlar arasında da münasebet bulunmaktadır.  
Mesela, Tekvin'in ilk babının sonuncu cümlesi ile ikinci babının 
bir ve ikinci cümlelerinde (Tekvin 1:31-2:1-2) "YiSRaEL" 
kelimesinin harfleri birbirinden yedi harf aralıkla dizilmiştir.  
İkinci babın ikinci cümlesinde, aynı zamanda, "Sivi'î" (yedinci) 
kelimesi geçmektedir.  (Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat ve 
Yahudi Hayatındaki Yeri, s. 154, Michelson, "Codes in the Torah, 
B'or Ha-Torah", ss. 11-14) 
 
 Tevrât'ın lafızlarının gizli kodla kodlandığını, bu bakımdan 
değişmesinin mümkün olmadığını ileri süren Ortodoks hahamlar, onun 
bilimsel karakter taşıdığını iddia etmiştir.(Adam, Yahudi 
Kaynaklarına Göre Tevrat ve Yahudi Hayatındaki Yeri, s. 156)   
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XII 
 

Temel Gerçekler 
 

48. Bölüm 
 

Tahrif İddiaların  
 

Esas Kaynakları 
 
     “Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin de kanunudur. 
     Bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın...  De ki, “Hak 
     geldi, bâtıl gitti; zâten bâtıl yok olmağa mahkûmdur.” 
     (İsrâ 17:77 & 81) 
 
     Yukarıdaki Kur’ân-ı Kerîm ayetine göre, bâtıl hak üzerinde asla 
zafer kazanamaz.  “Vincit omnia veritas”; yani, gerçek her zaman galip 
gelir.   Senden önce gönderdiği Kutsal Kitap Tanrı’nın hak kitabıdır!  
Hak asla değişmez.  Yani, yukarıdaki ayete göre “bir değişiklik 
bulamazsın.”  Zaten bâtıl “tahrif iddialar”ı yok olmaya mahkûmdur.  
 
 Madem Kutsal Kitap gerçekten tahrif edilmemiştir, o zaman bu 
temelsiz ve yersiz iftiralar nereden kaynaklanıyor?  Akla gelen 
sorulardan biri de şu olabilir:  Kutsal Kitap (Tevrât, Zebûr, İncîl)’ın 
değiştirilmesiyle ilgili bu tür boş iftiraların özellikle İslâmiyetin 
ilk çağlarında hiç yokken, asırlar sonra ortaya çıkmalarının ve 
günümüzde de bazı Müslümanlar tarafından yayılmasının sebebi nedir? 
 
 İnsanların amaçlarını Yüce Tanrı’mızdan başka hiç kimse kesin 
olarak bilemez, ancak bununla birlikte, tarihi incelediğimizde bazı 
bilimsel tahminler yürütebiliriz.  Bell ve Watt, Mekke’de önemli ölçüde 
“Ehl-i Kitap” bir toplumun olmadığını kabul etmektedirler.1   Atay 
Hoca’ya göre, “Arabistan’da Yahudilik ve Hıristiyanlık yaygın olmadığı 
için araplar tam bir putperestlik içerisinde yüzüyorlardı.”2  Barker’e 
göre, Hz. Muhammed, “Yahudilerle ve İncîl’i bilmeyen Hıristiyanlarla 
karşılaşmıştı.”3  Ayrıca, İslâmiyetin ilk çağlarında okuma yazma oranı 
çok düşük olduğu ve ne yazık ki o çağda Kutsal Kitab’ın Arapça çevirisi 
mevcut olmadığı için ilk Müslümanlar Kur’ân ile Kutsal Kitab’ın 
____________________ 
1.  Rahmân, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 278. 
2.  Atay, Kur’ân’a Göre İslâm’ın Temel Kuralları, s. 16. 
3.  Barker, O’nun İzinde, s. 56; Bkz. Bakara 2:78. 



350 
 
 

çelişmediğini düşünüyorlardı.  Dikkat ederseniz, Kur’ân’a göre Hz. 
Muhammed bir ümmi idi,4 yani okuma yazma bilmeyen biri idi ve Kutsal 
Kitb’ı hiç okumamıştı: 
 
     “o ümmi Peygamber’e uyarlar... Gelin Allah’a ve O’nun 
     ümmi peygamberi olan Elçisine inanın...” (A’râf 7:157-158)   
 
     “(Ey Muhammed), Sen bundan önce bir Kitâb okumuyordun...” 
     (Ankebut 29:48)  
 
 Hz. Muhammed zamanında Tevrât ve İncîl Arapça’ya tercüme 
edilmemiş olduğu gibi kendisi İbranice, Yunanca ve Latince de 
bilmezdi.5  Hz. Muhammed’in okuması ve yazması olmadığı için, Kutsal 
Kitap de dahil olmak üzere hiç bir kitap okuyamazdı, yani Tevrât ve 
İncîl’in ne mesaj verdiğini bile bilmiyordu.  Prof. Dr. Watt’a göre, 
“Genellikle, kabul edilir ki, Hz. Muhammed  Kutsal Kitap hakkında 
bilgisini, Mekke’deki bilginlerden topladı.”6  Herhalde Mekke’de o 
dönemde Kutsal Kitap ve Kur’ân-ı Kerîm arasında bir fark olmadığını 
düşünüyordu.  Sanki iki kitap arasında tek bir fark vardı ki o da, 
Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça olarak indirilmesiydi.  Çünkü Arapça konuşan 
bir halkın onu anlayabilmesi için, Tanrı’nın Tevrât’ın sözlerinin 
aynısını Arapça olarak kendisine verildiğini düşünüyordu. 
 
     “Apaçık Arabca bir dille.  O(nun zikri, yâhut mânâsı), 
     evvelkilerin Kitâblarında da vardır.”  (Şuara 26:195-196) 
 
     “(Ey Muhammed), sana söylenen, senden önceki 
     peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir 
     (onlara da böyle şeyler söyleniyordu).”   
     (Fussilet 41:43) 
 
     “Kitâb’dan sana vahyettiğimiz, kendinden öncekini 
     doğrulayan gerçektir.”  (Fâtır 35:31) 
 
 Prof. Watt, İslâmiyet’in ilk dönemi hakkında şunu yazıyor:  “Hz. 
Muhammed’in ölümünden sonra on, on iki yıl içinde Araplar Irak, Suriye 
ve Mısır’ı fethettiler, doğu ve batı yönünde yayılmalarını da 
sürdürdüler.  Fetihler, onları iyi eğitim görmüş çok sayıda 
Hıristiyanla ilişkiye soktu ve daha ileri düzeyde bir “savunma” gereği 
doğdu.  Bu durum, aşırı titizlik gösterme ____________________ 
4.  Watt, Kur’an’a Giriş, s. 52. 
5.  Atay, İslâm İnanç Esasları, s. 167. 
6.  Watt, Muhammed, Prophet and Statesman, s. 41. 
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çabasını,  Yahudi  ve  Hıristiyan   kutsal   metinlerin  bozulduğu 
(tahrif) tarzında bir akideye dönüştürdü.  Bu inanış tarzı asla kesin 
bir kurala bağlanmamış olup Müslüman yazarlarca değişik şekillerde  
anlaşılmıştır.   Bazıları  değişmenin  sadece  yorumda olduğunu 
söylerken, bazı yazarlar da Kutsal Kitab’ın gerçek metninin değişmiş 
olduğu görüşünü benimsedi.  Akide, sözde, Kur’ân’ın bazı âyetlerine 
dayanmaktadır, ne var ki, araştırıldığında, bunların önemsiz ya da 
bütünüyle anlaşılması zor konular olduğu ortaya çıkar;  ‘Onlardan, 
Allah’ın kelâmını dinleyip, böylece anladıktan sonra, onu bile bile 
tahrif eden bir grup(Yahudi)dan’ söz eden 2:75’nci âyette olduğu gibi.  
Akidenin esnekliği bir ‘savunma’ olarak yararlılığını hiçbir zaman 
azaltmadı; çünkü, böyle bir durumda, bir yöntem yararsızsa başka bir 
yol denenebilirdi.  Akidenin, Hıristiyanlarla Yahudilerin Müslümanlara 
karşı Kitab-ı Mukaddes’e dayanan kanıtları kullanamamaları, bunun 
yerine onların kendi tercih ettikleri bir alanda karşılaşmak zorunda 
kalmalarınında açıkça etkisi oldu.”7  
 
 Zaman geçtikçe Müslüman bilginler Kutsal Kitab’ı incelemeye 
başladıklarında hayal kırıklığına uğramışlardır.  Kutsal Kitab’ın İslâm 
peygamberi ve İslâm inançlarına destek vereceğine, onun ana öğretileri 
ile çeliştiğini görmüşlerdir.  Tevrât, Zebûr ve İncîl birbirleriyle tam 
bir uyum içinde oldukları halde, Kur’ân’dan çok farklıydılar.  
Kur’ân’la Tevrât arasında inanç farklılıkları (itikat) ve ayrılıklar 
vardı.8  Ama sanki iş işten geçmişti, çünkü Kur’ân’a göre Kutsal Kitap 
doğru ve güvenilirdi.  Kur’ân’ın, Kutsal Kitab’ı doğru bir kitap olarak 
kabul edip onu hemen hemen aynen tekrarladıktan sonra Tevrât ve 
İncîl’in tahrif edilmiş olduğunu bildirmesi aklın kabul edeceği birşey 
değildir.  Belli ki İslâm öncülerinin Kutsal Kitap hakkında fazla 
bilgileri yoktu, yoksa hem onun sağlam olduğunu söyleyip hem de onunla 
birçok konuda açıkça çelişecek öğretiler sunmazlardı.  Hem Kur’ân hem 
de Kitab-ı Mukaddes doğru olamazdı.  Biri yanlış olmalıydı.   
 
 Onun için İslâmiyeti korumak amacıyla, Kutsal Kitab’ın sonradan 
değiştirildiği gibi bilime ve tarihe dayanmayan söylentiler yaymaya 
başlamışlardır.  Hiç kanıt olmadan İznik Konseyi’nde toplanan 
papazların yüzlerce İncîl’den dört tanesini seçtiği gibi ispat 
edilemeyen hikayeler uydurmuşlardır.  Asırlar sonra da sahte Barnaba 
İncîli ortaya çıktığında ona sarılmışlardır.  İncîl’in sonradan 
değiştiği ve asıl İncîl’in ____________________ 
7.  Watt, Günümüzede İslâm ve Hıristiyanlık, ss. 18-19. 
8.  Farah, Islam: Beliefs and Observances, s. 85. 
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kaybolduğu gibi hakaretleri birçok vasıtayla yaymaya çalışıyorlar.  
Bazı İslâm ülkelerinde hâlâ Kutsal Kitab’ın dağıtılıp okunması 
engelleniyor.  Bu noktada Ogüstin’in sözleri mühimdir:  “Kötü işlerin 
itirafı iyi işlerin başlangıçıdır.”9 
 
 Kutsal Kitap’taki bazı tarihsel gerçekler, Kur’ân-ı Kerîm 
yazılırken çelışkili aktarılmasından ve gerek Tevrât’ta gerekse 
İncîl’de Hz. Muhammed’le ilgili hiçbir habere rastlanmamasından 
kaynaklanıyor.  Bu çelişkileri açıklamak için Kutsal Kitap’ın “tahrif 
olduğu”, çok sonradan bazı Müslüman çevresi tarafından ileri 
sürülmüştür.  Halbuki, İncîl’le Kur’ân arasındaki farklılıklar 
meselesini çözmek için Kutsal kitab’ın itibarını yıkmak, tutarlı ve 
ciddi hiç bir araştırmacının kabul edeceği bir yöntem değildir. 
 
 Gilchrist bu konuyu şöyle özetliyor:  “Kutsal Kitab’ın 
değiştirildiğini iddia eden hiç bir Müslüman bu konuda sağlam bir kanıt 
getirememiştir. Bu iddiayı ortaya atanlar, Kutsal Kitab’ın ne zaman 
değiştirildiğini, kim tarafından değiştirildiğini, ve ne kadarının 
değiştirildiğini açıklayamamaktadırlar.  Onların bu tavrı Kur’ân ve 
Kutsal Kitab’ın farklılığını haklı çıkarmak için sahip oldukları 
önyargıdan kaynaklanmaktadır.  Bu tavrın bilimsel ve somut bir dayanığı 
yoktur.”9  
____________________ 
 8.  Foster, Yaşasın Disiplin!, s. 133. 
 9.  Gilchrıst, The Christian Witness to the Muslim, s. 270. 
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49. Bölüm 
 

Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim 
  

Arasındaki  
 

Temel Doktrin Farklılıklar 
 
     "Söyle (onlara):  "Allâh bizim ve sizin Rabb'iniz iken, 
     O'nun hakkında bizimle tartışıyor musunuz?  Bizim 
     yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size 
     âittir." (Bakara 2:139) 
 
 Birçok Müslümanın temel düşüncesi Kitab-ı Mukaddes'in 
tahrif olduğudur, çünkü Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes 
arasında bazı öğretiş farklılıkları mevcut bulunmaktadır.  Bu 
bölümde İslamiyet ve Hıristiyanlık arasındaki en büyük üç problem 
olan; Teslis, Tanrı'nın Oğlu, ve Mesih’in Kurtuluş kavramları 
üzerinde hem Kitab-ı Mukaddes'ten hem de Kur'an-ı Kerim'den bir 
orta buluşma anlayışı sunmaya çalışacağız.  Bu anlamda benim 
savunduğun tez ise şöyle:  Eğer bir kimse bu farklı olan 
öğretişlere her iki kitaptan bakacak olursa, o zaman var olan 
bazı çelişkiler için bir çözüm yolu bulunabilir.1 Müslümanların 
esas problemi, İncil'in söyledikleri değil, ama onların Kitab-ı 
Mukaddes ile ilgili bilgisizlikleri ve bundan kaynaklanan yanlış 
anlayışlarıdır.  Eğer bir Müslüman Kitab-ı Mukaddes'in bütün 
öğretişlerini bilebilseydi, birçok problem veya öğretiş birden 
beri çözülmüş olurdu.  Temel olan problemi Kitab-ı Mukaddes'in 
sözleri değil, insanların bilgisizliğinden kaynaklanan, bu sözler 
üzerindeki yanlış anlayışları ve yorumlarıdır. 
 
 Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'ı Kerim arasında hem benzeyen 
hem de farklı konular mevcuttur.  Ahlak açısından pek fazla bir 
tartışma olamaz. Ahlak ahlaktır, ve bu konuda semavi dinler 
arasında çok fazla bir değişiklik olmaz.   
 
 İslamiyetin temel inançlarına bakarsak, (Allah'a iman; 
Meleklere iman; Kitaplara iman; Peygamberlere iman; Ahiret gününe 
iman; ve Kadere iman) görüyoruz ki hem Yahudiler hem de 
Hıristiyanlar bu maddelerin bazıları hakkında farklı anlayışta 
olsalar bile yinede katılmaktalar.  Buradaki bazı konular 
hakkında pek fazla bir tartışma yoktur. İslamiyetin diğer temel  
 
1.  Bu bölüm Daniel Wickwire'in Fecre Doğru, Dinler Arası 
    Diyalog ve Çatışma, Eylül, 1996 "Kitab-ı Mukaddes ve 
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    Kur'an-ın Benzeyen ve Farklı Yanlarının 
    Karşılaştırılması" adlı makalesinden özetlenmiştir. 
 
esasları hakkında (Kelime-i şehadet, Namaz, Zekat, Oruç ve Hac) 
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta benzeyen uygulamalar bulunuyor.  
£ekil belki farklı uygulanabilir, ama esaslar birbirlerine 
yakındır.  Bu konuyu Kur'an şöyle özetliyor: 
 
     "deyin ki:  "Bize indirilene de, size indirilene de 
     inandık.  Tanrìmìz ve tanrìnìz birdir ve biz O'na 
     teslim olanlarız."  (Ankebut 29:46) 
 
     "...de ki:  Ben Allâh'ın indirdiği her Kitab'a inandım 
     ve aranızda adâlet yapmakla emrolundum.  Allah bizim de 
     Rabb'ımız, sizin de Rabb'ınızdır.  Bizim işlediklerimiz 
     bize, sizin işledikleriniz size âittir.  Bizimle sizin 
     aranızda bir tartışma (sebebi) yoktur."  (£ura 42:15) 
 

A. 
Teslis Meselisi 

 
 Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanların en büyük ortak 
noktası, Tek Tanrı'ya inanmalarıdır (tevhid).  Tanrı Tek'tir.  
Ondan başka Tanrı yoktur.  Yaratıcıdır.  O Rab'dir.  Kutsaldır.  
Tüm dünyanın ve evrenin hakimidir.  Tevrât şöyle diyor:  
 
     "Dinle ey İsrail: Allahımız RAB bir olan RABDİR."   
     (Tesniye 6:4-5). 
  
     "Öyle ise, Allahı kime benzetiyorsunuz?"   
     (İşaya 40:17-18) 
 
 Yeni Ahit'te (İncîl'de) bu konu ile ilgili en ufak bir 
değişim yok:  İsa'nın kendi sözlerine göre: "Tanrımız olan Rab 
tek Rab'dir."  (Markos 12:29)  Tabi ki Kur'an'ı Kerim de bu konu 
ya tamamen katılıyor:  "Allah, ki O'ndan ba_ka tanrı yoktur." 
(Bakara 2:255)  Böylece semavi dinlerde Tanrı'nın birliği önemli 
bir ortak nokta oluşturmaktadır. 
 
 Bu girişte büyük bir benzeyiş olduğu halde, yine de bu 
konuda farklılıklar görebiliyoruz.  Kur'an bu durumu da şöyle 
tespit ediyor: 
 
     "Sen onların, kendi dinlerine uymadıkça ne Yahudiler, 
     ne de Hıristiyanlar senden râzi olmazlar.  'Asıl doğru 
     yol, Allah'ın yoludur.' de."  (Bakara 2:120) 
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     "Sen kitâb verilenlere her türlü ayeti (mûcizeyi, 
     delili) getirsen yine onlar senin kıblene uymazlar; sen 
     de onların kıblesine uyacak değilsin."  (Bakara 2:145)    
 
 Hıristiyanlık ve İslamiyet arasındaki temel farklı noktalar 
ise, özelikle Teslis, Tanrı'nın Oğlu, ve Kurtuluş inançlarıdır.  
Bu farklılıklar Kitab-ı Mukaddes'in ilk sayfalarında başlıyor.  
Örneğin, Tevrât'ın ilk ayettinde: "Başlangıçta Allah gökleri ve 
yeri yarattı." (Tekvin 1:1)  Buradaki "Allah" kelimesi 
İbranice'de "Elohim" olarak kullanılıyor, ve bu kelime tekil 
değil, çoğul bir addır.  Birinci bölümü takip edersek, "Ve Allah 
(Elohim) dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalìm... 
Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı, onu Allahın suretinde 
yarattı." (Tekvin 1:26-27).  Ve işte, bu teslis doktrin ta 
Tevrât'ın ilk sayfalarından başlıyor.  Kur'an'ı Kerim bu doktrine 
sert bir şekilde karşı çıkıyor:  "Allah, kendisine ortak 
koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını dilediğini bağışlar.  
Allaha ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir." 
(Nisâ 4:48)  Aslında, Kur'an bu teslis doktrinine karşı çıktığı 
halde, Kuran'ın kendisinde, Allah çoğul olarak (Biz _eklinde) 
konuşur:  Aslında Kur'an teslis inancına değil, o dönemde 
Arabistan yöresindeki sözde Hıristiyanlarca yanlış şekilde 
inanılan Baba, Oğul ve Meryem üçlemesine karşı çıkmaktadır: 
 
     "Ve yine Allah demişti ki:  "Ey Meryem oğlu İsa, sen mi 
     insanlar: 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı 
     edinin' dedin?"  "Haşa, dedi, sen yücesin, benim için 
     gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz."  
     (Maide 5:116) 
 
 Bu sapık tarikatlerce inanılar bir inançtı, ancak gerçek 
Hıristiyanlar teslis inancını, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" olarak 
kabul ederler çünkü Kitab-ı Mukaddesin öğretisi bu doğrultudadır. 
 
     "Biziz, Biz ki, ölüleri diriltiriz ve öne sürdükleri 
     işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız.  Zâten biz, 
     her şeyi apaçık bir kütük (olan Levh-i Mahfuz)da say(ıp 
     kaydet)mi_izdir."   (Yâsîn 36:12) 
 
     "Andolsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi, yine tek 
     olarak bize geldiniz ve (dünyâda) size verip hayâline 
     daldırdığımız şeyleri arkanızda bıraktınız. 
     (En'am 6:94) 
 
     "O ki ırzını korudu, biz de on(un rahmine)e, 
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     ruhumuzdan üfledik."  (Tahrim 66:12) 
 
 Kur'an'da hem biz şeklinde konuşuyor, hem de "(Allah) 
'Üçtür' demeyin." diyor. (Nisâ 4:171)  Elbette, hiç kimse 
Kur'an'a dayanarak bu "teslis" doktrini destekleyemez.  Ama 
hatırmalıyız ki, Allah Kendi Kitablarında her hangi bir çelişkiye 
girmez.  Eğer herhangi yanlış bir anlayış varsa, o da bizim 
yanlış yorumlarımızdan kaynaklanmaktadır, çünkü Tanrı yalan 
söylemez ve herhangi bir çelişkiye girmez.  
 
     "Allah insan değil ki, yalan söylesin, ve insan oğlu  
     değil ki, nadim olsun;  O söyler de onu yapmaz mì? 
     Yahut söz verir de icra etmez mi?"  (Sayılar 23:19) 
 
     "Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır."  
     (1 Korintliler 14:34)   
 
     "O Allâh'a hamdolsun ki, kuluna Kitâbı indirdi ve ona 
     hiçbir eğrilik koymadı." (Kehf 18:1) 
 
 Anlaşılıyor ki, eğer herhangi bir yanlış anlayış varsa, 
teslis konusunda bile, bu yanlışlık Tanrı'nın saf Kutsal 
Kitaplarından değil, insanların yanlış yorumlarından 
kaynaklanmaktadır. 
 
 Simdi, bu zor konuyu daha iyi bir şekilde anlamaya 
çalışalım.  Herşeyden önce, gördüğümüz gibi tüm Kitaplara göre, 
Tanrı Tek'tir, ve başka Tanrı yoktur!  O zaman, bu "üçlük" 
kavramı ne demek?   Ve bu "Biziz, biz ki" kavramları nereden 
çıktı?  Sanırım ki, bu konunun çözümünü, Tekvin 1:26'ta da 
görebiliriz.  Hatırlayalım ki, Tanrı "insanı kendi suretinde 
yarattı." (Tekvin 1:26)  Bu yüzden, insanlar, çok yüce, çok 
değerli, ve sonsuz bir varlıktır.  Tanrı Hz. Ademi yaratırken,  
"Ve RAB Allah yerin toprağından adamı yaptı, ve onun burnuna 
hayat nefesini üfledi; ve adam yaşıyan can oldu." (Tekvin 2:7)  
Kur'an da bu gerçeği anlatıyor: "Sonra onu düzeltti, ona kendi 
rûhundan üfledi." (Secde 32:9)  Dikkat edersek, RAB Tanrı, ona 
kendi rûhundan üfledi.  Burada, bizim için iki önemli ders 
vardır.  Birincisi, Tanrı'nın Ruh'u vardır!  Kitab-ı Mukaddes'e 
göre Tanrı'nın Ruhu ebedidir:  "Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla 
kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, 
diri Tanrı'ya kulluk edebilmeniz için vicdanınızı ölü işlerden 
temizleyeceği ne kadar daha kesindir!"  (İbraniler 9:14)   İkinci 
nokta ise, RAB Tanrı onun burnuna hayat nefesini üfledikten 
sonra, Adem yaşıyan bir "can" oldu.   
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 Bu arada, önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum.  
İslamiyetin geleneklerine göre birçok Müslüman Tanrı'nın Ruhu 
hakkında düşünürken bunun "Cebrail" adlı bir melek olduğunu 
zannediyorlar.  Halbuki, Kur'an'a göre Kutsal Ruh, "Cebrail" 
değildir;  Cebrail sadece bir melektir.  Aşağıdaki ayetlerin hiç 
birinde Ruh-ul Kudüsten Cebrail olarak bahsetmemektedir.  
Kuran'ın bazı Türkçe meallerine dikkat etmeliyiz bu konuda.  
Parantez     (     ) içindeki bulunan yorumu orijinal Arapça 
metinlere ait değildir.  Dikkat ederseniz, aşağıdaki son üç 
örneğe göre "Meleklerden ve Ruhdan" ayrı ayrı bahsedilmektedir.  
Daha önce gördüğümüz gibi Tanrı ona Kendi rûhundan üfledi.  Demek 
ki, Tanrı'nın Ruhu (Ruh-ül Kudüs) ve melekler arasında büyük bir 
fark vardır.  Tüm kutsal sayılan kitaplara göre, Cebrail sadece 
bir melektir; ama aşağıdaki "Ruh" ile ilgili ayetleri dikkatli 
okursanız, Kur'an'ın Arapça metinlerinin hiç bir yerinde Cebrail 
kelimesinin geçmediğini görürsünüz. 
 
 Bakara 2:87    (Ruh-ül Kudüs) 
 Bakara 2:253   (Ruhu'l-Kudüs) 
 Nisâ 4:171     (O'ndan bir ruhtur)  
 Mâide 5:110    (Ruh-ül Kudüs)  
 Nahl 16:102    (Ruhu'l Kudüs)  
 İsrâ 17:85     (Ruh, Rabb'imin emri)  
 Meryem 19:17   (Biz de ruhumuzu) 
 Meryem 19:19   (Ruh)  
 Enbiyâ 21:91   (ruhumuzdan üfledik)  
 Şuarâ 26:193   (er-Ruhul-Emin)  
 Mü'min 40:15   (emrinden olan ruhu)   
 Şûrâ 42:52     (emrimizden bir ruh)  
 Tahrîm 66:12   (ruhumuzdan üfledik)  
 Meâric 70:4    (Melekler ve ruh) 
 Nebe' 78:38    (ruh ve melekler)  
 Kadir 97:4     (Melekler ve Ruh) 
 
 Tüm kutsal sayılan kitaplara göre "Cebrail" sadece bir 
melektir!  (Bkz. Daniel 8:16 Daniel 9:21, Luka 1:19, Luka 1:26-
27, Bakara 2:97-98, ve Tahrîm 66:4) 
 
 Kur'an'da Tanrı'nın "Kutsal Ruh'u" hakkında pek fazla bilgi 
verilmemiştir:  "Sana ruhtan sorarlar.  De ki: "Ruh, Rabb'imin 
emrindendir.  Size ilimden pek az bir şey verilmiştir." (İsrâ 
17:85)  Halbuki, Kitab-ı Mukaddes'te bu konu ile ilgili yüzlerce 
ayet bulunuyor, ve apaçık bir şekilde şu gösteriliyor ki "Kutsal 
Ruh" (Ruh-ül Kudüs) bir melek değil, Tanrı'nın ta Kendisidir: 
 
     "...insanların işlediği her günah, ettiği her küfür 
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     bağışlanacak; ama Ruh'a kar_ì yapılan küfür 
     bağìşlanmayacak... Kutsal Ruh'a kar_ì bir söz söyleyen,  
     ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır."   
     (Matta 12:31-32) 
 
     "Ve RAB dedi: Ruhum adam ile ebediyen 
     çekişmiyecektir..."  (Tekvin 6:3) 
 
     "Allahın Ruhu beni yarattı, ve Kadirin soluğu beni 
     diriltti." (Eyub 33:4) 
 
     "Senin Ruhundan nereye gideyim?... Eğer göklere çıksam, 
     sen oradasın." (Mezmur 139:7-8) 
 
     "ve şimdi RAB Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi."  
     (İşaya 48:16-17) 
 
     "Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz 
     edin."  (Matta 28:19) 
 
     "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü 
     senin üstüne gölge salacak.  Bunun için doğacak olana 
     kutsal, Tanrı Oğul denecek." (Luka 1:35) 
 
     "Petrus ona, 'Hananya nasıl oldu da yüreğini Şeytan'a 
     verdin, Kutsal Ruh'a yalan söyleyip... Sen insanlara 
     değil, Tanrı'ya yalan söylemiş oldun.'"  
     (Elçilerin İşleri 5:3-4) 
 
     "Oysa Tanrı bunları bize Ruh aracılığıyla açıkladı.  
     Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile 
     araştırır."  (1 Korintliler 2:10-16) 
 
     "Rab Ruh'tur, ve Rab'bin Ruhu neredeyse orada özgürlük 
     vardır."  (2 Korintliler 3:17) 
 
     "Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin 
     üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı 
     ve Babası birdir." (Efesliler 4:4-6) 
 
     "Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür.  O, bedence 
     göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce görüldü, 
     uluslara tanıtıldı, dünyada O'na iman edildi, yücelik 
     içinde yukarı alındı." (1 Timoteyus 3:16) 
 



359 
 
 

 Yukarıdaki ayetlerde, hem Tanrı ile ilgili, hem de 
Tanrı'nın Oğlu ile ilgili, hem de Tanrı'nın Kutsal Ruhu ile 
ilgili izler gördük.  Yani, Kitab-ı Mukaddes'e göre Tanrı tek bir 
varlık olduğu halde, O'nda üç ayrı kişilik mevcut bulunuyor.  
Şimdi, bunu daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için size bir iki 
basit soru soracağım.  Kaç tane Allah var?  Tek bir Allah vardır 
diyeceksiniz!  Doğru cevap.  Şimdi, bir soru daha: Siz, yani siz, 
kaç kişisiniz?  Önce düşünün, sonra söyleyin.  Eğer aklınız 
yerinde ise, bir "tek" kişiyim diyeceksiniz.  Bu doğrudur!  Tek 
bir kişisiniz.  Ama öbür tarafta, tek bir varlık olduğunuz halde, 
üç farklı mahiyetten (unsurdan) oluşmaktasınız:  Beden, can ve 
ruh.  Hem Kitab-ı Mukaddes hem de Kur'an'ı Kerim bu farklılığı 
tespit ediyor. 
 
     "Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, sizi tümüyle 
     kutsal kılsın.  Ruhunuz, canìnìz ve bedeniniz, Rabbimiz 
     İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olarak 
     korunsun."  (1 Selanikliler 5:23) 
 

Beden 
 
     "Sonra nutfeyi alâka (embriyo)ya çevirdik, alâka 
     (embrio)yı bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik 
     eti kemiklere çevirdik, kemiklere et giydirdik; sonra 
     onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli 
     Allah, ne yücedir!"  (Mü'minûn 23:14) 

 
Can 
 

     "Odur ki sizi bir tek nefisten inşa etti. (En'am 6:98) 
 

Ruh 
 

     "Sana ruhtan sorarlar.  De ki: "Ruh, Rabb'imin 
     emrindendir.  Size ilimden pek az bir şey verilmiştir." 
     (İsrâ 17:85) 
 
 Görüldüğü üzere, Kur'an'da, can, beden ve ruh arasında bir 
ayrım bulunmaktadır.  Esasen, Kur'an'da, ruh konusunda pek az 
bilgi verilmiştir.  Halbuki, Kitab-ı Mukaddes'de, bu konu 
hakkında pek çok bilgi bulunuyor, ve O, can beden ve ruh arasında 
kesin bir ayrım yapmaktadır: 
 
 Beden:  Hissedebilir (et, kemik ve kandan oluşan bir 
              varlıktır) 
 Can:    Duyabilir (nefsi, nefis, nefes, hayat, yaşayan 
              ruhani varlık) 
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 Ruh:    Bilebilir (akıl, zihin, irade, düşünce, istek, 
              ahlak ve mantık) 
 
 O halde, ne diyebiliriz?  İnsan tek bir varlık olduğu 
halde, kesinlikle üç farklı unsurdan oluşmaktadır.  Ama insan üç 
kişi değil, tek bir kişidir.  Ayrıca, gördüğümüz gibi, insanlar 
Allah'ın kendi süretine ve benzeyişine göre yaratıldı.  Kitab-ı 
Mukaddes'e göre Tanrı tektir; ama tek bir varlık olduğu halde, üç 
ayrı mahiyetten oluşmaktadır: Baba, Oğul (Mesih), ve Kutsal Ruh.  
Kitab-ı Mukaddes'te yüzlerce ayet bu teslis (üçlü birlik) 
doktrinini göstermektedir: 
 
     "İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı.  O anda gökler 
     açıldı ve İsa, Tanrİ Ruhunun güvercin biçiminde inip 
     üzerinde konduğunu gördü.  Göklerden gelen bir ses de 
     şöyle dedi: "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum."  
     (Matta 3:16-17) 
 
     "Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz 
     edin.”  (Matta 28:19) 
 
     "Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde 
     yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde 
     yaşayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam 
     verecektir."  (Romalılar 8:11) 
 
     "O'nun (Mesih'in) aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta 
     Baba'nın huzuruna çıkabiliriz."  (Efesliler 2:18) 
 
     "Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, 
     beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her 
     şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin 
     Tanrısı ve Babası birdir." (Efesliler 4:4-6) 
 
     "Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. 
     Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir.  Çeşitli 
     etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan 
     aynı Tanrı'dìr."  (1 Korintliler 12:4-6) 
 
 Ama, şimdi Kur'an'a geri dönelim.  Hatırlıyoruz ki, Kur'an-
ı Kerim teslis konusuna pek iyi bakmıyor, çünkü o dönemdeki 
"sözde Hìristiyanlar" Kutsal Kitab'ın esas öğretişinden ayrılıp 
farklı ve yanlış bir teslis doktrini öğretmeye başladılar.  
Kur'an'ı Kerim bu püf noktada şöyle söylemektedir:   
 
 "Ve yine Allah demişti ki: 'Ey Meryem oğlu İsa, sen mi 
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     insanlara: "Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı 
     edinin" dedin?,  "Hâşâ, dedi sen yücesin, benim için 
     gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz.'" 
     (Mâide 5:116) 
 
     "Hahamlarını ve rahiblerini Allah'tan ayrı rabler 
     edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de."  (Tevbe 9:31) 
 
 Bu ayetlerden anlaşılıyor ki, o dönemdeki bazı 
Hıristiyanlar, ya Meryem'i ya Hahamları veya rahipleri, Tanrı'nın 
Kutsal Ruh'unun yerine koymuşlardır, ve böylece sahtekâr bir 
teslis doktrini uydurmuşlardır.  Kur'an'ın bu tür sahtekâr teslis 
doktrine karşı eleştirisi haklıdır.  Ehl-i Kitap olan hiçbir 
gerçek Hıristiyan bu tür sahte inancı kabul edemez.  Ama 
başlangıçtan beri, tüm gerçek Hıristiyanlar Kitab-ı Mukaddes'teki 
hakikî olan teslis doktrinini kabul etmişlerdir:  Gerçek 
Hıristiyanlığa göre doğru olan teslis akidesi şöyledir; Baba, 
Oğlu (Mesih), ve Kutsal Ruh'tur. Tanrı'nın Ruh'undan söz 
etmiştik.  Gördüğümüz gibi, Tanrı'nın edebi Ruh'u vardır.  Şimdi, 
Tanrı'nın Oğlu konusunu ele alalım. 
 

B. 
Tanrı’nın Oğlu Meselesi 

 
 Kur'an'ı Kerim açık bir şekilde "Tanrı'nın Oğlu" fikrini 
reddediyor.  Neden?  Çünkü Kur'an'da hep fiziksel veya bedensel 
durumlardan bahsedilmektedir: 
 
     "Doğrusu Rabb'imizin şanı yücedir.  O, ne eş, ne de 
     çocuk edinmemiştir." (Cin 72:3) 
 
     "(O) gökleri ve yeri yoktan var edendir.  O'nun nasıl 
     çocuğu olabilir ki?  Kendisinin bir eşi yoktur."  
     (En'am 6:101) 
 
     "Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz.  O (böyle şeylerden) 
     yücedir.  Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der,  
     (o da) olur."  (Meryem 19:35) 
 
     "Rahmân çocuk edindi." dediler... Rahmân'ın çocuk 
     edinmesi yakışmaz." (Meryem 19:88 & 92) 
 
     "(O), bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur."  
     (Furkan 25:2) 
 
     "De ki: 'Eğer Rahmânın çocuğu olsaydı (O'na) tapanların 
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     ilki ben olurdum (çünkü çocuğa saygı, babasına saygı 
     demektir.  Fakat böyle bir şey olamaz.)" (Zuhruf 43:81) 
 
 Arapça'da "oğul" veya "çocuk" edinmeyi ifade edebilmek için 
iki farklı kelime kullanılabiliyor:  "Veled" veya "İbn".  "İbn" 
hem fiziksel hem de mecazi veya ruhsal anlamda kullanılabiliyor; 
ama "veled" daha çok fiziksel olarak kullanılır.  İncîl'deki 
bulunan Tanrı'nın Oğlu kavramı ise, "veled" değil, "İbn"dir.  
Yani İncîl'de bulunan kavram fiziksel değil, ruhsal veya mecazi 
anlamında bulunmaktadır.  Elbette, hiç bir gerçek Hıristiyan 
Tanrı'nın fiziksel bir ilişki içinde bulunduğuna inanmıyor.  Hem 
Kitab-ı Mukaddes'e göre, hem de Kur'an'a göre Meryem'in gebe 
kalması olağanüstü bir şekilde gerçekleşmiştir.   
 
     "Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecek; işte 
     kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını 
     İmmanuel koyacak."  (İşaya 7:14) 
 
     "Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve 
     reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Acîp 
     Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selâmet Reisi 
     çağırılacaktır."  (İşaya 9:6) 
 
     "Rab'bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: 
     'Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan 
     korkma.  Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.  
     Bir oğul doğuracak.  Adını İsa koyacaksın.  Çünkü 
     halkını günahlarından kurtaracak olan Odur.  Bütün 
     bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu 
     söz yerine gelsin diye oldu:  "İşte kız gebe kalıp bir 
     oğul doğuracak.  O'nun adını İmanuel koyacaklar." 
     İmanuel, 'Tanrı bizimledir' demek.'"  (Matta 1:20-23) 
 
     "Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "sen Tanrı'nın 
     lütfuna eriştin.  Bak, gebe kalıp bir oğul 
     doğuracaksın, adını İsa koyacaksın.  O büyük olacak, 
     kendisine 'en yüce Olan'ın Oğlu' denecek.  Rab Tanrı 
     O'na atası Davud'un tahtını verecek.  O da sonsuza dek 
     Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve 
     egemenliğinin sonu gelmeyecektir.  Meryem meleğe, 'Bu 
     nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki? dedi.  Melek ona 
     şöyle cevap verdi:  "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, 
     en yüce Olan'ın gücü senin üstüne gölge salacak.  Bunun 
     için doğacak olana kutsal, Tanrì Oğlu denecek."  
     (Luka 1:30-35) 
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     "Benim nasıl oğlum olur, dedi bana bir insan dokunmadı 
     ve ben bir kahpe de değilim."  (Ruh):  "Öyledir, dedi, 
     Rab'bin: 'O bana kolaydır.  Onu insanlara, (kudretimizi 
     gösteren) bir işâret ve bizden bir rahmet kılmak için 
     (bunu yapacağız)' dedi" ve iş olup bitti."   
     (Meryem 19:20-21) 
 
     "O ki ırzını korudu, biz de on(un rahim)e rûhumuzdan 
     üfledik."  (Tahrîm 66:12) 
 
 Şimdiye kadar, en azından her iki kitaptan şunu tespit 
ettik: İsa'nın doğuşu tüm insanlardan çok farklıyıdı.  Ayrıca, 
Kur'an'a göre İsa Mesih çok özel bir ünvan taşıyor: "Allah sana, 
Allah'tan bir kelimeyi... Allah seni, kendisinden bir kelime ile 
müjdeliyor."  (Al-i İmrân 3:39 & 45)  Bu ayetti İncîl ile 
karşılaştırırsak, çok ilginç bir şey görüyoruz: "Başlangıçta Söz 
vardı.  Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.  Başlangıçta 
O, Tanrı'yla birlikteydi.  Söz insan olup aramızda yaşadı.  Biz 
de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan 
biricik Oğul'un yüceliğini gördük." (Yuhanna 1:1-2, 14)   Kitab-ı 
Mukaddes'te İsa "Tanrì Oğlu" olarak sık sık tanımlanıyor ve Mika 
peygambere göre bu doğacak olan "Mesih'in"  başlangıcı yoktur:  
"Ve sen Yahuda binleri arasında bulunmak için küçük olan Beyt-
lehem Efrata, İsrail üzerine hükümdar olacak adam bana senden 
çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir."  
(Mika 5:2)   Kitab-ı Mukaddes'e göre, İsa Mesih doğmadan önce, 
Tanrı’nın Sözü olarak Tanrı'yla birlikte idi, ve Söz Tanrı idi.  
Yani, Tanrı’nın Sözü ebedidir!  Gördüğümüz gibi, bu Tanrì Oğlu 
ifadesi, fiziksel ve cinsel bir ilişkiyi kastetmiyor:  İncîl'e 
göre, İsa "Mesih" Ruhsal anlamda Tanrı'nın Oğludur.  Nasıl ki biz 
devletimize olan güvenimizi ifade etmek için "Devlet Baba" 
diyoruz ve o bizim fiziki babamız olmuyor, bunun gibi "Tanrı'nın 
Oğlu" deyimi de İsa Mesih'in "Baba Tanrı" ile olan ilişkisini ve 
birlikteliğini ifade etmek için kullanılır.  
 
     "İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar.  Ama bazıları 
     kuşku içindeydi.  İsa yanlarına gelip kendilerine 
     şunları söyledi: Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana 
     verildi.  Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim 
     olarak yetiştirin.  Onları Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh'un 
     adıyla vaftiz edin.  Size buyurduğum her şeye uymayı 
     onlara öğretin.  İşte ben, dünyanın sonuna dek her an 
     sizinle birlikteyim."  (Matta 28:17-20) 
 
 Hz. İsa ne zamana kadar "Mesih İmanlılarla" beraber 
olacağanı vaat etti?  "İşte ben, dünyanìn sonuna dek her an 
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sizinle birlikteyim."  Peki, şimdi bakalım; İsa Mesih esasen 
kimdir?  O, Allah’ın Sözüdür! 
 
     "Başlangıçta Söz (Logos) vardı.  Söz Tanrı'yla 
     birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.  Başlangıçta O, Tanrı'yla 
     birlikteydi.  Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var 
     olan hiç bir şey O'nsuz olmadı.  Söz insan olup 
     aramızda yaşadı.  Biz de O'nun yüceliğini Baba'dan 
     gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un 
     yüceliğini gördük."  (Yuhanna 1:1-3 & 14) 
 
     "Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe 
     çıkmamıştır.  Yukarıdan gelen, herkesten üsütündür.  
     Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder.  
     Gökten gelen ise, herkesten üstündür."  
     (Yuhanna 3:13 & 31) 
 
 Gökten esas inen, Tanrı Sözü (Kelâmullâh) diye bilinen İsa 
Mesih'in Kendisidir!  Gördüğümüz gibi, bu Tanrı'nın Oğlu ifadesi, 
fiziksel ve cinsel bir ilişkiyi kastetmiyor:  İncîl'e göre, İsa 
"Mesih" Ruhsal anlamında Tanrı'nın Oğludur.  Kur'an'a göre İsa 
Mesih bu aynı özel ünvanı taşıyor:  
 
     "Meryem oğlu İsâ Mesîh...O'nun Meryem'e attığı kelimesi 
     ve O'ndan bir rûhtur."  (Nisâ 4:171)   
 
     "Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi doğrulayıcı, 
     efendi, nefsine hâkim ve iyilerden bir peygamber olacak 
     Yahyâ'yı müjdeler," diye ünlediler.”  (Al-i İmrân 3:39) 
 
 Burada kelime ile Hz. İsâ'ya işaret edilmektedir.  Başka 
bir âyette de İsâ'dan Allah'ìn kelimesi olarak bahsedilir.  Hz. 
Yahyâ, onun gerçek peygamber olduğunu tasdik etmiştir. 
 
     "Yahya O'na tanıklık etti.  Yüsek sesle şöyle dedi: 
     'Benden sonra gelen benden üstündür.  Çünkü O benden 
     önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi budur."   
     (Yuhanna 1:15)  
 
     "İsa, 'Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce 
     ben varım' dedi."  (Yuhanna 8:58) 
 
     "Ey Meryem, Allah seni, kendisinden bir kelime ile 
     müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsâ Mesih'dir; dünyâda da, 
     âhirette de yüzde (şerefli) ve (Allâh'a) yakın 
     olanlardandır."   (Al-i İmrân 3:45)   
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 Bu Kur'an'daki ayetleri İncîl ile karşılaştırırsak, çok 
ilginç bir şey görüyoruz:  İsa Mesih, Allah’ın Sözüdür.  Allah'ın 
sonsuz "Logos"udur.  Allah'tan bir kelimedir.  Hz. İsa Mesih 
Allah’ın Kelamı olarak ebediyetten geliyor.  "İsa, 'Size 
doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım' dedi."  
(Yuhanna 8:58)  Hz. İşaya'ya ve Hz. Mika'ya göre bu doğacak olan 
"Mesih'in" başlangıcı yoktur, ve gerçekten ÿsa'nın doğuşu tüm 
insanlardan çok farklı idi.  Bir bakire kızdan babasız olarak 
doğdu. 
 
     "Bunun için Rab kendisi size bir alâmet verecek; işte 
     kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak, ve onun adını 
     İmmanuel koyacak."  (İşaya 7:14) 
 
     "Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve 
     reislik onun omuzu üzerinde olacak, ve onun adı: Acîp 
     Öğütçü, Kadir Allah, Ebediyet Babası, Selâmet Reisi 
     çağırılacaktır."  (İşaya 9:6) 
 
     "Ve sen Yahuda binleri arasında bulunmak için küçük 
     olan Beyt-lehem Efrata, İsrâil üzerine hükümdar olacak 
     adam bana senden çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, 
     ezeli günlerdendir."  (Mika 5:2)    
 
 Kitab-ı Mukaddes'e göre, İsa Mesih doğmadan önce, Tanrı’nın 
Sözü olarak Tanrı'yla birlikte idi, ve Söz Tanrı idi.  Yani, 
Tanrı’nın Sözü ebedidir!   İncîl'de de bu aynı gerçeği görürüz:   
 
     "İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, 
     Yusuf'la nişanlanmıştır.  Ama evlenip birleşmelerinden 
     önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı anlaşıldı. 
     Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan 
     korkma.   Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal 
     Ruh'tandır.  Bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın.  
     Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.  
 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla 
     bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:  "İşte kìz 
     gebe kalıp bir oğul doğuracak.  O'nun adını İmanuel 
     koyacaklar."  İmanuel, "Tanrı bizimledir" demektir."  
     (Matta 1:18 & 20-23) 
 
     "Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "sen Tanrı'nın 
     lütfuna eriştin.  Bak, gebe kalıp bir oğul 
     doğuracaksın, adını İsa koyacaksın.  O büyük olacak, 
     kendisine 'en yüce Olan'ın Oğlu' denecek.  Rab Tanrı 
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     O'na, atası Davud'un tahtını verecek.  O da sonsuza dek 
     Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve 
     egemenliğinin sonu gelmeyecektir.  Meryem meleğe, "Bu 
     nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?  dedi.  Melek ona 
     şöyle cevap verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, 
     en yüce Olan'ìn gücü senin üstüne gölge salacak.  Bunun 
     için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.   
     Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur."   
     (Luka 1:30-35 & 37) 
 
 "İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne 
     dikip şöyle dedi:  Baba, saat geldi.  Oğlunu yücelt ki, 
     Oğul da seni yüceltsin.  Çünkü sen O'na tüm insanlık 
     üzerinde yetki verdin.  Öyle ki, O'na verdiklerinin 
     hepsine sonsuz yaşam versin.  Sonsuz yaşam, tek gerçek 
     Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih tanımalarıdır.   
     Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni 
     yeryüzünde yücelttim.  Baba, dünya var olmadan önce ben 
     senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni 
     yanında yücelt."  (Yuhanna 17:1-5) 
 
 "İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır."  
     (İbraniler 13:8) 
 
 İsa Mesih Tanrı’nın Sözüdür, ve Tanrı’nın Sözü dün, bugün 
ve sonsuza dek aynıdır.  O zaman İsa Mesih'in İncîl'deki 
sözlerinin kaybolması olanaksızdır.  İsa Mesih'in sözleri ne 
zamana kadar geçerlidir?  Ta ki kıyamet gününe kadar!  Dünyâda 
da, âhirette!  Sonsuza dek aynıdır! 
 
 Anlaşılıyor ki, eğer herhangi bir yanlış anlayış varsa, bu 
yanlışlık Tanrı'nın saf Kutsal Kitaplarından değil, insanların 
yanlış yorumlarından kaynaklanmaktadır. 
 
     "Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya 
     makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et."  
     (2 Timoteyus 2:15-16) 
 

C. 
Mesih’in Kurtarıcılığı Meselesi 

 
 Biliyoruz ki, Kur'an'da İsa'nın ünvanlarından biri olan 
"Mesih" ifadesi tam 9 kez geçiyor.  (Bkz. Al-i İmrân 3:45, Nisâ 
4:157 & 172, Mâide 5:17 & 72, Tevbe 9:30-31).  Ama nasıl ki 
Kur'an'da, "Ruh" kavramına ilişkin az bir bilgi verilmişse, yine 
aynı şekilde "Mesih" kavramına da hiç bir mana veya açıkılk 
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getirilmemiştir. Kur'an da bu kelime 9 kez kullanıldığı halde, 
hiç bir yerinde "Mesih'in" anlamının ne demek olduğu 
vurgulanmamıştır.  Bunu öğrenebilmek için, tek bir çaremiz var; 
hem Eski Ahite hem de Yeni Ahite başvurmak.  İncîl'de bulunan 
sözcüğe göre "Mesih'in" anlamı şudur:  "Meshedilmiş Kişi"; eski 
peygamberlerin, geleceğini önceden haber verdikleri Kral-
Kurtarıcı İsa. 
 
 Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'ı Kerim arasında en büyük 
farklılıklardan biri, bu "Kurtarıcı" meselesidir.  Eski Ahit'te 
"Yahweh" tek olan Kurtarıcıdır:  "Çünkü senin Allahın, İsrâilin 
Kuddûsu, senin Kurtarıcın RAB, benim; fidyen olarak..." (İşaya 
43:3)  "Ben, ben RAB'İM; ve benden başka kurtarıcı yoktur." 
(İşaya 43:11)  "RAB, İsrâilin kıralı, ve Kurtarıcısı, orduların 
RABBİ şöyle diyor:  İlk benim, ve son benim, ve benden başka 
Allah yoktur." (İşaya 44:6)  "çünkü seni fidye ile kurtardım... 
Yakubu fidye ile kurtardı...Seni fidye ile kurtaran, ve sana 
şekil veren RAB şöyle diyor:"  (İşaya 44:22-24)  "Allah sensin, 
ey İsrâilin Allahı, ey Kurtarıcı!" (İşaya 45:15)  "Ben, RAB, ben 
değil miyim? ve benden başka Allah, hak Allah ve Kurtarıcı yok; 
benden başkası yoktur."  (İşaya 45:21)   
 
 Şimdi, İncîl'de görüyoruz ki, İsa "Mesih" dünyaya, dünyanın 
"Kurtarıcısı" olarak geldi:  "Meryem de şöyle dedi: 'Canım Rab'bi 
ulular; ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar.'" (Luka 
1:46-47)  "...bir Kurtarıcı doğdu.  Bu, Rab olan Mesih'tir."  
(Luka 2:11)  "Kendimiz işittik, O'nun gerçekten dünyanın 
Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." (Yuhanna 4:42)  "Oysa bizim 
vatanımız göklerdedir. Ve oradan, Kurtarıcı olan RAB İsa Mesih'i 
bekliyoruz." (Filipililer 3:20)  "Kurtarıcımız Tanrı'nın 
buyruğuyla... Baba Tanrı'dan ve Kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütüf 
ve esenlik olsun." (Titus 1:3-4)  "Ama Kurtarıcımız Tanrı, 
iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça gösterdi.  Bizi 
doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, 
yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 
üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle kurtardı." 
(Titus 3:4-6)  İncîl'de bunlara benzer daha pek çok ayet 
bulunuyor, ama Kur'an'da bunlar gibi tek bir ayet bile yoktur.  
Ne Tanrı ne de Mesih bir kurtarıcı olarak gözükmüyor.  
Dolayısıyla, Kitab'ı Mukaddes'teki Kurtuluş kavramı, ve Kur'an'da 
bulunan kurtuluş kavramı yüz de yüz farklı olarak ortaya çıkıyor.  
Kitab-ı Mukaddes'e göre, Tanrı'nın verdiği kurtuluş yolu tektir, 
o da ancak bir kurban veya fidye ile gerçekleşebilir:  "Nitekim 
İnsanoğlu (Mesih), hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını 
birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi." (Matta 20:28)   
"Nitekim Kutsal Yasa'ya göre, hemen her şey kanla temiz kılınır, 
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ve kan dökülmeksizin bağışlama olmaz.  Oysa Mesih, kendisini bir 
kere kurban edip günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda 
ortaya çıkmıştır." (İbraniler 9:22 & 26)   Kitab-ı Mukaddes'te 
Tanrı bizi kurtarıyor; 
 
     "karşılıksız" olarak  (Romalılar 3:24-26);  
     "iyi işlerine bakmaksızın"  (Romalılar 4:6); ve    
     "doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil."  
     (Titus 3:4-6) 
   
     Buna karşı, Kur'an'da, insanların kurtuluşu tamamen onların 
kendi iman ve amellerine bağlıdır.  Kur'an'ın kendi ifadesine 
göre, "Kimlerin (amellerinin) tartıları ağır gelirse işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları hafif gelirse, işte 
onlar da kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde temelli 
kalanlardır." (Mü'minûn 23:102-103)  İşte, bu açıdan, Kitab-ı 
Mukaddes'teki kurtuluş kavramı daha çok "Theosentrik"1 ve 
Kur'an'ı Kerim'in bu konu ile ilgili bakışı ise, daha çok 
"Antroposentrik"tir2.  Yani insanın günahlarından kurtuluşu 
Kitab-ı Mukaddes'te, Tanrı'nın sunduğu fidye ile kurtuluş yolunu 
hazırlayan İsa Mesih'e iman ederek gerçekleşiyor.  Kur'an'da ise 
insanın Allah'a imanı ile birlikte iyi işler yapmasına da 
bağlıdır.  Kitab-ı Mukaddes'te, Tanrı'dan gelen fidye ile ilgili 
büyük bir Kurtuluş kavramı vardır; Kur'an'da aynı kavram hiç 
bulunmamakta; bunun yerinde din ve Şeriat kavramı bulunmaktadır.  
İncil’de ise şeriyat yoktur, özgürlük vardır. 
___________________ 
1.  Theosentrik:  Tanrı merkezlidir. 
2.  Antroposentrik:  İnsan merkezlidir. 
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49. Bölüm 
 

Sonuç:   
 

Tahrif Yok - Müjde Var 
 

     “Peki, Yahudilerden bazıları güvenilmez çıktılarsa ne 
     olur?  Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini 
     ortadan kaldırır mı?  Kesinlikle hayır!  Her insan 
     yalancı olsa da, Tanrı’nın doğru olduğu bilinmelidir.  
     Yazılmış olduğu gibi:  ‘Öyle ki, sözlerinde doğru 
     çıkasın ve yargılandığın zaman davayı kazanasın.’” 
     (Romalılar 3:3-4) 
 
 Soru şudur:  “Tanrı’nın Sözü değiştirildi mi?” Tanrı’nın cevabı 
ise şöyledir:  “Kesinlikle hayır!”  Kutsal Kitap’ta ve Kur’ân’da 
yaptığımız incelemeler sonucunda Tanrı’nın Sözünün 
değiştirilemiyeceğini okumuştuk.  Bu kitapta, Kutsal Kitab’ın 
değişmezliği hakkında çeşitli birçok delil verildi: 
 
     1.   Tevrât’a göre (Tora) Tanrı’nın Sözü değişmez. 
     2.   Zebûr’a göre (Ketubîm) Tanrı’nın Sözü değişmez. 
     3.   Peygamberler’e göre (Nebi’îm) Tanrı’nın Sözü değişmez. 
     4.   İncîl’e göre (Yeni Ahit) Tanrı’nın Sözü değişmez. 
     5.   Kur’ân-ı Kerîm’e göre Tanrı’nın Sözü değişmez. 
 
     6.   Ayrıca Kur’ân’ı Kerime göre, Hz. Muhammed, o dönemdeki 
          Kitab-ı Mukaddes’i Tanrı’nın Sözü (vahiy kitabı) olarak 
          tamamen kabul ediyordu.  Yani Kur’ân bu kitapların 
          Allah tarafından vahyolunduğunu, O’nun katından 
          geldiğini kesin olarak kabul etmektedir. 
     7.   Hz. Muhammed’in döneminde Kutsal Kitab’ın geçerli 
          metinleri Yahudiler ve Mesih İnanlıları arasında 
          yaygındı ve sapasağlam duruyordu. 
     8.   İslâmiyet’ten önceki döneme ait İncîl’in 5.000’den 
          fazla el yazması hâlâ mevcuttur.  Bu nüshâların  
          hepsi de yüzde 98.33 aynı şeyi söylüyor.  Eski Ahit’in 
          nüshâların ise yüzde 99.94 tutarlıdır. Tanrı’nın Sözünün 
          mana veya gerçekliğini değiştirebilecek hiç bir güç 
          yoktur. 
     9.   Eski Hıristiyan atalarının (Patristik) yazıları ve 
          eserleri de Kutsal Kitab’ın değişmezliğini açıkça 
          gösteriyor. 
    10.   Doğal olarak Tanrı’nın Hakimiyeti ve Kuddreti, 
          O’nun kendi sözü ile ilgili her hangi bir sapıklık 
          veya tahrife müsaade etmez. 
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 Bu sonucun önemi büyüktür.  Eğer Kutsal Kitap gerçekten 
Tanrı’nın  değişmemiş esini ise, o zaman Tanrı’nın insanlara söylemek 
istediği  herşeyi  içeriyor  demektir.  Kutsal Kitab’ın kendisi de 
Tanrı’nın Sözü’nün değiştirilemeyeceğine ve değişmeyeceğine şahitlik 
eder.  Ayrıca, İslâm’dan yüzyıllarca önce kaydedilmiş olan eski el 
yazmaları da Kutsal Kitab’ın değiştirilmediğine şahitlik ederler.  M.S. 
610-632 civarında meydana gelmiş olan Kur’ânda, Kutsal Kitab’ın 
(Tevrât, Zebûr, İncîl’deki) “metinlerinin” değiştirildiği ile ilgili 
her hangi bir ifade yoktur.  Tam tersine güçlü bir desteği vardır; 
Kur’ân-ı Kerîm’e göre “O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur” 
diyor. (Kehf 18:27) 
 
 M.S. M.S. yedinci yüzyılda meydana gelen Kur’ân’da Kitab-ı 
Mukaddes (Tevrât, Zebûr, İncîl)’in “metinlerinin” değiştirildiğine dair 
her hangi bir ifade yoktur.  Tam tersine, Kutsal Kitab’ın okunması 
tavsiye edilmektedir.  Kur’ân’a göre tüm gerçek inanlıların Tanrı’nın 
Sözünü (Kitab-ı Mukaddes) benimsemesi gerekir.   
 
     “Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr 
     mı ediyorsunuz?”  (Bakara 2:85) 
 
     “Kitab’ın hepsine inanırsınız.”   (Al-i İmrân 3:119) 
 
     “Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz.” (Yûnus 10:36) 
 
 325 yılında Yeni Ahit veya başka bir tarihte Kutsal Kitap, esas 
doktrinleri çıkarılarak ciddi bir şekilde değiştirilmiş olsaydı, bu 
uyuşmazlık en eski tanıklıklar vasıtası ile belli olurdu.  Çünkü M.Ö. 
325’ten çok öncelere ait birçok eski metin halen bulunmaktadır.  Ama 
bunlarda da doktrinleri değiştiren hiçbir uyuşmazlık söz konusu 
değildir. 
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     “deyin ki: ‘bize indirilene de size indirilene de inandık. 
     Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na  teslim olanlarız.’”  
     (Ankebut 29:46) 
 
     “de ki: ‘Ben Allah’ın indirdiği her Kitab’a inandım ve 
     aranızda adalet yapmakla emrolundum.  Allah bizim de 
     Rabb’imiz, sizin de Rabb’inizdir.  Bizim işlediklerimiz 
     bize, sizin işledikleriniz size aittir.  Bizimle sizin 
     aranızda tartışma (sebebi) yoktur.’”  (Şûrâ 42:15) 
 
 Bunca açık ayetler dururken, Tanrı’nın Kutsal Kitab’ına iman mı, 
yoksa inkâr mi edeceksiniz?  “Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın 
Egemenliğini bir cocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.” 
(Luka 18:17)  Tanrı’nın doğru sözleri her zaman doğru kalacaktır.  
Doğruluk değişmez. Değiştirilemez. Tanrı’nın kendisi de bunu sağlar.  
Ne Şeytan ne insan Yüce Tanrı’nın kıymetli sözlerini iptal edemez. 
 
 Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda, Tanrı ve insan ilişkisinde 
bize rehberlik yapan tarihlerin derinliğinden Hz. İsa Mesih’in göğe 
alınışına dek süregelen değişmeyen tek bir ana çizgi vardır.  O da 
Kutsal Kitap dediğimiz kitaplar tomarıdır.   
 
 Bunlar apaçık delillerdir.  Tanrı’nın Sözünün güvenilir olduğunu 
birkaç bakımdan gördük.  Kitab-ı Mukaddes (Kutsal Kitap) Tanrı’nın 
Sözüdür ve onun değiştirildiği iddiası uydurmadır.  İslâmiyet 
dünyasında çok yaygın olduğu halde hiç doğru değildir.  Kur’ân’da 
Tevrât’ın tahrifini bildiren hiçbir ayet yoktur.  Aslında olamazdı da.  
Çünkü Kur’ân kendi doğruluğuna ilâhiliğine Kutsal Kitab’a olan 
uygunluğunu kanıt gösteriyor.  Kutsal Kitab’ın değiştirildiğine dair 
hiçbir tarihsel kanıt yoktur.  Buna ek olarak, dünyada Kutsal Kitap 
gibi binlerce eski el yazmaları ile doğrulanmış başka bir kitap (Kur’ân 
bile) yoktur.  
 
 Eğer Kutsal Kitap yüzyıllar önce değiştirilmiş olsaydı, bu 
önemli noktaya Kur’ân değinmez miydi?  Tersine, “Rabb’inin sözü hem 
doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır.  O’nun sözlerini 
değiştirebilecek hiç kimse yoktur.  O, işitendir, bilendir.”  (En’âm 
6:34)   “Allah’ın kelimeleri değişmez.” (Yûnus 10:64) diye ayetler 
vardır.   
 
 Gücü her şeye yeten ulu Tanrı, kendi Kutsal sözünün 
değiştirilmesine izin vermez.  Tersine, onu korur ve yerine getirir.  
“Allah sözünden caymaz” (Hac 22:47).  Elimizdeki Tevrât’la İncîl sağlam 
ve güvenilirdir.  Kaldı ki, eğer insan Kitab-ı Mukaddes’teki 
öğretilenleri kabul etmek istemezse, Kutsal Kitab’ın değiştirildiği 
iddiasından başka bir gerekçeye baş vurmak zorundadır.  Yoksa İslâm 
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inancının ayakta durabilmesi ve çökmemesi için, mevcut diğer ilâhî 
kitapların tahrif edilmiş olmaları mı gereklidir?   
 
 İyi niyetli ve gerçeğe yönelik insanlar, kendi önyargılarının 
desteği ile değil, tarihi kanıtları inceleyerek gerçeği bulmaya 
çalışırlar!  Konuya önyargısız bir şekilde bakmak zor olabilir, ama 
eğer Tanrı’nın sonsuz gerçeklerini yürekten kavramak istiyorsak, 
önyargısız olmalı ve yanlış düşüncelerden vazgeçmeliyiz.  Bir kimsenin 
Tanrı’nın  Kutsal Kitabını araştırıp okumadan, “Tanrı’yı tanıyorum”  
demesi mümkün değildir.  Çünkü Kutsal Kitap Tanrı’nın en büyük 
eseridir.  Tanrı Kendini gizlemiyor.  Vahiy aracılığıyla her şeyden çok 
kendisini keşfetmemizi ve tanımamızı istiyor: 
 
     “Rab şöyle diyor: ‘Hikmetli adam hikmetiyle, yiğit 
     kendi gücüyle, veya zengin de kendi zenginliğiyle 
     övünmesin; ancak övünen şununla övünsün:  anlayışlı 
     olup dünyada lütüf, adalet ve doğruluk işleyen Rab olan 
     beni tanımakla övünsün; çünkü ben bundan hoşlanırım’ 
     Rab diyor. (Yeremya 9:23-24) 
 
 Tanrı, kendisini tam olarak tanımamızı istediğini kanıtlayan dev 
bir eser olan Kutsal Kitab’ı olağanüstü bir özenle hazırladı. Tarih 
boyunca insanları en çok etkileyen kitap, kuşkusuz Kutsal Kitap’tır.  
Öyleyse, Tanrı’yı tanımak isteyen her insan Kutsal Kitab’ı okumalıdır. 
Tanrı kendisini Kutsal Kitap’ta, yarattığı diğer  tüm   şeylerden   
daha  açık   ve   daha   gerçek    olarak 
göstermektedir.  O’nu arayan bir yürekle ve açık fikirle Kutsal Kitabı 
okumak Tanrı’yı tanımayı ve gerçek huzura kavuşmayı sağlar.  
 
 İncîl’de Hz. İsâ Mesih, kendi sözleri ve ebedi hayat hakkında 
çok önemli sözler söyledi.  Mesih’in sözlerinin sonsuza dek sabit 
kalacağına ilişkin bir başka kanıt da, bizzat O’nun sözüdür: 
 
     “Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi 
     yargılayacak biri var.  Söylediğim söz o kişiyi son 
     günde yargılayacaktır.”  (Yuhanna 12:48) 
 
   Dikkat!  Eğer herkes son günde İsâ Mesih’in sözüyle (yani 
İncîl’e göre) yargılanacaksa, o zaman İncîl kesinlikle değiştirilemez.  
Tanrı’nın o sözü koruması gerekir.  Bu kanıt, kimsenin inkâr 
edemeyeceği açıklıktadır.  Zira eğer biz Son Gün İncîl uyarınca 
yargılanacaksak, onun asla değişmemesi gerekir. Tanrı kullarıyla dalga 
geçmez, onlarla oyun oynamaz. 
 
     “Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz.  Çünkü bunlarda sonsuz 
     yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz.  Bana tanıklık eden de 
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     bu yazılardır!  Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana 
     gelmek istemiyorsunuz.”  (Yuhanna 5:39-40) 
 
 Dikkat!  Eğer bir kişi Hz. İsâ’nın bir peygamber olduğuna 
tanıklık edip aynı zamanda O’nun kendi hakkındaki sözlerini kabul 
etmezse, bu ne kadar mantıklı ve ne kadar inandırıcı bir davranış olur? 
 
     “Yahya ertesi gün İsâ’nın kendisine doğru geldiğini 
     görünce şöyle dedi: ‘İşte, dünyanın günahını ortadan 
     kaldıran Tanrı Kuzusu!’”  (Yuhanna 1:29) 
 
     “Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur.  Bu göğün altında 
     insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir 
     ad yoktur.”   (Elçilerin İşleri 4:12) 
 
  Yukardaki açıklamalarımız ışığında İsâ Mesih’in gerçek kimliğini 
tüm sıcaklığı ile sizlerle paylaşan Kutsal Kitab’ın kesinlikle 
Tanrı’nın öz sözü olduğunu ve bu Müjde’de hepimizin ortak kazancı 
bulunduğunu belirtmek istiyoruz.  Sizleri, hiçbir zaman değiştirilmemiş 
Tanrı’nın Sözünü, yani Kutsal Kitab’ı (Tevrât, Zebûr ve İncîl) açık 
fikirle inceleyip İsâ’nın aslında kim olduğunu araştırmaya davet 
ediyoruz.   
 
     “İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ‘Eğer benim 
     sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.  
     Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak’ dedi. 
     Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür 
     olursunuz.”  (Yuhanna 8:31-32 & 36) 

 
 
 

Daniel Wickwire 
P.K. 1086 

Ulus,  Ankara 
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XIII 
 

Özel Ekler 
 
     “Ve bundan başka, ey oğlum, sakın; çok kitaplar yapmanın 
     sonu yoktur; ve çok okumak beden yorgunluğudur.”   
     (Vaiz 12:12) 
 
 Değerli okurumuz; elinizdeki bu kitapta, Eski Ahit’ten yaklaşık 
olarak 200 tane, İncîl’den yaklaşık olarak 300 tane,  aynı zamanda 
Kur’ân’dan 300 tane başvuru ayet verilmiştir.  Bu ayetler, kitap 
okunurken siz sevgili okurumuzun faydalanması için konulmuş olup, 
aşağıdaki dizinde hangi ayetin hangi sayfada kullanıldığı 
gösterilmiştir. 

 
 
A. 
 

Eski Ahit’ten Aktarılan  
 

Ayetlerin Dizini 
 

Eski Ahit 
                                                                            Sayfa: 

 

Tekvin 1:26-27.....Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım               221 

Tekvin 3:22........Ve RAB Allah dedi...adam...bizden biri gibi                 221 

Tekvin 9:8-17......Sizinle, ve sizden sonra zürriyetinizle...ebedî ahdi         62 

Tekvin 11:6-7......Ve RAB dedi...Gelin, inelim...karıştıralım                  221 

Tekvin 15:1........ruyada Abrama RABBİN şu sözü geldi: Ey Abram, korkma        104 

Tekvin 17:1........Ben Kadir Allahım, benim önümde yürü, ve kâmil              146 

Tekvin 17:1-8......ahdimi, nesillerince ebedî ahit olarak sabit kılacağım       62 

Tekvin 17:9-11.....ahdim budur; aranızda her erkek sünnet olunacaktır       63, 70 

Tekvin 17:13-14....ahdim ebedî bir ahit olarak etinizde olacaktır               63 

Tekvin 17:19-21....sonra zürriyetile ahdimi ebedî ahit olarak sabit kılacağım   70 

Tekvin 17:20.......İsmail gelince...onu büyük millet edeceğim                  176 

Tekvin 18:14.......Rab için imkânsız bir şey var mıdır?                        141 

Tekvin 18:25.......bütün dünyanın Hâkimi adalet yapmaz mı?                136, 137 

Tekvin 22:14.......adını Yehova-yire koydu...tedarik olunacaktır               130 

Tekvin 39:9........nasıl bu büyük kötülüğü yapayım ve Allaha karşı suç edeyim? 104 

Tekvin 49:10.......ve milletlerin itaati ona olacaktır                         176 

Çıkış 9:30.........Firavunun kulları arasında RABBİN sözünden korkan           104 

Çıkış 15:26........Eğer senin Allaın RABBİN sözünü dikkatle dinlersen          104 

Çıkış 20:2-17......Allahın Yehova ben im. Karşımda başka ilâhların             263 

Çıkış 23:20........seni korumak için...önünden bir melek gönderiyorum           91 

Çıkış 31:18........Ve Sina dağında...Allahın parmağı ile yazılmış              263 
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Çıkış 34:6-7.......Yehova, çok acıyan ve lütfeden                              134 

Çıkış 34:14........Çünkü başka ilaha secde kılmıyacaksın                        54 

Levililer 10:16....Ve Musa şuç takdimesi ergeçini çok arastırdı                266 

Levililer 11:42....karnı üzerinde sürünenlerin...yemiyeceksiniz                266 

Levililer 13:33....kâhin kel adamı yedi gün daha kapıyacak                     266 

Sayılar 15:31......RABBİN sözünü hor gördüğü...için...o can...atılacaktır      139 

Sayılar 23:19......O söyler de onu yapmaz mı?                              64, 140 

Tesniye 4:2........söze bir şey katmıyacaksınız                             58, 61 

Tesniye 4:31.......and ettiği onlarla olan ahdini unutmaz                       64 

Tesniye 6:4-7......sözler...oğullarının zihinine iyice koyacaksın              116 

Tesniye 6:4-9......Dinle ey İsrail: Allahımız RAB bir olan RABDİR              263 

Tesniye 6:4-15.....Allahın RABBİ bütün yüreğinle...seveceksin                  112 

Tesniye 7:7-10.....bin nesle kadar ahdi ve...koruyan                            64 

Tesniye 10:12-13...Ve şimdi, ey İsrâil, Allahın RABDEN korkmaktan              116 

Tesniye 10:17......RAB...büyük, kudretli, ve heybetli Allahtır                 152 

Tesniye 12:32......bir şey katmıyacaksın...eksiltmiyeceksin                 58, 61 

Tesniye 13:1-8.....o peygamberin...sözlerini dinlemiyeceksiniz...öldürülecek    73 

Tesniye 18:15-18...benim gibi bir peygamber çıkaracak                          176 

Tesniye 28:15......Allahın...sözünü dinlemezsen, bütün şu lanetler 

Tesniye 29:29......ebediyen bizimdir ve oğullarımızındır                    61, 74 

Tesniye 31:24-26...Musa bu şeriatin sözleri...bir kitaba yazmağı               258 

Tesniye 33:1-2.....Paran dağından parladı...onbinleri içinden                  176 

Tesniye 34:12......bir peygamber daha İsrâilde çıkmadı                         176 

Yeşu 1:8...........Bu şeriat kitabı senin ağzından ayrılmıacak 

1 Tarihler 29:13...ey Allahımız, biz...güzel ismine hamdederiz                 120 

2 Tarihler 34:27...Allahın sözlerini işitince onun önünde kendini alçalttın    104 

1 Samuel 3:19......bütün sözlerinden hiç birini yere düşürmedi                 160 

1 Samuel 9:9.......Peygamber denilene öncekileri Gören denirdi                  67 

2 Samuel 7:24......İsraili...ebediyen kavm olarak kendin için sabit kıldın      67 

2 Samuel 7:28-29...Yehova, sen Allahsin, ve sözlerin hakikattir                160 

2 Samuel 22:31.....Allah, onun yolu kâmildir; RABBİN sözü saftır               298 

1 Kırallar 8:56....bütün iyi sözlerinden hiç bir söz boşa çıkmadı               63 

1 Kırallar 19:14...öldürdüler, ve ben, yalnız ben kaldım                       101 

1 Kırallar 19:18...ben İsrâilda...yedi bin kişiyi alıkoydum                    101 

2 Kırallar 19:22...Kime meydan okudun ve sövdün? İsrailin Kuddûsuna karşı      128 

2 Tarihler 20:6....Ya RAB... kimse sana karşı duramaz                          126 

Ezra 4:8-6:18......ve Aramî diline çevirdi                                      26 

Ezra 7:12-26.......Ezra’nın...mektubunun sureti şudur                           26 

Nehemya 9:5-6......sen yarattın, ve onların hepsini korursun               90, 126 

Nehemya 13:3.......şeriati işitince bütün karışık halkı İsrailden ayırdılar    104 

Eyub 8:8 & 10......şimdi önceki nesle sor da, ataları ne araştırdılar          208 

Eyub 19:4..........Eğer gerçekten saptımsa sapıklığım bende kalır              183 

Eyub 33:12.........bunda haklı değilsin;  Çünkü Allah insandan büyüktür        147 

Eyub 34:10.........Haşa ki, Allah kötülük ede, ve Kadîr haksızlık eyliye       137 

Eyub 34:12.........gerçek Allah kötülük etmez, ve Kadîr doğruyu iğriltmez      137 

Eyub 34:17.........adil ve büyük olanı kötüliyecek misin?                      137 
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Mezmur 1:1-3.......Ne mutludur o adam ki...zevki RABBİN şeriatindedir          224 

Mezmur 2:2.........Rabbe karşı ve mesihine karşı                               212 

Mezmur 2:12........Oğlu öpün ki, hiddet etmesin, siz de yolda yok              212 

Mezmur 4:4.........Titreyin ve suç etmeyin                                     213 

Mezmur 9:16........Rab kendini tanıttı, hüküm yürüttü                          137 

Mezmur 12:6-7......RABBİN sözleri pak... ebediyen koruyacaksın             48, 127 

Mezmur 18:30.......Allah, onun yolu kâmildir; RABBİN sözü saftır               298 

Mezmur 19:7-9 & 11.RABBİN şeriati kâmildir...şehadeti sadıktır            122, 144 

Mezmur 19:8-9......ebediyen durur; RABBİN hükümleri haktır                      75 

Mezmur 23:1-3......Rab çobanımdir; benim eksiğim olmaz                         136 

Mezmur 24:8 & 10...Kimdir o izzet Kıralı?  Kudretli ve cebbar                  145 

Mezmur 25:9........Hakirlere adalette yol gösterir...öğretir                   124 

Mezmur 25:14.......RABBİN sırrı kendisinden korkanlarındır; ve ahdini onlara   101 

Mezmur 29:2........İsminin izzetini RABBE verin                                120 

Mezmur 31:15.......Vakitlerim senin elindedir                                  329 

Mezmur 33:8-11.....Yüreğinin düşünceleri nesilden nesle durur                   74 

Mezmur 33:4, 9,11..RABBİN sözü doğrudur bütün işleri sadakatledir              152 

Mezmur 33:9........Çünkü o söyledi, ve oldu, O emretti, ve abit durdu          104 

Mezmur 33:20-21....RABBİ...biz onun mukaddes ismine güvendik                   152 

Mezmur 34:7-9......RABBİN meleği ondan korkanların çevresinde...kurtarır       135 

Mezmur 34:22.......RAB...kurtarır; ve ona sığınanların hiç biri mahkûm olmaz   103 

Mezmur 36:5-7......Ya RAB, insanı ve havanı sen korursun                       126 

Mezmur 37:17.......RAB salihlere destek olur                                   103 

Mezmur 41:9........Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile                 68 

Mezmur 45:3-5......Ey kudretli beline kılıcını...okların sivridir              176 

Mezmur 46:10.......Durun ve bilin ki, Allah ben im; dünyada yükseleceğim       122 

Mezmur 48:14.......Allah...Ölüme kadar o bize yol gösterecektir                125 

Mezmur 66:3 & 5....büyüklüğünden dolayı, düşmanların sana boyun iğecekler       59 

Mezmur 84:6........Ağlayış vadisinden geçerken                                  33 Mezmur 

84:11.......RAB Allah...Kemalde yürüyenlere hiç bir iyiliği esirgemez   135 

Mezmur 86:15.......Sen ise, ya RAB, rahîm ve rauf Allahsın                     131 

Mezmur 89:1-4......Gökler -- sadakatini onlarda durdurursun                65, 121 

Mezmur 89:14.......Senin tahtının temeli adalet ve haktır                      136 

Mezmur 89:33-34....ve dudaklarımdan çıkan değiştirmem                           65 

Mezmur 93:5........şehadetlerin çok sadıktır...günlerin devamınca               65 

Mezmur 94:1........Ya RAB, ey öçler Allahı...nurunu saç                        141 

Mezmur 94:9........Kulağı yaratan işitmez mi?  Gözü yapan görmez               143 

Mezmur 99:5........Allahımız RABBİ yükseltin... O Kuddûstur                    127 

Mezmur 100:5.......RAB iyidir; inayeti ebedîdir, ve sadakati              121, 131 

Mezmur 102:27......Fakat sen osun, ve yıllarının sonu yoktur                   107 

Mezmur 103:8.......RAB rahîmdir ve rauftur, çok sabırlıdır                     131 

Mezmur 103:17......RABBİN inayeti ezelden ebede kadar kendisinden korkanlar    131 

Mezmur 103:19......RAB tahtını...ve onun kırallı herkes üzerinde hakimdir      137 

Mezmur 104:1.......Ya RAB Allahım...Celâl ve haşmetle giyinmişsin              152 

Mezmur 110:1.......RAB Rabbime dedi...Sağımda otur                             221 

Mezmur 110:3.......Seherin bağrından doğan çiğ gibidir                         334 
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Mezmur 111:7-8.....vesayası...Ebediyen ve daima sabittir                        75 

Mezmur 111:7-10....Bütün vesayası sadıktır. Ebediyen ve daima sabittir         122 

Mezmur 119:9.......Genç adam yolunu ne ile temizler?                 104, 124, 132 

Mezmur 119:11......Sana karşı şuç etmiyeyim diye, Sözünü yüreğimde sakladım    104 

Mezmur 119:14......şehadetlerinin yolunda...ferahlandım                        182 

Mezmur 119:21......Senin emirlerinden sapan lanetli mağrurları azarladın        

Mezmur 119:28......Canım ağırlıktan eriyor; Sözüne göre beni kuvvetlendir      104 

Mezmur 119:50......Düşkünlüğümde tesellim  budur; çünkü sözün beni diriltti    104 

Mezmur 119:72......şeriati binlerce altından ve gümüşten iyidir                182 

Mezmur 119:16......Kaununlarından zevk alırım; Sözünü unutmam                  182 

Mezmur 119:89-90...Ya RAB, sözün göklerde ebediyen sabittir           75, 104, 122 

Mezmur 119:93......Vesayanı ebediyen unutmam                                   182 

Mezmur 119:105,130.Sözün...yolum için ışıktır...nurlandırır                    150 

Mezmur 119:109.....Fakat senin şeriatini unutmuyorum                           182 

Mezmur 119:128.....emirlerini altından, ve saf altından daha çok               182 

Mezmur 119:130.....Kelâmının açılışı nurlandırır...akıl verir             104, 132 

Mezmur 119:138.....Şehadetlerini adaletle, ve çok sadakatle                    122 

Mezmur 119:140-141.Senin sözün çok saftır...vesayanı unutmuyorum               182 

Mezmur 119:142.....Adaletin ebedî adalettir; ve şeriatin hakikat               137 

Mezmur 119:144.....Şehadetlerin ebediyen adeletlidir                           137 

Mezmur 119:152.....sen onları ebediyen kurdun                                   75 

Mezmur 119:153.....Çünkü senin şeriatini unutmuyorum                           182 

Mezmur 119:160.....her adaletli hükmün ebedidir                             66, 75 

Mezmur 119:162.....ben senin sözünle mesrur olurum                             104 

Mezmur 119:176.....Çünkü emirlerini unutmuyorum                                182 

Mezmur 138:2.......sözünü bütün şöhretinin üstüne büyülttün                    120 

Mezmur 138:4.......şükredecekler, ya Rab, çünkü ağzının sözleri işittiler      104 

Mezmur 145:8-9.....RAB rauftur, ve rahîmdir...RAB herkese iyidir          129, 132 

Mezmur 146:5-7.....Allahı RABDEDİR...açlara yiyecek verendir                   129 

Mezmur 146:10......Allahın devirden devire saltanat sürecektir                 149 

Mezmur 147:5.......Rabbimiz büyüktür...Anlayışına hesap yoktur                 149 

Mezmur 149:1-9.....milletlerden öç alsınlar...krallarını zincir                176 

Sül. Mes. 4:8......Onu yüksek tut, o da seni yükseltecektir                    348 

Sül. Mes. 19:20....Öğüt dinle ve terbiye al ki, kendi sonunda                   35 

Sül. Mes. 29:18....Vahiy olmayınca kavm dizginsiz olur                         184 

Sül. Mes. 30:5-6...Allahın her sözü denenmiştir...bir şey katma                 66 

Vaiz 3:14..........Allahın yaptığı her şey ebediyen olacaktır                   66 

Vaiz 12:12.........oğlum sakın; çok kitaplar yapmanın sonu yoktur              354 

İşaya 5:11-13 & 24.vay başına! Rabbin yaptığına dikkat etmiyorlar              118 

İşaya 5:20.........ışığı karanlık yerine koyanların...vay başına               150 

İşaya 6:3 & 8......Orduların RABBİ kuddûstur kuddûstur kuddûstur               221 

İşaya 6:9-10.......İşittikçe işitin, fakat anlamayın                           114 

İşaya 7:14.........bir oğul doğuracak...adını İmmanuel koyacak                 212 

İşaya 9:6..........bize bir çocuk doğdu...onun adı...Kadir Allah               212 

İşaya 11:3.........Bu ahdin sözlerini dinlemiyen lanetli olsun 

İşaya 14:24........Orduların RABBİ...nasıl tasarladımsa öyle duracak           147 
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İşaya 14:27........RABBİ tasarladı, ve kim bozar?                              147 

İşaya 21:6-17......bir bölük deve...Arap ili üzerinde yük                      176 

İşaya 26:4.........RABBE ebediyen güvenin; çünkü RAB Yehovada ebedi kaya var   121 

İşaya 29:12........ve kitap okuma bilmiyen bir adama: Rica ederiz              176 

İşaya 30:18........Rab adalet Allahıdır                                        137 

İşaya 34:16........hiç bir şey noksan kalmıyacak                                60 

İşaya 40:8.........Allahı’mızın sözü ebediyen durur            44, 48, 67, 75, 104 

İşaya 40:25-26.....Kuddûs diyor...kudretin büyüklüğünden ve kuvvetinin         127 

İşaya 40:28........Ebedî Allah...zayıflamaz ve yorulmaz                        148 

İşaya 41:10........sen korkma, çünkü ben seninle beraberim; etrafına bakınma   104 

İşaya 42:1.........İşte...kulum...Ruhumu onun üzerinde koydum                  221 

İşaya 42:1-4.......milletler için hakkı meydana çıkaracaktır                   176 

İşaya 45:21........Ben RAB, ben değil miyim? ve benden başka Allah...yoktur    112                                

İşaya 45:23........söz azğımdan doğrulukla çıktı, ve geri dönmez               140 

İşaya 46:9-11......Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım                 149 

İşaya 48:16........ve şimdi Rab Yehova ve onun Ruhu beni gönderdi              221 

İşaya 51:8.........adaletim ebediyen...nesillerin devamınca duracak            137 

İşaya 53:1-12......ve kurak yerden kök sürgünü gibi çıktı                      176 

İşaya 53:5.........Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı                     335 

İşaya 53:6.........RAB hepimizin fesadını onun üzerine                         335 

İşaya 53:7.........fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı                      335 

İşaya 54:10........inayetim...kalkmaz, ve selamet ahidm sarsılmaz...RAB diyor  134 

İşaya 55:11........Ağzımdan çıkan sözüm...bana boş                        136, 141 

İşaya 58:11........ve daima RAB sana yol gösterecek                            125 

İşaya 59:20-21.....zürriyetinin...ağzından ayrılmıyacak                    75, 144 

İşaya 63:1-6.......kırmızı esvapla Botsradan bu gelen kimdir?                  176 

Yeremya 1:9........RAB bana...İşte, sözlerimi senin ağzına koydum               25 

Yeremya 3:13.......Ancak fesadını tanı... sözümü dinlemediniz, RAB diyor       346 

Yeremya 5:4........Gerçek bunlar fakirdirler...RABBİN yolunu...bilmiyorlar     346 

Yeremya 6:16.......RAB şöyle diyor...eski yolları sorun; ve onda yürüyün        10 

Yeremya 9:23-24....Rab olan beni tanımakla övünsün                             351 

Yeremya 10:10......Fakat RAB hak Allahtır, hay olan Allah                      139 
Yeremya 15:16......Sözlerin bulundu, ve onları yedim; ve sözlerin         104, 130           

Yeremya 31:31, 33..yeni bir ahit keseceğim günler geliyor                  71, 276 

Yeremya 32:17......Rab...senin için yapılamaz şey yoktur                   58, 149 

Yeremya 32:27......RAB...benim için yapılamaz şey var mı?                      149 

Yeremya 36:23-28...birinci tomarda olan evelki bütün sözleri yaz           58, 146 

Yeremya 38:20......RABBİN sesini işit, rica ederim; ve sana iyilik olur        104 

Yeremya 48:10......RABBİN işini gevşeklikle yapan lânetli olsun                264 

Yer. Mes. 3:22-23..RABBİN inayetlerindendir...merhametleri bitmez              134 

Yer. Mes. 3:51.....gözlerimin acısı canıma işledi                              334 

Hezekiel 39:17.....her çeşit kuş ve kırın bütün canavarlarına de                50 

Hezekiel 39:18.....yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını     50 

Daniel 2:4-7:28....Kidanîler kırala Aramî dilile söylediler                     26 

Daniel 2:29........kral...yatağın üzerinde sana düşünceler geldi          176, 177 

Daniel 2:47........Mademki sen bu sırrı açabildin, gerçek sizin                 25 
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Daniel 3:25........görünüşü de bir ilâh oğluna benziyor                        212 

Daniel 4:13 & 17...koruyucu ve mukaddes bir melek göklerden indi                91 

Daniel 7:13........insan oğluna benzer biri göklerin bulutları                 212 

Daniel 9:24-26.....mesholunan hükümdara kadar yedi                             335 

Yoel 2:28-31.......bütün beşer üzerine Ruhumu dökeceğim                         71 

Mika 5:2...........onun çıkışı eski vakitten, ezeli                            107 

Habakkuk 3:3.......Kuddus Paran dağından geldi. Onun haşmeti gökleri örttü     176 

Malaki 3:6.........Çünkü ben RAB, ben değişmem                            107, 121 

Malaki 3:8.........İnsan Allahı soyar mı?                                      147 
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İncîl’den Aktarılan  

 
Ayetlerin Dizini 

 
 

                                                                            Sayfa: 

 

Matta 1:18-25......Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır               212 

Matta 1:25.........Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf                         324 

Matta 2:5-6........peygamberler aracılığıyla şöyle yazılmıştır                 107 

Matta 3:11.........ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür                 176 

Matta 3:16-17......İsa, Tanrı Ruhunun...Göklerden gelen bir ses                221 

Matta 4:4..........İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’nın ağzından çıkan   130, 154 

Matta 5:17.........Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz  24, 154 

Matta 5:17-18......Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamya geldim   43, 77, 95, 173 

Matta 5:17-19......bu buyrukların en küçüklerinden biri kim çiğner             154 

Matta 5:18.........Kutsal Yasa’dan...bir nokta bile eksilmeyecek  48, 58, 150, 263 

Matta 7:1-5........Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği                 170 

Matta 7:7-8........Dileyen, size verilecek; arayın, bulacaksınız               123 

Matta 7:13-14......yaşama götüren kapı ne dar, yola da ne çetindir             125 

Matta 9:17.........Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur                        333 

Matta 10:1-4.......Bu on iki elçinin adları şöyle                              331 

Matta 10:20........Çünkü konuşacak olan siz olmayacaksınız                      24 

Matta 11:10........Bak, habercimi...yazımılmış olan sözler onunla ilgilidir    154 

Matta 11:13........Kutsal Yasa, olacakları önceden bildirdi                     71 

Matta 11:19........Ne var ki, bilgelik, ortaya koyduğu işlerle doğrulanır      182 

Matta 11:21........Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda’da yapılmış olsaydı 154 

Matta 12:3.........İsa onlara, “Davud’un...ne yaptığını okumadınız mı?”        154 

Matta 12:36........kendi sözlerinizle şuçlu çıkarılacaksınız                    31 

Matta 13:14-15.....Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız                    114 

Matta 15:3.........siz, geleneğiniz uğruna neden Tanrı’nın buyruğuna karşı     154 

Matta 15:6-9.......geleneğiniz uğruna Tanrı’nın Sözünü geçersiz                164 

Matta 15:11,18-20..Ağzından çıkandır insanı kirleten...yürekten kaynaklanır    118 

Matta 15:14........Eğer kör köre kılavuzluk ederse                             124                    

Matta 16:13-17.....Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin                        335 

Matta 16:15-17.....İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun              212, 335 

Matta 16:15-19.....Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek           306 

Matta 18:10-11.....onların göklerdeki melekleri, göklerde olan                  92 

Matta 21:43........reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu                  176 

Matta 22:29........Kutsal Yazıları ve Tanrı’nın gücünü                24, 142, 154 

Matta 22:32........Ben İbrahim’im Tanrı’sı, İshak’ın Tanrı’sı ve Yakub’un      154 

Matta 22:36-37.....Kutsal Yasa’da en önemli buyruk hangisi?                    116 

Matta 23:35........Habil’in kanından...Zekeriya’nın kanına kadar               154 

Matta 24:3.........ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın                     76 
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Matta 24:35........sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır                 70, 74, 76 

Matta 26:63-64.....Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?...Söylediğin                336 

Matta 27:5.........Yahuda...oradan ayrıldı, gidip kendini astı                 308 

Matta 28:19........Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin              221 

Markos 1:1-8.......Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili müjdenin                 221            

Markos 1:7.........Benden sonra benden daha güçlü Olan geliyor                 176 

Markos 1:15........”Zaman doldu” diyordu...Tövbe edin, Müjde’ye inanın         112 

Markos 3:16-19.....Şeçtiği bu on iki kişi şunlardır                            331 

Markos 3:27........Hiç kimse güçlü adamın evine girip onun                     147 

Markos 5:6-8.......İsa’yı görünce...Ey İsa, yüce Tanrı’nın Oğlu                212 

Markos 7:6.........Yeşaya’nın siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü       154 

Markos 7:11-13.....geleneklerle Tanrı’nın Sözünü geçersiz kılıyorsunuz         154 

Markos 8:38........kim benden ve benim sözlerimden utanırsa                     77 

Markos 10:19.......O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Adam öldürme, zina etme     154 

Markos 12:10.......Şu Kutsal Yazı’yı okumadınız mı?                            154 

Markos 12:24.......Ne Kutsal Yazıları ne de Tanrı’nın gücünü biliyorsunuz      142 

Markos 12:26.......Tanrı’nın Musa’ya söylediklerini okumadınız mı?             154 

Markos 12:28-30....En önemlisi şudur: “Dinle ey İsrail                         116 

Markos 12:36.......Davud’un kendisi, Kutsal Ruh’tan esinlenerek şöyle demişti  154 

Markos 13:4 & 10...önce Müjde’nin tüm uluslara duyurulması gerekir              76 

Markos 13:23.......İşte size her şeyi önceden söylemiş bulunuyorum              67 

Markos 13:31.......Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla         76 

Luka 1:1-3.........aramızda olup bitenlerin tarihçesini                        291 

Luka 1:26-37.......kendisine ‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek                    212 

Luka 1:35..........Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce                   221 

Luka 2:15..........Rab’bin bize bildirdiği bu olayı                            334 

Luka 3:1-2.........Sezar Tiberyus’un egemenliğinin                        292, 334 

Luka 4:25-27.......Elişa peygamberin zamanında...Suriyeli Naman iyileştirildi  154 

Luka 4:26..........İlyas...Sarafat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi  154 

Luka 6:14-16.......’elçi’ diye adlandırdığı şu on iki                     308, 331 

Luka 8:16-18.......açığa çıkarılmayacak gizli hiçbirşey yok                    180 

Luka 11:23.........Benden yana olmayan bana karşıdır                            37 

Luka 11:30.........Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, İnsanoğlu   154 

Luka 11:31.........Güney Kraliçesi...Süleyman’ın bilgece sözlerini dinlemek    154 

Luka 12:2..........gizli olup da bilinmeyecek hiçbir                           272 

Luka 12:9-10.......Kutsal Ruh’a karşı küfreden bağışlanmayacaktır              221 

Luka 16:16-17......Yasa’nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır  72 

Luka 16:29.........Musa’nın ve peygamberlerin sözleri var                      155 

Luka 17:5..........Elçiler Rab’be, ‘İmanımız artır!’ dediler                   348 

Luka 17:26.........Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu’nun günlerinde   154 

Luka 17:28.........Lut’un günlerinde de durum aynıydı                          154 

Luka 18:17.........Tanrı’nın Egemenliğini bir cocuk gibi kabul etmeyen         348 

Luka 19:41-44......sende taş üstünde taş bırakmayacaklar                       273 

Luka 21:33.........benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır                   44 

Luka 22:47-54......İsâ’yı tutukladırlar                                        335 

Luka 22:66-71......Yüksek Kurul’un önüne çıkarıldı                             335 
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Luka 23:1-23.......İsâ’nın çarmıha gerilmesi için                              335 

Luka 24:25-27......İsa...Peygamberlerin tüm söylediklerine                     154 

Luka 24:44 & 46....benimle ilgili yazılmış olanların                           154 

Yuhanna 1:1-3......Başlangıçta Söz vardı...Söz Tanrı’ydı                  104, 106 

Yuhanna 1:14.......Söz insan olup aramızda yaşadı                    106, 212, 243 

Yuhanna 1:16-18....O’nu, Baba’nın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı            221 

Yuhanna 1:18.......kendisi Tanrı olan biricik Oğul tanıttı                     212 

Yuhanna 1:21.......Sen o peygamber misin? sorusuna, “Hayır”                    176 

Yuhanna 1:29.......günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzu                        353 

Yuhanna 1:41.......Mesih’i bulduk. “Mesih” meshedilmiş                         335 

Yuhanna 1:47.......İste, iöinde hile olmayan gerçek bir İsrailli               307 

Yuhanna 3:14.......Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu’nun   154 

Yuhanna 4:9........Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur               267 

Yuhanna 4:21.......öyle bir saat geliyor ki...ne de Kudüs’te                   176 

Yuhanna 4:22.......Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir                               70 

Yuhanna 4:25-26....Mesih denilen meshedilmiş Olan’ın                           335 

Yuhanna 5:39.......Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz                        23, 156 

Yuhanna 5:39-40....Bana tanıklık eden de bu yazılardır                    154, 352 

Yuhanna 5:45-47....Ama onun yazılarına iman etmezseniz                         154 

Yuhanna 6:35.......Yaşam ekmeği benim.  Bana gelen asla açıkmaz                131 

Yuhanna 6:48 & 51..İsa...Yaşam ekmeği ben’im.  Gökten inmiş olan               130 

Yuhanna 6:50.......Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen              281 

Yuhanna 6:63.......Sizlere söylediğim sözler ruh’tur, yaşamdır                 301 

Yuhanna 6:68.......Rab, bize kime gidelim?  Sonsuz yaşamın sözleri sendedir     23 

Yuhanna 8:3-7......bu kadın tam zina ederken yakalandı                         234 

Yuhanna 8:12.......İsa...Ben dünyanın ışığıyım                                 151 

Yuhanna 8:31-32....gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür               11, 353 

Yuhanna 8:36.......Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz          353 

Yuhanna 8:47.......Tanrı’dan olan, Tanrı’nın sözlerini dinler                  299 

Yuhanna 9:5........Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı ben’im                151 

Yuhanna 10:7-9.....İsa...ben koyunların kapısıyım... Kapı ben’im               124 

Yuhanna 10:35......Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez                  154, 296 

Yuhanna 12:36......ışığa iman edin ki, ışığın oğulları olasınız                151 

Yuhanna 12:48......Söylediğim söz o kişiyi son günde                      136, 352 

Yuhanna 14:6.......İsâ...”Yol, gerçek ve yaşam ben’im”                    125, 347 

Yuhanna 14:15......Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz           81 

Yuhanna 14:16-17...size başka bir Yardımcı (Parakletos)                        176 

Yuhanna 14:21......Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse                   81 

Yuhanna 14:21-23...işte beni seven odur...ve kendimi ona göstereceğim          104 

Yuhanna 14:23.......İsa ona şu karşılığı verdi: Beni seven sözüme uyar          81 

Yuhanna 14:25-26...bütün söylediklerimi size hatırlatacak                      309 

Yuhanna 14:30......Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor                           176 

Yuhanna 15:18-20...Dünya sizden nefret ederse, sizden önce benden              310 

Yuhanna 15:26......Gerçeğin Ruhu geldiği zaman                                 176 

Yuhanna 16:7 & 13..Gitmezsem, Yardımcı size gelmez                             176 

Yuhanna 16:12-13...Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek          309 
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Yuhanna 17:17......gerçekle kutsal kıl.  Senin sözün gerçektir            104, 139 

Yuhanna 17:18......Sen beni...ben de onlara dünyaya gönderdim                  306 

Yuhanna 19:35......Bunu gören adam tanıklık etmiştir                           292 

Yuhanna 20:30-31...yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır                         346 

Elç. İş. 1:8.......dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım                285 

Elç. İş. 1:12-13...Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreya, Filipus                    331 

Elç. İş. 1:15-16...Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi gerekiyordu                   68 

Elç. İş. 2:9-11....Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var                     317 

Elç. İş. 2:37......bu sözleri duyanlar, yüreklerine bir hançer saplanmış gibi  104  

Elç. İş. 3:17-18...yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü           49 

Elç. İş. 3:22-26...kardeşlerinizin arasından...bir peygamber                   176 

Elç. İş. 4:12......Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur                           353 

Elç. İş. 4:36-37...bir Levili olan...Barnaba                         330, 332, 336 

Elç. İş. 5:3-4, 9..Kutsal Ruh’a yalan söyleyip...Tanrı’ya yalan                221 

Elç. İş. 9:19-20...Saul...Havralarda İsa’nın Tanrı’nın Oğlu                    212 

Elç. İş. 9:27......O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü                   336 

Elç. İş. 11:22-25..Kutsal Ruh’la ve imanla dolu...olan Barnaba                 336 

Elç. İş. 11:26.....Öğrenciler ilk kez Antakya’da Mesihçiler adı                212 

Elç. İş. 11:30.....bağışlarını Barnaba ve Saul’un eliyle                       336 

Elç. İş. 12:1-2....Hirodes...Yuhanna’nın kardeşi Yakub’u kılıçla öldürttü      307       

Elç. İş. 12:25.....Görevlerini tamamlayan Barnaba’yla Saul Markos              336 

Elç. İş. 13:1-3....Barnabayla Saul’u, kendilerini çağırmış                336, 337 

Elç. İş. 13:42.....Pavlus’la Barnaba havradan çıkarken halk               336, 337 

Elç. İş. 13:42-43..Pavlus’la Barnaba havradan çıkarken halk onlar              336 

Elç. İş. 13:46.....Pavlus’la Barnaba ise cesaretle karşılık verdi              336 

Elç. İş. 13:49.....Rab’bin sözü bütün yörede yayıldı                           313 

Elç. İş. 13:50-51..Pavlus’la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye               336 

Elç. İş. 14:1......birlikte giren Pavlus’la Barnaba öyle konuştu               336 

Elç. İş. 14:3 & 6..Pavlus’la Barnaba, Rab hakkında cesaretle                   336 

Elç. İş. 14:12.....Barnaba’ya Zeus...Pavlus’a da Hermes adını                  336 

Elç. İş. 14:20-21..Müjde duyurup birçok öğrenci edindiler                      336 

Elç. İş. 15:2, 12..Pavlus’la Barnaba bu adamlarla bir hayli                    336 

Elç. İş. 15:22.....seçtikleri adamları Pavlus ve Barnaba’yla                   336 

Elç. İş. 15:25.....sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus’la                  336 

Elç. İş. 15:35-37..birlikte ders verip Rabbin sözünü Müjdelediler              336 

Elç. İş. 15:39.....Barnaba Markos’u alıp Kıbrıs’a doğru yelken                 336 

Elç. İş. 17:11.....Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak                 35, 300 

Elç. İş. 18:4......Pavlus, her Sept günü havrada                               269 

Elç. İş. 18:24-25..Apollos, Kutsal Yazıları çok iyi biliyordu                   35 

Elç. İş. 19:17-19..Böylelikle Rab’bin sözü kudretle yayılıyor                  317 

Elş. İş. 20:24.....Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum              313 

Elç. İş. 24:14.....peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum       73 

Elç. İş. 26:22-23..Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa’nın önceden      73 

Elç. İş. 26:24-26..ücra bir köşede yapılmış işler değildir                     292 

Romalılar 1:1-4....Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih                           212 

Romalılar 1:16.....iman eden herkesin kurtuluşu için                            28 
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Romalılar 3:2......Tanrının sözleri Yahudilere emanet edildi                    70 

Romalılar 3:3-4....Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan                      102, 122 

Romalılar 3:3-4....Kesinlikle hayır!  Her insan yalancı                        344 

Romalılar 3:5-6....Tanrı haksız mıdır?  Kesinlikle hayır                       103 

Romalılar 8:9-11...Mesih İsa’yı... Tanrı’nın Ruhu...Tanrı                      221 

Romalılar 10:2.....ama bu bilinçli bir gayret değildir                          30 

Romalılar 10:9-10..İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve           37, 344 

Romalılar 10:13-17.İşitmedikleri kişiye nasıl iman edecekler?                  344 

Romalılar 11:1-5...Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi?...hayır               102 

Romalılar 11:33....Ah! Tanrı’nın zenginlik, ve bilgisinin                      301 

Romalılar 15:4.....Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek                         76 

1 Kor. 1:8-9.......İsa Mesih...olan Tanrı güvenilirdir                         121 

1 Kor. 1:9.........Sizi Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le beraberliğe                 212 

1 Kor. 1:18-25.....ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih’i tanıtıyoruz           255 

1 Kor. 2:9.........hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak                           237 

1 Kor. 3:16-17.....Eğer bir kimse Tanrı’nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu   329 

1 Kor. 9:6.........çalışması gereken yalnız Barnaba ve ben miyim?              336 

1 Kor. 9:10........Kuşkusuz bizim için yazılmıştır bu                           44 

1 Kor. 10:11.......Bu olaylar, başkalarına ders olsun diye onların başına   44, 71 

1 Kor. 11:23-26....yeni antlaşmadır...Rab’bin gelişine dek                      71 

1 Kor. 12:3-6......İsa Rab’dir...Ruh bir..Rab bir..aynı Tanrı’dır              221 

1 Kor. 14:32-34....Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi               72 

1 Kor. 14:37.......bilsin ki, size yazdıklarım Rab’bin buyruğudur              308 

1 Kor. 15:1-4......Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü                 337 

1 Kor. 15:28.......Her şey Oğul’a bağlı kılınınca, o zaman Oğul                212 

2 Kor. 1:19........tanıttığımız Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih hem                   212 

2 Kor. 2:17........Tanrı sözünü ticaret aracı yapanlar değiliz                 182 

2 Kor. 3:4-6.......Mesih...bizi yeterli kılan Tanrı’dır...Ruh                  221 

2 Kor. 11:13.......Bu tür adamlar sahte elçiler..süsü verenlerdir              326 

2 Kor. 13:14.......Rab İsa Mesih...Tanrı...Kutsal Ruh                          221 

Galatyalılar 1:7-9.Aslında başka bir müjde yoktur                              142 

Galatyalılar 1:12..Bunu bana İsa Mesih açıkladı                                308 

Galatyalılar 2:1...Barnaba’yla birlikte yine Kudüs’e gittim                    336 

Galatyalılar 2:9...bana ve Barnaba’ya sağ ellerini uzattılar                   336 

Galatyalılar 2:13..Öbür Yahudiler de onun gibi...Barnaba bile                  336 

Galatyalılar 2:20..uğruma kendini feda eden Tanrı Oğluna imanla                212 

Efesliler 1:11.....Her şeye kendi isteğinin emeline uygun                      144 

Efesliler 2:8-9....lütüfla kurtuldunuz.  Bu sizin başarınız değil              329 

Efesliler 2:18.....O’nun (Mesih’in)...aynı Ruh’ta Baba’nın                     221 

Efesliler 4:13.....imanda ve Tanrı’nın Oğlunu tanımada birliğe                 212 

Efesliler 4:4-6....Ruh bir, Rab bir...Tanrısı ve Babası birdir                 221 

Efesliler 4:26.....öfkenizin üzerine güneş batmasın                            213 

Efesliler 5:18-20..Ruh...Rabbimiz İsa Mesih...Baba Tanrı                       221 

Efesliler 5:26-27..inanlılar topluluğunu...kutsal ve kusursuz olarak           104 

Filipililer 2:15...yaşam sözüne sımsıkı sarılarak...kusursuz ve saf            104 

Filipililer 4:3....Klement’le...ve diğer emektaşlarımla birlikte               210 
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Koloseliler 1:13...O bizi...kurtarıp sevgili Oğlunun eğemenliğine              212 

Koloseliler 1:17...her şey varlığını O’nda sürdürmektedir                      137 

Koloseliler 4:10...Aristarkus ve Barnaba’nın yeğeni Markos size                336 

1 Sel. 1:9.........gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa’nın                      212 

1 Sel. 2:13........Tanrı sözünü bizden işitip kabulettiğiniz                   237 

1 Sel. 5:21........Her şeyi sınayın.  İyi olanı sımsıkı tutunun                288 

1 Sel. 5:27........Rab’bin adına size ısrarla buyuruyorum                      308 

2 Sel. 3:3.........Rab güvenilirdir.  O sizi pekiştirecek                      127 

1 Tim. 2:3-4.......Tanrı...tüm insanların kurtulmasını...ister                 123 

1 Tim. 3:16........uluslara tanıtıldı, dünyada O’na iman edildi                320 

1 Tim. 4:13........Kutsal Yazıları okumaya...ada kendini                       156 

1 Tim. 4:15-16.....Bu konuların üzerinde dur...kurtaracaksın                    29 

1 Tim. 6:3-5.......Mesih’in sözlerini ve...öğretiyi onaylamazsa                278 

1 Tim. 6:20........Ey Timoteyus, sana emanet edileni koru                      309 

2 Tim. 1:11-14.....o Güne dek koruyacak güçte                                  309 

2 Tim. 2:2.........benden işittiğin sözleri...emanet et                        309 

2 Tim. 2:9.........Tanrı’nın Sözü zincire vurulmuş değildir                    310 

2 Tim. 2:13........sadık kalmazsak da, O sadık kalacak                     66, 122 

2 Tim. 2:14-15.....Bu konuları imanlıları hatırlat...gayret et 

2 Tim. 3:12........Mesih İsa’ya ait...hepsi de zulüm görecek                   311 

2 Tim. 3:13-17.....Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir...yararlıdır        23, 29 

2 Tim. 3:17........Bunlar sayesinde Tanrı adam...yetkin olur                   104 

2 Tim. 3:15........kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları           104 

2 Tim. 4:13........kitapları ve özellikle yazı derilerini beraberinde getir    279 

2 Tim. 6:3-4.......Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar                         29 

Titus 1:2..........Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı’nın zamanın          140, 343 

Titus 3:4-6........Kurtarıcımız Tanrı...Kurtarıcımız İsa Mesih            221, 329 

İbraniler 1:1-5....evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiş               212 

İbraniler 1:3......Kudretli sözüyle her şey devam ettirir                      212 

İbraniler 1:14.....Bütün melekler...hizmet etmek için gönderilen                91 

İbraniler 4:2......onlar bibi biz de iyi haberi aldık                          104 

İbraniler 4:12-13..Tanrı’nın Sözü diri ve etkilildir              24, 77, 144, 349 

İbraniler 5:12.....Tanrı sözlerinin temel ilkelerini                           104 

İbraniler 5:13-14..Sütle beslenen..Katı yiyecek, yetişkinler için              130 

İbraniler 6:17-18..Tanrı da, kendi amacının değişmezliğini vaadin              140 

İbraniler 9:27.....Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek                329 

İbraniler 12:25....Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin                  117 

İbraniler 13:8.....Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır                     107 

İbraniler 13:20....Rabbimiz İsa’yı sonsuz antlaşmanın kanıyla                   71 

Yakup 1:17.........kendisinde değişkenlik ya da döneklik                  107, 150 

Yakup 1:18.........gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu                     104 

Yakub 5:11.........Rab çok şefkatli ve merhametlidir                           131 

1 Petrus 2:2.......saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki                    130 

1 Petrus 1:2-4.....İsa Mesih’in sözünü...Baba Tanrı’nın önbilgisi         104, 221 

1 Petrus 1:12......Bu gerçekler...Kutsal Ruh’un...tarafından bildirildi         25 

1 Petrus 1:23-25...Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır                      75, 104 
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1 Petrus 1:25......Ot kurur, çiçeği düşer.  Ama Rab’bin sözü                40, 77 

1 Petrus 2:15......akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır                   29 

1 Petrus 3:15......uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun                249 

2 Petrus 1:16......O’nun görkemini gözlerimizle gördük                         291 

2 Petrus 1:17......”Benim sevgili Oğlum budur”...Baba Tanrı’dan                212 

2 Petrus 1:19-21...İnsanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek                     25, 306 

2 Petrus 1:20-21...peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değil            23, 305 

2 Petrus 1:23-25...Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü                          306 

2 Petus 3:5........çok önceden Tanrı’nın Sözüyle var olduğunu...unutuyorlar    104 

2 Petrus 3:9.......hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor                         124 

2 Petrus 3:15-16...Pavlus..diğer kutsal yazıları olduğu gibi              277, 300 

1 Yuhanna 1:3......gördüğümüzü ve işittiğimizi size ilan                       292 

1 Yuhanna 2:5......O’nun sözüne uyanda...gerçekten yetkinleşmiş olur           104 

1 Yuhanna 2:6......Tanrı’da yaşıyorum diyen, Mesih’in yürüdüğü                 110 

1 Yuhanna 2:13.....Babalar...başlangıçtan beri var Olan’ı tanıyorsunuz         209 

1 Yuhanna 2:14.....Tanrı’nın Sözü içinizde yaşıyor.  Kötü olanı da yendiniz    104 

1 Yuhanna 2:15.....Dünya ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin                       104 

1 Yunanna 2:20-22..meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz                         183 

1 Yuhanna 2:22-24..Baba’yı ve Oğul’u inkâr eden, Mesih-karşıtıdır         114, 212 

1 Yuhanna 3:9......Tanrı’dan doğmuş olan, günah işlemez                        104 

1 Yuhanna 5:19-20..Kendisi gerçek Tanrı...sonsuz yaşam                         254 

2 Yuhanna 1:9......Mesih’in öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede              142 

Yahuda 1:3-4.......Rabbimiz İsa Mesih’i inkâr eden bazı                        321 

Yahuda 1:10-11.....mantıktan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle                45 

Esinleme 1:1.......Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir                          25 

Esinleme 2:18......Gözleri alev alev...Tanrı’nın Oğlu şöyle diyor              212 

Esinleme 3:16......Oysa ne sıcak ne de soğuksun, ılıksın...kusacağım           118 

Esinleme 3:19......Onun için gayretli gel ve tövbe et                          118 

Esinleme 3:22......Kulağı olan, Ruh’un topluluklara ne dediğini işitsin        118 

Esinleme 4:8.......Kutsal, kutsal, kutsal...Rab Tanrı                          221 

Esinleme 14:6-7....sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu                 77 

Esinleme 19:10.....İsa’nın bildirisi, peygamberlik ruhunun özüdür               69 

Esinleme 22:10.....Bu peygamberlik sözlerini mühürleme                          59 

Esinleme 22:18.....Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa                    59 

Esinleme 22:19.....Eğer bir kimse...sözlerinden bir şey çıkarırsa               59 
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C. 

 
Kur’ân-ı Kerîm’den Aktarılan 

 
Ayetlerin Dizini 

                                                       
 
                                                                            Sayfa: 

Fatiha 1:1-2.......Allah’a... (O), Rahmân’dır, Rahimdir                        134 

Bakara 2:20........Çünkü Allah herşeye Kadir’dir                               146 

Bakara 2:29........onları yedi gök olarak düzenledi                            338 

Bakara 2:32........Hakîm’sin, herşeyin bütün hikmetlerine sahipsin             144 

Bakara 2:40........Ey İsrâil oğulları...sâdece benden korkun              101, 171 

Bakara 2:40 & 44...Siz Kitab-ı okuduğunuz halde                           157, 172 

Bakara 2:41........âyetlerimi birkaç paraya satmayın                  163-164, 181 

Bakara 2:42........gerçeği bâtılla bulayıp hakkı gizlemeyin                    180 

Bakara 2:53........Mûsâ ya Kitâb ve furkan vermiştik                        79, 82 

Bakara 2:61........Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar 

Bakara 2:62........Yahudiler, Hıristiyanlar...mükafat var                       99 

Bakara 2:63........Bir zaman...Size verdiğimizi kuvvetle tutun                 112 

Bakara 2:72........oysa Allah, gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı 

Bakara 2:75........Allah’ın Sözü...değiştirirlerdi      79, 185, 188-192, 245, 342 

Bakara 2:76........İnananlarla karşılaştıkları zaman                      190, 191 

Bakara 2:77........Gizlediklerini de...Allah’ın bildiğini                 190, 191 

Bakara 2:78........ümmîler var ki, Kitabı bilmezler                       182, 340 

Bakara 2:79........Kitâbı elleriyle yazıp, az bir paraya                       181 

Bakara 2:85........Kitâbın bir kısmına inanıp bir kısmını   57, 169, 183, 245, 347 

Bakara 2:87........Andolsun, Mûsâ’ya Kitâbı verdik                              82 

Bakara 2:87........Ruh-ül Kudüs                                                345 

Bakara 2:91........kendi yanlarında bulananı doğrulayıcı                       162 

Bakara 2:92........Mûsâ, size açık delîllerle gelmişti                          82 

Bakara 2:104.......”Ey inananlar, “Râina” (bizi gözet)                         197 

Bakara 2:100-101...Zaten onların çoğu inanmaz                                  183 

Bakara 2:106.......daha iyisini...getirmedikçe                                  38 

Bakara 2:107.......Bilmedin mi ki, göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah’ındır  147 

Bakara 2:110-111...İsrail oğullarına sor; onlara nice ayetler verdik           248 

Bakara 2:111.......Deliliniz getirin                                       10, 233 

Bakara 2:113.......Oysa hepsi de Kitabı okuyorlar                         156, 338 

Bakara 2:135.......Biz dosdoğru İbrahim dinine (uyarız)                        346 

Bakara 2:136.......ve (diğer) peygamberlere...inanırız                      13, 83 

Bakara 2:136.......onlar arasında bir ayırım yapmayız              73, 90, 93, 338 

Bakara 2:159.......belirttikten sonra- gizleyenler var                         180 

Bakara 2:163.......Sizin İlah’ınız Vahid’dir, bir tek İlah’tir                 131 

Bakara 2:174.......onu birkaç paraya satanlar var                         180, 181 

Bakara 2:174.......indirdiği Kitabdan bir şey gizleyip                         180 

Bakara 2:213.......deliller geldikten sonra...düştüler                         165 
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Bakara 2:231.......Kitâb ve hikmeti düşünün..Allah her şeyi bilir              143 

Bakara 2:253.......Ruhu’l-Kudüs                                                345 

Bakara 2:255.......Hayy’dır O, sürekli diridir                                 145 

Bakara 2:255.......Kayyûm’dur O, kudretin kaynağıdır                           145 

Bakara 2:255.......Kendisi ne bir uyuklama, ne de uyku tutmaz                  126 

Bakara 2:255.......ve yerin korunması O’na hiç de zor gelmez                   145 

Bakara 2:255.......Aliyy’dir O, yüceliği sınırsızdır                           145 

Bakara 2:256.......Dinde zorlama yoktur                                        252 

Bakara 2:282.......Yazana da, şâhide de aslâ zarar verilmesin                  231 

Bakara 2:285.......elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız              83, 94 

Al-i İmrân 3:3-4...Tevrât ve İncîl’i indirmişti                55, 79, 80, 83, 118 

Al-i İmrân 3:3-4...doğru yolu göstermek için Tevrât                       169, 338 

Al-i İmrân 3:4.....Allah’ın ayetlerini inkâr edenler için                      349 

Al-i İmrân 3:7-8...Vehhâb’sın, bol bol bağışta bulunansın                      135   

Al-i İmrân 3:9.....Allah sözünden dönmez                                       140 

Al-i İmrân 3:11....ayetlerimizi yalanladılar, Allah da onları günahlarıyla     111 

Al-i İmrân 3:19....kıskançlıktan ötürü, ayrılığa düştüler                      165 

Al-i imrân 3:23....bir topluluk yüz çevirerek dönüyorlar         79, 168, 183, 338 

Al-i İmrân 3:39....Allah’tan bir kelimeyi doğrulayıcı                          106 

Al-i İmrân 3:45....Allah seni, kendisinden bir kelime ile                       69 

Al-i İmrân 3:45....Meryem oğlu Mesih’dir                             335, 336, 345 

Al-i İmrân 3:48....Kitâbı, hikmeti, Tevrât’ı ve İncîl’i                     82, 83 

Al-i İmrân 3:48-50.benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı                      174 

Al-i İmrân 3:48-50.Allâh’tan korkun, bana itâat edin                           173 

Al-i İmrân 3:50....benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı                       82 

Al-i İmrân 3:52-53.Rabb’imiz, senin indirdiğine inandık                         96 

Al-i İmrân 3:55....seni inkâr edenlerden temizle                      78, 110, 124 

Al-i İmrân 3:55....Ey İsa, ben seni öldüreceğim                           105, 110 

Al-i İmrân 3:64....Ey Kitâb ehli, bizim ve sizin aranızda eşit            160, 161 

Al-i İmrân 3:65....Tevrât da, İncîl de ondan sonra                     82, 83, 161 

Al-i İmrân 3:66....hiç bilginiz olmayan şey hakkında                       34, 182 

Al-i İmrân 3:71....bile bile gerçeği gizliyorsunuz                             180 

Al-i İmrân 3:75....Kitab ehlinden öylesi var ki                       98, 113, 161 

Al-i İmrân 3:78....dillerini Kitab’a eğip bükerler                   179, 184, 245 

Al-i İmrân 3:79....Öğrettiğiniz ve okuduğunuz Kitâb                            157 

Al-i İmrân 3:84....onlar arasında bir ayırım yapmayız              83, 94, 95, 338 

Al-i İmrân 3:93....Doğru iseniz, Tevrât’ı getirip okuyun                       157 

Al-i İmrân 3:93-94.Tevrât’ı...iftira ederse, işte onlar zalimler               166 

Al-i İmrân 3:98....âyetlerini inkâr ediyorsununuz?                             183 

Al-i İmrân 3:99....mü’minleri Allah yolundan çevirmeğe                         184 

Al-i İmrân 3:113...Ama hepsi bir değildir...ayetlerini            79, 96, 113, 182 

Al-i İmrân 3:114...İşte onlar iyilerdendir                                      96 

Al-i İmrân 3:115...yaptıkları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir               161 

Al-i İmrân 3:119...Kitab’ın hepsine inanırsız                     80, 83, 100, 347 

Al-i İmrân 3:150...Mevlânız Allah’tır, yardımcıların en iyisi                   88 

Al-i İmrân 3:175...İnkâra...Allah’a hiçbir zarar veremezler                    148 
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Al-i İmrân 3:177...satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler              183 

Al-i İmrân 3:187...verdikleri sözü arkalarına attılar                          183 

Al-i İmrân 3:187...ona karşılık birkaç paraya aldılar                          181 

Al-i İmrân 3:194...Zîrâ sen verdiğin sözden caymazsın                          126 

Al-i İmrân 3:199...âyetlerini birkaç paraya satmazlar                      97, 100 

Nisâ 4:44..........Sapıklığı satın alıyorlar                                   181 

Nisâ 4:46..........kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar   185, 188, 190, 194-199 

Nisâ 4:47..........yanınızdakini doğrulayıcı olarak                            163 

Nisâ 4:58..........Allah Semî’dir, cok iyi duyar; Basîr’dir, çok iyi görür     143 

Nisâ 4:82..........onda birbirini tutmaz çok şeyler                             41 

Nisa 4:85..........Allah her şeyi gözetip karşılığı verir                      129 

Nisâ 4:136.........daha önce indirilmiş...Kitab’a inanın            80, 81, 83, 84 

Nisâ 4:150-152.....Kimine inanırız, kimini inkâr ederiz                    94, 183 

Nisâ 4:157 & 172...Meryem oğlu İsâ Mesih’i öldürdük                       335, 345 

Nisâ 4:162-163.....İşte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz                  82, 97 

Nisâ 4:163.........Davûd’a da Zebûr’u vermiş                               83, 345 

Nisâ 4:164.........sana anlatmadığımız elçilere de (vahyetmiştik)         173, 345 

Nisâ 4:171.........O’nun...kelimesi ve O’ndan bir rûhtur                       345 

Mâide 5:5..........Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa                  115 

Mâide 5:11-12......İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince              111 

Mâide 5:12.........Allah, İsrâil oğullarından söz almıştı                  64, 199 

Mâide 5:13.........Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar   185, 188-190, 198, 199 

Mâide 5:13-14......Uyarıldıkları şeyden pay almayı                             182 

Mâide 5:15.........gizlediğiniz şeylerin çoğunu size                      150, 180 

Mâide 5:17.........”Allah, Meryem ollu Mesih’tir.”                        335, 345 

Mâide 5:41.........kelimeleri yerlerinden değiştirirler     185, 188-191, 192, 198 

Mâide 5:42-43......onları inanıcı değillerdir                                  183 

Mâide 5:43.........Tevrât yanlarında dururken                                  162 

Mâide 5:44.........Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse                           166 

Mâide 5:44.........Tevrât’ı...onda yol gösterme ve nûr vardır    79, 156, 161, 338 

Mâide 5:44.........âyetlerimi az bir paraya satmayın                           181 

Mâide 5:45.........Onda (Tevrât’ta) onlara: cana can, göze göz                  82 

Mâide 5:45.........kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse                   55, 166 

Mâide 5:46.........yanlarındaki Tevrât’ı...İncîl’i verdik   83, 125, 160, 173, 345 

Mâide 5:46.........Önündeki Tevrât’ı doğrulayıcı ve                         43, 79 

Mâide 5:47.........Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler           55, 162, 166 

Mâide 5:48.........önceki Kitab’ları doğrulayıcı ve                  171, 172, 174 

Mâide 5:61.........onların gizlediklerini daha iyi bilir                       180 

Mâide 5:66.........Tevrât’ı...İncîl’i ve kendilerine indirileni             82, 83 

Mâide 5:66.........İçlerinde mü’tedil bir ümmet var                        98, 113 

Mâide 5:68.........siz Tevrât’ı...uygulamadıkça                   82, 83, 168, 183 

Mâide 5:68.........İncîl’i ve Rabb’inizden size indirileni                      39 

Mâide 5:69.........korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler                         99 

Mâide 5:72.........”Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler         335, 345 

Mâide 5:75.........Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir                   345 

Mâide 5:82.........en yakınları da ‘Biz hıristiyanlarız’                        98 
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Mâide 5:110........Ruh-ül Kudüs                                                345 

Mâide 5:110........Tevrât’ı ve İncîl’i öğrettim                         82, 83, 84 

Mâide 5:111........Havârîlere:  ‘Bana ve elçime inanın’                         96 

Mâide 5:116........annemi, Allah’tan başka iki tanrı edinin                    324 

En’âm 6:34.........Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek              44, 85, 350 

En’âm 6:50.........yanımdadır, demiyorum.  Gaybı da bilmem                      68 

En’âm 6:85.........İsa ve...Hepsi iyilerden idi(ler)                           345 

En’âm 6:91.........parça parça...çoğunu da gizliyorsunuz   150, 180, 188, 190, 199 

En’âm 6:91.........bilmediği şeylerin size öğretildiği     182, 189, 199, 237, 239 

En’âm 6:114-115....Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım?                     137 

En’âm 6:115........O’nun sözleri değiştirebilecek hiç kimse           85, 136, 187 

En’âm 6:148........Yanınızda...bir bilgi var mı?                                10 

En’âm 6:154........yola iletici...üzere Mûsâ’ya                                 82 

En’âm 6:157........Allah’ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz                 117 

A’râf 7:29.........Şunu da söyle:  “Rabbim adaleti emretti                     136 

A’râf 7:103........ayetlerimize haksızlık ettiler                              112 

A’râf 7:145 & 147..Bunları kuvvetle tut kavime de emret                        116 

A’râf 7:180........En güzel isimler Allah’ındır                                120 

A’râf 7:157........yanlarındaki Tevrât ve İncîl’de yazılı                      163 

A’râf 7:157........yazılı buldukları o Elçi’ye, o ümmi Peygamber     150, 163, 175 

A’râf 7:157-158....o Elçi’ye, o ümmî Peygamber’e uyarlar                       341 

A’râf 7:159........Mûsâ kavminden bir topluluk var ki                           98 

A’râf 7:162........(söylediğimiz) sözü...bir sözle değiştirdiler               184 

A’râf 7:169........içindekini okuyup öğrenmediler mi?                          158 

A’râf 7:171-172....size verdiğim (kitab)ı kuvvetle tutun                       112 

A’râf 7:174-176....İşte ayetlerimizi yalayanların durumu budur                 113 

A’râf 7:179........gözleri var, fakat onlarla göremezler                       114 

A’râf 7:180........En güzel isimler Allah’ındır                                120                

A’râf 7:182........Ayetlerimizi yalanlayanları...helâke yaklaştır    112, 113, 114 

A’râf 7:201........Allah’tan korkanlar..Allah’ın emir hatırlarlar              182 

Enfâl 8:24.........Allah, kişi onun kalbi arasına girer                        133 

Enfâl 8:40.........Allah sizin Mevlâ’nındır.  Ne güzel Mevlâ’dir                88 

Tevbe 9:9..........âyetlerini az bir paraya sattılar                           181 

Tevbe 9:30-31......Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğlu                 335, 345 

Tevbe 9:51.........O’dur bizim Mevlâ’miz.  Yalnız Allah’a güvenip               88 

Tevbe 9:111........Gerek Tevrât’ta, gerek İncîl’de                          82, 83 

Tevbe 9:111........Allah’tan daha çok ahdini yerine getiren kim                 64 

Yûnus 10:15........değiştirmek, benim için imkânsızdır                          85 

Yunus 10:32........İşte bu Allah’tır sizin Hak Rabbiniz                        139 

Yûnus 10:36........Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz                    349 

Yûnus 10:37........önceki-(ilâhî Kitab)ların doğrulaması                       174 

Yûnus 10:47........Her ümmetin bir peygamberi vardır                           100 

Yûnus 10:64........Allah’ın kelimeleri değişmez                       85, 179, 350 

Yunus 10:89........bilmezlerin yoluna uymayın                               34, 55 

Yûnus 10:94-95.....senden önce Kitab okuyanlara sor                       158, 159 

Hûd 11:110.........Andolsun, Mûsâ’ya Kitâb’ı verdik                             82 
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Yusuf 12:38 & 40...İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum                      72 

Yusuf 12:111.......önceki (ilâhî kitâb)ların doğrulanması                      174 

Ra’d 13:5..........Rab’lerini inkâr ederlerdir...ateş halkıdır                  18 

Ra’d 13:36.........onun bir kısmını inkâr edenler vardır                       183 

Ra’d 13:39.........Allah, dilediğini siler...bırakır                            38 

Ra’d 13:43.........Kitâb’ın bilgisi bulunanların şâhit                         171 

İbrahim 14:47......verdiği söze ters düşer sanma.  Allah Azîz’dir         126, 140 

Hıcr 15:9..........O’nun koruyucusu da elbette biziz                            89 

Nahl 16:2 & 36.....Allah’a kuluk edin, şeytan(a tapmak)dan kaçın                18  

Nahl 16:43.........bilmiyorsanız zikir ehline sorun                        36, 159 

Nahl 16:101........başka bir ayet getirdiğimiz zaman                            39 

İsrâ 17:2-4........Mûsâ’ya Kitâb verdik...Kitâb’da İsrâil                       82 

İsrâ 17:55.........Davud’a da Zebûr’u verdik                                    82 

İsrâ 17:77.........kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın                        85 

İsrâ 17:77 & 81....Hak geldi, bâtıl gitti; zâten bâtıl yok olmağa         105, 340 

İsrâ 17:86.........sonra onun (geri alınması) için bize                         39 

İsrâ 17:101........biz Mûsâ’ya açık açık dokuz âyet                       159, 171 

İsrâ 17:110........nihâyet en güzel isimler O’nundur                           120 

Kehf 18:27.........sözlerini değiştirecek kimse yok                        86, 347 

Kehf 18:45.........Allah herşey üzerinde Muktedir’dir, gücü herşeye yeter      145 

Kehf 18:57.........Rabb’inin âyetleri...unutandan daha zâlim kim               117 

Meryem 19:17-23....sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim                345 

Meryem 19:23.......doğum sancısı onu, bir hurma dalı                           338 

Meryem 19:27-34....Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın oğludur                   345 

Meryem 19:58.......Rahmân’ın ayetleri okunduğu zaman                            79 

Meryem 19:64-65....Rabb’in asla unutkan değildir...Rabbidir O                  151 

Tâhâ 20:133........önceki Kitab’larda bulunan deliller                         171 

Tâhâ 20:114........“Rabb’im, ilmimi artır.” de 

Enbiyâ 21:7........bilmiyorsanız zikir ehline sorun               35, 79, 159, 201 

Enbiyâ 21:10.......Aklınızı kullanmıyor musunuz?                          147, 158 

Enbiyâ 21:27-28....O’nun emriyle hareket ederler                                91 

Enbiyâ 21:48.......hak ve bâtıl ayırdeden                                       79 

Enbiyâ 21:91.......ruhumuzdan üfledik                                          345 

Enbiyâ 21:105......Tevrât’tan sonra Zebûr’da...yazmıştık                   82, 171 

Hac 22:47..........Allah, sözünden asla caymayacaktır                 38, 121, 351 

Hac 22:52..........Allah, şeytanın attığını derhal iptal            59, 77, 88, 89 

Hac 22:54..........Allah Hâdî’dir, iman edenleri dosdoğru yola            124, 125 

Hac 22:70..........Allâh gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir                 110 

Hac 22:78..........Ne güzel Mevlâ’dir O, ne güzel yardımcıdır                   88 

Mü’minûn 23:50.....Meryem oğlunu ve annesşni bir işaret kıldık                 345 

Nur 24:35..........Allah, göklerin ve yerin Nur’udur                           149 

Nur 24:57..........İnkar edenlerin...varacağı yer ateştir 

Şuarâ 26:195-196...Kitablarında da vardır                                      341 

Şuarâ 26:208.......her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardı                       100 

Neml 27:1..........ve apaçık Kitab’ın âyetleridir                               84 

Neml 27:65-66......Allah’tan başka kimse gaybı bilmez                           67 
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Kasas 28:49........bu ikisinden daha doğru bir Kitâb getirin                   164 

Kasas 28:50........Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar                    33 

Kasas 28:70........Hüküm de O’nundur                                           137 

Ankebut 29:27......Onun nesli içine peygamberlik ve Kitab koyduk               245 

Ankebut 29:43......bilenlerden başkası düşünüp anlamaz                         240 

Ankebut 29:46......en güzel tarzda mücadele edin                          111, 347 

Ankebut 29:46......size indirilene de inandık                                   83 

Ankebut 29:46-47...Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez             116, 349 

Ankebut 29:45......Kitab’dan sana vahyedileni oku  

Ankebut 29:48......Sen bundan önce bir Kitâb okumuyordun                       341 

Ankebut 29:68......Allah’a karşı yalan uyduran...cehennemde                    143 

Rum 30:6...........Allâh va’dinden caymaz                                      120 

Rum 30:44..........Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhinedir                  184 

Secde 32:22-23.....Rabb’inin ayetleri..hakkında şüphe içine düşme         117, 141 

Secde 32:23........İsrâil oğullarına yol gösteren                          82, 143 

Ahzâb 33:62........Allah’ın kanununu değiştirmeğe imkân                     55, 85 

Sebe’ 34:21........Rabb’in, her şeyi korumaktadır                              125 

Sebe’ 34:26........Rabbimiz...hak ile ayıracak.  O’dur Fettâh                  123 

Sebe’ 34:31........İnkâr edenler...”Biz ne bu Kur’ân’a               115, 169, 341 

Fâtır 35:19-20.....Körle gören bir olmaz.  Karanlıklarla aydınlık              125 

Fâtır 35:24........Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı geçmiş                 18 

Fâtır 35:28........Kulları içinden ancak bilginler Allah’tan kork               59 

Fâtır 35:31........kendinden öncekini doğrulayan                               174 

Fâtır 35:43........Allah’ın kanunda bir değişme bulamazsın                      86 

Saffat 37:157......Eğer doğru iseniz kitabınızı getirin                         10 

Zümer 39:9.........Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?                          35 

Zümer 39:69........Rabbinin nûruyla parıldamış, Kitap ortaya                   149 

Mü’min 40:53.......ve İsrâil oğullarına o Kitâbı mîras kıldık               70, 82 

Mü’min 40:54.......akılselim sahiplerine bir yol gösterici                      82 

Mü’min 40:69-70....O, Kitâb’ı ve...elçilerimizi gönderdiğimiz seyleri          170 

Mü’min 40:78.......Onlardan...kimini de anlatmadık                             115 

Mü’min 40:78 & 81..biz, senden önce de elçiler gönderdik                  173, 345 

Mü’min 40:81.......Allah’ın ayetlerinden hangisi inkâr ediyorsun?              115 

Fussilet 41:42.....ne önünden ne de ardından ona bâtıl                          86 

Fussilet 41:43.....sana söylenen, senden önceki peygamber                  73, 341 

Fussilet 41:46.....kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir                     105 

Şurâ 42:1-3........Allâh, sana senden öncekilere böyle vahyeder                 95 

Şurâ 42:14.........kendilerine ilim geldikten sonra                            165 

Şurâ 42:15.........Bizimle sizin aranızda tartışma yoktur                      348 

Şurâ 42:15.........Allah’ın indirdiği her Kitâb’a inandım                       83 

Şûrâ 42:52.........emrimizden bir ruh                                          150 

Zuhruf 43:2-4......Apaçık Kitab’a andolsun ki...Arapça                     84, 110 

Zuhruf 43:45-46....önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor                       159 

Zuhruf 43:57-65....Meryem oğlu...hiç şüphe etmeyin, bana uyun                  345 

Zuhruf 43:63.......İsa...Allah’tan korkun ve bana itaat edin                    80 

Câsiye 45:16-17....çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler                     165 
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Ahkaf 46:12........önder...olarak Musâ’nın Kitab-ı var                     82, 160 

Ahkaf 46:12........(kendinden öncekileri) doğrulayan                           174 

Muhammed 47:8-9....İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara                      116 

Muhammed 47:11.....Allah inananların koruyucusudur                          89, 92 

Muhammed 47:11.....Allah, iman edenlerin Mevlâ’sıdir                            88 

Muhammed 47:32.....çevirenler...Allah’a hiçbir zarar veremezler           127, 184 

Fetih 48:23........Allah’ın ötedenberi süregelen kanunudur                      86 

Hucurât 49:12......Ey inananlar, zandan çok sakının                            349 

Hucurât 49:15......Mü’minler...inandılar, sonra şüphe etmediler                 37 

Kaf 50:16..........biz ona şah damarından daha yakınız                         133 

Kaf 50:29..........Benim huzurumda söz değiştirilmez                            86 

Necm 53:36-38......Mûsâ’nın sahîfesinde (yazılı) olan                          171 

Rahmân 55:1 & 13...O Rahman.  Bu böyle iken, Rabbinizin                        134 

Rahmân 55:78.......Büyüklük...sâhibi Rabb’inin adı ne yücedir                  120 

Vâkıa 56:77-78.....Kur’ân’dır, korunmuş bir kitâpta                         89, 95 

Hadid 57:22........biz onu yaratmadan önce, bir kitâpta                        109 

Hadid 57:25........biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik                   18 

Hadid 57:26-27.....İsâ’yı da gönderdik ona İncîl’i verdik                  83, 345 

Hadid 57:27........İcâdettikleri ruhbanlığı...uymadılar                         37 

Mücadele 58:10.....Allah’ın izni olmadıkça...zarar veremez                     105 

Haşr 59:22.........Öyle Allah ki O, ilah yok O’ndan başka. Rahîm               131 

Haşr 59:23.........öyle Allah’tır ki...müheymin (gözetip koruyan)    121, 126, 145 

Saf 61:6...........İsa...önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı                  175, 345 

Saf 61:14..........İsrâil oğullarından bir zümre inandı                    96, 345 

Cum’a 62:1.........Göklerdekiler ve yerdekiler; o Melîk, o Kuddûs              127 

Cum’a 62:5.........Tevrât yükletilip de sonra onu                              169 

Teğâbûn 64:8.......Artık Allâh’a...ve indirdiğimiz nûra inanın                 150 

Tahrîm 66:2........Ve Allah sizin Mevlâ’nızdır                                  88 

Mülk 67:13-14......Allah yarattığını bilmez mi?  O lâtiftir                    180 

Hâkka 69:44-47.....lâflar uydurup bize iftirâ etseydi                     140, 141 

Cin 72:26-27.......arkasına gözetleyiciler (koruyucular)                    67, 90 

Müzzemmil 73:4.....Veya bunu artır ve ağır ağır Kur’an oku 

Tekvîr 81:23-24....(Muhammed)  O, gayb hakkında suçlanamaz                      68 

Mutaffifin 83:9-10.Yazılmış bir Kitaptır. (Hakk’ı) yalanlayanların vah hâline  116 

Târık 86:4.........Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu                    91 

A’la 87:1..........Rabb’inin yüce adını tesbîh et                              120 

Beyyine 98:4.......ancak kendilerine açık delil geldikten                      165 
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D. 
 

Konular İndeksi 
 

abartma: 299 

Abbasî: 108 

açık delil geldikten sonra: 165 

aciz: 132, 135, 147, 148 

adalet: 121-122  

Afrika: 102, 228, 261, 318 

Ahiret Günü: 68 

ahitler: 61 

Ahmed adında bir peygamberi: 175 

aklınızı kullanın: 35, 147, 156, 158 

Aleviler: 49 

alîm: 28, 49, 55, 93, 118, 163, 164, 

  170, 193, 201, 202, 226, 231, 237, 

  238, 244, 247, 266, 303 

ALIM bilgisayar programını: 239 

Allah’ın ayetleri: 24 

Allah’ın ayetlerini inkâr edenler: 79, 

  102, 111, 113, 116, 118, 166, 169, 

  349 

Allah’ın indirdiği her Kitab’a 

  inandım: 348 

Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse:  

  6, 55, 166 

Allah’ın Kitâb’ı: 24, 168, 183 

Allah’ın kelimeleri değişmez: 

  85, 179, 350 

Allah’ın korkusu: 101 

Allâh katında bu ikisinden: 6, 164 

Allah’ın Sözü: 24, 29, 32, 40, 44, 55, 

  56, 67, 74, 86, 91, 104, 105, 106, 

  107, 109, 117, 212, 129, 137, 139, 

  148, 150, 181, 184, 187, 190, 191, 

  257, 268, 331, 345, 350 

Allah sözünden caymaz: 120, 126, 351  

Allah yolundan çevirmeye 

  alışıyorlardı: 7, 125, 129, 184 

Almanca: 232 

Almani: 257 

Ambirusayiye Nüshası (Kodeks 

  ambrosianus): 268 

amentu: 322 

Amerika: 54, 257 

Anadolu: 216, 307, 314, 316, 318 

Anglo Sakson: 287 

Ankara Üniversitesi: 9, 10, 40 

anlattık: 97, 172, 305, 345 

anlatmadık: 172, 345 

Apaçık bir Kitap’tır: 84 

apoloji: 222 

Apokrifa: 326-329 

Apokrifa’nın 14 Kitaplar: 327 

Arabistan: 102, 314, 319 

Aramice (Aramca): 25, 264 

Arapça: 34, 193, 216, 235, 236, 241, 

  244, 247, 249, 271, 285, 286, 287, 

  316, 341 

Araplar: 318, 333 

Aristo: 45, 289 

Aritotelesci: 214 

Ariyanizm: 225 

arkeoloji: 272 

Armagedon Savaşı: 8 

Arsoinoe Yazmaları: 282 

asıl: 93, 193, 194 

Asya: 318 

Atina: 318 

Avrupa: 102, 268, 316, 332, 333 

ayetlerin aktarması, 86.489: 209 

Ayetlerimizi yalanlayanları: 112, 114 

Ayet Sayısı: 17, 19, 21 

ayrım yapma: 90, 93-95 

Azerbeycan: 314 

Baba (Tanrı olarak): 77, 92, 106, 114, 

  124, 142, 144, 151, 154, 214, 218, 

  226, 243, 292, 306, 309, 315, 317, 

  323, 324, 330, 335, 347 

Babil: 205, 260, 307 

Babil’li Talmud: 201, 202, 207 

Babylonicus Petropalitanus Kodeksi 

  (Leningrad Kodeksi): 268 

Bağdat: 261, 284 

Bakersfield College: 9 

bana itâat edin: 80 

Barnabas İncîl’i: 330-339 

Barnabas İncîl’inin Kur’ân ile 

  Çelişkileri: 337  

Barnabas İncîlinin Kitab-ı 

  Mukaddes ile Çelişkileri: 334 
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Barnabas İncîlinin Tarih ve Coğrafya  

  ile ilgili Çelişkileri: 332 

Baruch: 261 

Bibilografik Sınavı: 288-290 

Biçim Eleştirmenleri: 36 

Bilenlerle bilmeyenler: 35 

bilgisiz: 34-42, 48, 49, 54, 93, 104, 

  132, 139, 164 

bilmezler: 179, 182 

bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz:  

  169, 170 

bize indirilene de size indirilene  

  de inandık: 347 

Bodmer Papirüsleri: 279 

Bohemce: 287 

bölümler halinde bölündü: 262 

Bölüm Sayısı: 17, 21 

Buhayri: 270 

Buşmuri: 270 

California: 9 

cehennemde: 28, 111, 138, 143, 146 

çelişki: 8, 26, 44, 45, 57, 60, 90,  

  91, 185, 189, 193, 216, 218, 227,  

  228, 248, 262, 277, 284, 288, 300, 

  310, 302-304, 309, 332, 334, 337,  

  339, 343 

Cenâb-ı Hakk: 89 

Chester Beatty Papirüsleri: 283 

çift standart: 47, 93, 94 

Columbia Graduade School of Bible  

  and Missions: 9 

Constantinople: 323 

delil gelgikten sonra: 165 

değişik mezhepler: 318 

değiştirildiği iddiası uydurmadır:  

  185, 321, 333, 350 

De ki: Ey Kitâb ehli: 6, 82, 160 

denilirse: 271 

dilbilim (lengüistik): 9, 298, 299, 

  300 

dillerini Kitab’a eğip büker: 179,  

  184-185, 187-188, 195-197 

Din ve Namaz Hocası: 30, 31 

dinilürse: 271 

Dışsal Sınavı: 293,295 

doğrulayıcı: 6, 43, 60, 79, 82, 106, 

  118, 162, 169, 171, 173-175 

doğru yol: 34, 60, 79, 84, 98, 99, 

  100, 118, 122, 123, 131-133, 135, 

  136, 169, 184, 189, 190, 193, 199, 

  220, 263, 304, 332 

doğru mantık yürütme: 58 

Doğu Nüshası: 263 

doğruyu yanlıştan ayıran: 24 

dokuz âyet (mu’cize) vermiştik: 171 

ebedî: 74-78 

Efes Konsey: 324, 325 

Eflatuncu: 214 

Ehl-i Kitab: 36, 98, 161-162, 340 

Ehl-i Sünnet: 108 

eksiltmiyeceksin: 58, 61 

elçiler: 328 

Elamlılar: 318 

elinizde bulunan: 163 

(ELS) yüzde 99.998 derecede 

  tutarlıdır: 207 

En Yüce Olan’ı: 151 

Ermenice: 271, 285, 287 

Erminiler: 249, 325 

esinlemesidir: 24, 25, 26, 293, 346 

Eski Ahit: 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 

  272 

Eski Ahid’in Diğer Çevirileri: 269 

Eski Ahid’in tümü: 79 

Eski Ahit’in yüzde 00.06: 298 

Eski Ahit’ten Aktarılan Ayetlerin 

  Dizini: 354 

Eski Ahit’ten aktarma: 17 

Eski Hahamların Yazıları: 202 

Eski Latince: 287, 270 

Eski Süryanice: 287 

Esseniler: 273, 318 

Ester kitabı: 261, 272 

Eş’ari: 108, 243, 322 

Etyopya: 323, 325 

Fakîhler: 318 

fâni insanlar: 90, 120, 144, 301 

farklılık derecesi yüzde 1.77: 298 

Fars: 314 

Farsça: 203, 244, 287 

Ferisiler: 273, 318 

fidye: 75, 144 
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Filistin: 261, 272, 334, 314 

Filistin’li Talmud: 202 

Filistin’li Targum: 271 

Frank: 316 

Frankça: 287 

Fransa: 225, 232, 256 

Frikya: 318 

Furkan: 24 

Galile’liler: 318 

gayb: 27, 67, 68, 69, 90, 131 

Gassan: 286, 318 

Gelecek Çağ:  68 

Gemara: 201, 202 

genel mektuplar: 18 

Genistalar: 318 

gerçek: 22, 301 

gerçek Hıristiynlık: 36 

Grekçe: 9, 13, 16-17, 24-26 27, 34-35, 

  48-49, 106, 151, 157, 165, 209, 215, 

  222, 231, 250, 258, 269-270,  

  279-280, 283-284, 285, 287, 290, 

  296, 298-299, 319 

Grekler: 249 

Gritliler: 318 

gizleyip saklıyorlardı: 180, 186, 327 

gizli kodlar: 206 207 

görene: 67 

görgü tanığı: 291  

Gotça: 271, 285, 287, 315 

Gregoryanlık: 325 

Grekçe: 34, 216, 279, 296 

güçsuz: 143 

Güney Mezopotamya: 314 

Gürcüce: 271 

habersiz: 143 

Habeşçe: 285, 287, 316 

Habeşistan: 261, 270, 314, 316 

hadis: 81, 154, 233-239 

Hakîm: 350 

halife: 108, 177, 240, 241, 249, 250, 

  251, 252, 270, 284, 296 

Hanbelî: 108, 246 

Harf Sayısı: 19, 21, 265 

Hârzemce: 244 

hayali: 84 

Helenler: 318 

hepsi bir değildir: 96-104 

hicret: 264, 271 

Hierapolis’da; (Pamukkale’de): 209, 

  211, 291 

Hilleli nüshası: 263 

Himer: 286 

Hindistan: 261, 323 

Hindu: 54, 249 

Hint: 219, 333 

Hippona Konseyi: 278 

Hiralılar: 286, 318 

Hıristiyanlar: 98, 99, 186 

Hirodeler:  318 

Horasan: 314 

hükümlerin: 166 

İbranice: 9, 13, 25, 26, 34, 48-49, 

  79, 130, 151, 154, 157, 197,  

  204-205, 211, 217, 222, 227-228, 

  235, 244, 247, 258, 266-267, 269, 

  272, 277, 296, 341 

İbranice harfler: 265 

İbraniler: 217 

İconium (Konya) sinodu: 319 

İçsel Kanıt Sınavı: 290-293 

ikinci derecede esin kitaplar: 328 

İkinci Evrensel Konsey: 323 

İkinci Kartaca sinodu: 319 

ikiyüzlük: 57, 164, 170, 175 

ilgisiz: 143 

inanmak: 115, 118, 134, 168, 192, 193 

inanmıyorlar: 179, 183 

inkâr edelerin durumu nedir?: 179, 183 

İncîl: 13, 16, 27, 81, 106, 132, 209, 

  227, 237, 350 

İncîl’de 2.559 Eski Ahit ayetleri: 22 

İncîl’den Aktarılan Ayetlerin Dizini: 

  359 

İncîl’in ayetleri 7.957: 21, 22 

İncîl’in çevirileri 19.284: 279 

İncîl’in Eski Grekçe 5.309 el 

  yazmaları: 279 

İncîl’in farlılık derecesi yüzde 1.77: 

  298 

İncîl tasdik edilir: 83 

İngilizce: 232 

İngiliz Müzesi Kodeksi: 268 
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İngiliz Müzesi: 281, 275, 282, 290  

inkâr edenler: 

Irak: 62, 261, 341, 333, 331, 314 

İran: 219, 314 

İranlılar: 249, 333 

İrlanda: 315, 323 

İsa’nın Elçileri: 305, 

işbirliği: 316 

İsimler İndeksi: 385 

İslavca: 287 

İspanya: 225 

İskenderiye: 318, 319 

İskoçya: 316 

İslâmiyet’ten önce, 5.300 mentin 

  mevcuttur: 289 

İsrâil: 36, 41, 42, 63, 67, 102, 107, 

  111, 41, 193, 204, 207, 236, 248,  

  263, 267, 273, 275, 276, 288, 307, 

  328, 331 

İstanbul: 323 

Işık: 24, 151 

İtalya: 314, 331, 332  

İyi Haber: 16, 106 

İznik Konseyi: 281, 321-325, 342 

Jerom’ın Latince Vulgata: 227, 263, 

  269, 270, 286, 287, 334 

John Rylands Papirüsü: 282 

Kadiköy: 319, 325 

Kadir Allah: 135, 147, 148 

kâfir: 52, 81, 111 

kâfirlerdir: 37 

Kahire Kodeksi: 268 

Kalkedonya konsilinde: 319 

Kanon: Eski Ahit: 258-262, 328, 329 

Kanon: Yeni Ahit: 276-278 

Kanon Listeleri: 278 

Kapadokya: 318 

Kartaca sinodu: 319 

Kartça Konseyi: 278 

Kâtip: 207 

Katolik: 318, 319, 321, 326, 328 

katmıyacaksın: 58, 61 

kavganın patlak verdi: 318 

Kaynakça: 398 

kehanet: 18 

Kelâm: 143, 215, 226, 230, 248, 284 

kelimeleri değişmez: 179 

kelimeleri dillerinde bükerek: 197 

kelimenin harflerinin yerlerini 

  değiştirirler: 194 

kelime sayısı: 17, 19, 21 

Kelt: 219 

Keltler: 315 

kendi rûhundan üfledi: 84 

keyfi: 140 

Kıbrıs: 314 

kılavuz: 68, 80 

kılavuzsuz: 133 

kilise babaları: 208-232 

Kilise Tarihi: 305 

Kıpça: 316 

Kıpt: 325 

Kirene: 318 

Kitâbı: 24, 150, 160, 171 

Kitabı okuyorlar: 155, 156, 157 

Kitab’ın hepsine inanırsınız: 80, 83, 

  347 

Kitab okuyanlara sor: 157-159 

Kitap: 23, 161, 245 

Kitap Ehli: 171 

kitaplar: 24 

Kitap sahiplerine: 159 

kitap sayısı: 21 

Kıyamet Günü: 68, 136 

Koine Grekçe: 16 

Konstantinople: 227 

Koptça: 270, 285 

korku yoktur: 99 

koruyucusu: 90, 91, 92, 130, 171 

koruma: 145, 148, 174, 272 

Kudüs: 273 

Kumran: 272, 273, 274 

kural: 276 

Kur’ân-ı: 350 

Kur’ân-ı Kerîm’den aktarılan ayetlerin 

  dizini: 365 

Kurtarıcı: 17, 27, 37, 216, 257, 335, 

  345, 346 

Kurtarıcı İsa: 345 

kurtuluş: 70 

kusursuzluık: 26 

Kutsal Kitap: 24, 37 
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Kutsal Ruh: 23, 24, 25, 68, 105, 151, 

  154, 207, 210, 211, 214, 217, 222, 

  223, 226, 228, 274, 285, 305, 306, 

  309, 315, 323, 324, 330, 337 

Kutsal Yası: 24 

Kutsal Yazılar: 14, 23, 24, 35, 43, 

  76, 79, 95, 103, 142, 154, 155, 201, 

  210, 213, 219, 226, 228, 265, 273, 

  277, 300, 305, 306, 337, 352 

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir: 

  23 

Kuttuni Nüshası; (Kodeks cottonianus): 

  268 

Kürt: 314 

Kuzey Afrika: 314 

Kuzey Almanya: 323 

Latince: 203, 209, 227, 263, 270, 285, 

  316, 334, 341 

Latran Konsiline: 230 

Lectionaries sayısı 2.143:  286 

Leningrad Kodeks: 274 

Levili: 259, 330, 332 

Libya: 315, 318 

Lut Deniz Tomarları: 272-275 

Mantık: 45-60, 95, 180, 353 

mantığı: 147 

mantık hatalar: 134 

Mantıksızlık: 45, 46, 54, 56, 60, 316 

mantık tasımı: 58 

Masonluk: 50 

Matta İbranice Olarak Yazılmıştır:  

  217, 222 

Mazorete: 264 

Mazoretic Text: 263, 267, 270, 274 

Medine: 18-21, 19, 185, 193, 233, 235, 

  239, 261, 263 

Medler: 317 

Mekke: 18-21, 170, 176, 185, 340, 341 

melekler: 91, 92 

Melkitler: 319 

merhameti: 135 

merhametsiz: 135 

Mesih: 17, 69 

Mesihçiler: 215, 320 

Mesih ifadesi tam 9 kez geçiyor: 69 

Mesih İnanlıları: 209, 222, 281 

Mesih’in Bin Yıllık Krallığı: 68 

Mesih’in Tekrar Gelişi: 68 

Mezopotamya: 318 

Mısır: 249, 270, 272, 281, 283, 315, 

  316, 318, 325, 341,  

Monofizitler: 324 

Mugah nüshası: 263 

Muhafazakâr: 318 

Muhammed bir ümmi: 175, 340, 341 

Multnomah School of the Bible: 9, 275 

mü’minler: 97, 101 

Mu’tezile: 107, 108, 240, 322 

Müjde: 16, 23, 28, 69, 167, 336, 345 

Müjdelerin Özellikleri: 277 

Müjdenin Yayılması: 314 

Musevîliğin: 84, 326 

Müslüman: 4, 7, 10, 14, 22, 30-32,  

  34-36, 38, 40, 45, 46, 49-50, 

  52-53,, 55-57, 60, 78, 80-81,, 84,  

  86-87, 89-91, 94-98, 100, 104-105, 

  107-110, 114-117, 133, 135, 154, 

  157, 159, 161, 164-165, 167, 170, 

  174-178, 180, 183, 185-186, 188, 

  191-193, 196, 203, 235-236, 239-241, 

  244, 247-249, 252, 262-263, 272, 

  284, 287, 296-297, 309, 316, 319,  

  322, 326, 331-333, 336, 338-345 

Nasranîler: 318 

nasih: 42, 174 

Necran: 240, 286 

Nebi’îm: 4, 13, 14, 16, 67, 83, 327, 

  350 

nefesi: 24 

Nesh: 38-44 

Nesih: 38-44 

nesiller: 62, 63, 65, 70, 126, 201, 

  309, 310 

Nesturîler: 319, 325 

Nişaur: 314 

Norcya’lı: 184 

numaralar: 301, 302 

Nur: 6, 24, 84, 141, 148, 149, 150, 

  155, 160, 166, 238, 252, 253, 

  323, 324 

Nur ve Işık: 24 

Nüzül Sırası: 19 
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Oğul (Tanrı’nın): 70, 106, 114, 126, 

  142, 226, 243, 315, 323, 324 

okuyorlr: 155-157 

orat ayet: 265 

orijinalleri: 30, 297, 299 

orta çağa ait: 331, 332, 334 

Orta Doğu: 102, 267, 272 

Ortodox (hasidim):  318 

Ölü Deniz Tomarları: 274, 303, 332 

ölümden dirilişi: 330 

önyargı: 

Pacific Western University: 9 

Papa: 219, 227, 230, 257, 286, 317, 

  318, 319, 321, 342 

Papirüsler: 275, 280, 282, 283, 287, 

  289 

Paris: 279 

Pamfilya: 318 

Parmak izler: 206 

parşömen: 281 

Partiya: 307, 308 

Partizanlar: 318 

Partlar: 318 

Paten: 314 

Patristik: 208-232 

Pavlus’un mektupları: 17 

Pehlevîce: 241 

Pentateuk: 268 

Peshitta: 263, 270, 285 

peygamber: 67, 327 

Peygamberler: 16, 132, 350 

peygamberler tasdik edilir: 83 

peygamberlik: 67 

Peygamberlik ayetler: 175-176 

peygamberlik sözleri: 67 

Peygamberlerin Kodeksi; (Leningrad  

  Kodeksi): 268 

Pikt: 315 

Pitagorcu: 214 

Pontus: 318 

Portekiz: 225 

Protestanlar: 324 

Rab: 37, 330 

Rab’bin gelişine dek: 72 

Rabbin Günü: 68 

Rab dedi ki: 25 

Rab emretti: 25 

Rabia: 286 

Rab İsa Mesih: 330 

Rab konuştu: 25 

Rab Tanrı: 330 

Rab Yehova: 149, 159 

Rahimdir: 134 

Rahmân’dır: 134 

Râhman’ın ayetleri: 24 

râinâ: 196, 197 

reformcu: 318 

Romalılar: 249, 273, 318 

Roma Zulüm Dönemlerde: 310-313 

ruhban: 104 

Ruhül Kuddüs: 215 

ruhsal gıda: 129, 130, 131 

Sâbiîler: 99 

Sadukîler: 273, 318 

sahte: 327 

Saidi: 270 

saklamak: 179, 180, 327 

salihler: 97 

Şam: 316, 318 

Samiriyeliler: 267 

Samiriyelilerin Tevrâtı: 268 

Sanhedrin: 264 

sanal: 84, 156 

Sanskritçe: 259 

satıyorlardı: 181 

şefkati: 5, 129 

şehitler: 310 

şema: 116 

Septuagint: 261, 269, 270, 271, 286 

şeriat: 14, 43, 61, 65, 71, 72, 122, 

  126, 176, 182, 184, 202, 212, 223, 

  234, 254, 259, 260, 265, 267 

Sicariiler: 318 

Şiî: 170 

size indirilene de inandık: 80, 81 

Soferîm: 266 

Sogdica: 244, 287 

Son Günleri: 68 

sorular: 32 

söylediğim sözü: 121, 301, 310, 352 

Söz: 284 

sözde Hıristiyan: 104 
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sözleri yerlerinden değiştirirler: 198 

sözlerini değiştirebilecek hiç kimse 

yoktur: 85, 121, 187, 350 

standart ölçü: 276 

Stoacı: 214 

St. Petersburg nüshası: 263 

Sufi: 242 

sünnet: 173 

Sünniler: 246 

sûre adı: 19 

Süre No: 19 

Suriye: 314, 341 

Süryanice: 203, 216, 241, 244, 248, 249, 

263, 270, 271, 285 

Süryanice Peshitta: 287 

Süriyaniler: 249 

Süryani Philoxenian: 270 

tağyır: 101 

Tahran: 314 

tahrif: 30, 31, 33, 47, 60, 89, 101, 

  104, 112, 114, 147, 153, 184, 186, 

  198, 241, 242, 245-247, 262, 283, 

  299, 326, 340, 341 

tahrif iddiaların esas kaynakları: 

  340-343 

tahta fıçılar: 333 

Talmud: 172, 203, 261, 264 

Tanrı: 330 

Tanrı’nın dediği olur: 64, 141, 144, 

  350 

Tanrı’nın Eğemenliği: 68 

Tanrı’nın güvenilirliğini: 102 

Tanrı’nın Oğludur: 335 

Tanrı’nın Oğlu ifadesi: 330 

Tanrı’nın Ruh: 330 

Tanrı’nın Sözü: 24 

tamamlayıcı: 173 

tasdik: 95 

tebdil: 101 

Tebriz: 314 

teslis doktrini: 220, 221, 228, 230 

tevâtür: 43 

te’vil: 246, 247 

Tevrât: 111, 132, 155, 162, 193, 199, 

  272, 327, 350 
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