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Kutsal Kitaplar Hakkında 

1. 
Allah’ın Sözü ezeli ve ebedi midir? (Lev-i Mahfuz) 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 40:8.....Allahımızın sözü ebediyen durur... 

Matta 24:35.....benim sözlerim asla ortadan 

kalkmayacaktır. 

Yuhanna 1:1....Başlangıçta Söz vardı…   

1 Petrus 1:23-25..... Rab’bin sözü sonsuza dek 

kalıcıdır. 

----------------------------------------------------- 

Yunus 10:64.....Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte 

bu, büyük kurtuluştur. 

Hadid 57:22.....hiç bir musibet yoktur ki, biz onu 

yaratmadan önce, bir kitâpta (yazılmış ezeli 

bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın. 

Not: İslamiyet tarihinde, bu konuda iki farklı 

görüş vardı. Eş'ari ekollerin cevabı "Evet" 

olurdu, Mu'tezilerin cevabı "Hayır" olurdu. 

2. 
Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, ve İncil) 

Allah’ın Sözü olarak kabul edilir mi?  

(Kutsal Kitap olarak) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

2 Timoteyus 3:16.....Kutsal Yazıların tümü Tanrı 

esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve 

doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 

2 Petrus 1:20-21.....20. Öncelikle şunu bilin ki, 

Kutsal Yazılarda... 21. hiçbir peygamberlik sözü 

insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal 

Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:119.....Kitab’ın hepsine inanırsız. 

Nisâ 4:136 & 163.....136. Ey inananlar... 163. 

daha önce indirilmiş bulunduğu Kitab’a inanın... 

Ankebut 29:46.....Bize indirilene de, size 

indirilene de inandık. 

Secde 32:22-23.....22. Rabb’in ayetleri... 23. 

hakkında şüphe içine düşme. 

Şura 42:15.....Allah’ın indirdiği her kitab’a inandım. 
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3. 
Tanrı Kitab-ı Mukaddes’i gönderirken ancak 

Yahudiler aracılığıyla göndermeye mi karar 

vermiştir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 3:1-4.....1. O halde Yahudi’nin ne 

üstünlüğü var? 2. Her yönden çoktur. Birincisi, 

Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.  

Romalılar 9:3-4.....3.  Kardeşlerimin, 

soydaşlarım olan İsrailliler'in... 4. Evlatlığa 

kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler 

onlardır. Antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, 

tapınma düzeni, vaatler onlarındır. 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27.....Biz ona İshak’î ve (torunu) 

Yakub’u armağan ettik. Onun nesli içine 

peygamberlik ve Kitab koyduk.  

Câsiye 45:16.....Andolsun biz, İsrail oğullarına 

Kitab, hüküm (Hikmet ve hükümranlık) ve 

peygamberlik verdik, onları güzel rızıklarla 

besledik, ve onları alemlere üsütün kıldık.  

4. 
Kitab-ı Mukaddes’teki peygamberlerin Tanrı 

tarafından gönderildiğine bir kanıt olarak onlara 

mucizeler yapma kudreti vermiş miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 10:1—2.....1. RAB Musa'ya, “Firavunun yanına 

git” dedi, “Belirtilerimi aralarında göstermek 

için... 2. anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz.”  

Yuhanna 14:9-12.....1. Isa... 11. Bana iman edin… 

Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. 

İbraniler 2:4.....3. Tanrı da buna belirtiler, 

harikalar, çeşitli mucizeler...  tanıklık etti. 

-------------------------------------------------------- 

Bakara 2:92, 118.....92. Musa size açık 

delillerle gelmişti… 118. Allah bizimle konuşmalı, 

ya da bize bir ayet (mucize) gelmeli değil miydi?  

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. Ben size 

Rabbinizden bir mucize getirdim.  

Al-i İmran 3:183.....De ki: “Size benden once 

açık deliller ve bu dediğinizi de getiren 

peygamberler gelmişti.  
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5. 
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften 

(bozulmaktan) korumak istiyor mu? (Niyet) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Mezmur 89:34....dudaklarımdan çıkanı değiştirmem. 

Vahiy 22:18-19......18. herkesi uyarıyorum! Eğer bir 

kimse bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta 

yazılı belaları ona katacaktır. 19. Eğer bir kimse 

bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey 

çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından 

ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. 

------------------------------------------------- 

Yûnus 10:64.....Allah’ın kelimeleri değişmez. 

Hicr 15:9.....O zikri... O’nun koruyucusu da 

elbette biziz! 

İsrâ 17:77....kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. 

Kehf 18:27.....sözlerini değiştirecek kimse yoktur. 

Fâtır 35:43.....Allah’ın kanununda bir değişme 

bulamazsın; 

Vâkıa 56:77-78.....Kur’ân’dır, korunmuş bir kitâp… 

6. 
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) 

koruyacak güçte midir?  (Kudret) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 14:24 & 27.....24. Orduların RABBİ and edip 

dedi... 27. nasıl tasarladımsa öyle duracak... 

RABBİ tasarladı, ve kim bozar? 

İşaya 54:10.....selamet ahidim sarsılmaz… RAB diyor. 

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

kalkmayacaktır. 

Yuhunna 10:35.....Kutsal Yazı da geçerliğini 

yitirmez. 

-------------------------------------------------------------- 

En’âm 6:34 & 115.....Allah’ın kelimelerini 

değiştirebilecek kimse yoktur... Rabb’inin sözü hem 

doğrulukça, hem de adâletçe tamamlanmıştır. O’nun 

sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. 

Yunus 10:64.....Allah'ın kelimeleri değişmez. 

Hıcr 15:9.....O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; 

O’nun koruyucusu da elbette biziz! 

Kehf 18:27.....Rabb'în Kitabı'ndan sana vahyedileni 

oku; O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. 
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7. 
Yüce Allah'ın kendi niyet ve kudretine karşı, 

O'nun gönderdiği Kutsal Kitaplar'ın orijinal 

sözleri, Şeytan, cinler veya fanî insanlar 

tarafından bozulmasını veya değiştirilmesine izin 

verir miydi?  (Tahrif bi’l-lafz) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaiah 55:11.....ağızımdan çıkan sözüm de öyle 

olacaktır; bana boş dönmiyecektir, fakat murat 

ettiğim şeyi yapacak, ve yapsın diye onu gönderdiğim 

işi başaracak. 

Markos 12:24.....İsa... Ne Kutsal Yazıları ne de 

Tanrı’nın gücünü biliyorsunuz.  Yanılmanızın 

nedeni de bu değil mi? 

------------------------------------------------- 

Hac 22:52.....Senden önce hiçbir resul ve nebi 

göndermemiştik ki o... şeytan... Fakat Allah, 

şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra ayetlerini 

sağlamlaştırır. 

Hakka 69:44-47 & 51.....44. Eğer o, bazı laflar 

uydurup bize iftira etseydi, 45. elbette ondan 

sağ elini (gücünü, kuvvetini) alırdık, 46. sonra 

onun can damarını keserdik. 47. Sizden hiç kimse 

buna engel olamazdı. 51. O kesin gerçektir. 

8. 
İnsanlar tarafından Tanrı’nın Sözünü yanlış 

şekilde yorumlamak ya da bir ayeti yanlış olarak 

aktarmak söz konusu olabilir mi? (Tahrif bi’l-ma’na) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Galatyalılar. 1:7-8.....7. başka bir müjde yoktur. 

Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesi'ni 

çarpıtmak isteyen kimseler vardır. 8. Biz, ya da 

gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye 

ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! 

Tıtus 1:11..... Onların ağzını kapamak gerek. 
-------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:78.....Onlardan bir grup var ki, 

Kitabda olmayan bir şeyi, siz Kitabdan sanasınız 

diye dillerini Kitab’a eğip büker (uydurdukları 

sözleri, vahiymiş gibi göstermek için kelimeleri 

dillerinde bükerek okur, onları, kitabın sözlerine 

benzetmeğe çalışır)lar. 
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9. 
Tanrı Sözünün değiştirildiğini ya da bozulduğunu 

iddia edenler, ya 1Tanrı buna farkında değildi, 

ya da 2Tanri buna önemsemiyordu, ya da 3Tanrı buna 

karşı hiç bir şey yapamıyordu ima ederek Tanrı’nın 

sıfatlarına karşı hakaret etmiş olmuyorlar mı? 

(el-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İbraniler 4:12-13.....12. Tanrı’nın sözü diri ve 

etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. 13. 

Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözler, 

önünde her şey çıplak ve açıktır. 

--------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 29 & 255.....20. Şüphesiz Allah’ın her 

şeyi yapmağa gücü yeter… 29. O her şeyi bilir… 255. 

Onları koru(yup gözetmek), kendisine ağır gelmez. 

İbrahim 14:47.....Sakın, Allah’ı peygamberlerine 

verdığı sözden cayar sanma! Çünkü Allah daima 

üstündür, öç alandır! 

Fussilet 41:41-42....41. Halbuki o, eşsiz bir Kitab’dır. 

42. Ki ne önünden, ne ardından ona batıl gelmez. 

10. 
Tanrı’nın Sözünün tahrif edildiğini ya da 

bozulduğunu iddia edenler, Şeytan Yüce Tanrı 

üzerinde galip geldiğini ima ederek, Tanrı’ya 

karşı hakaret etmiş olmuyorlar mı?  

(El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 14:24 & 27.....24. Orduların RABBİ and edip 

dedi: Gerçek, nasıl düşündümse öyle olacak; ve 

nasıl tasarladımsa öyle duracak. 27. Çünkü 

orduların RABBİ tasarladı, ve kim bozar? Ve onun 

eli uzanmıştır, ve onu kim geri çevirir? 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:20 & 255.....20. Şüphesiz Allah’ın her 

şeyi yapmağa gücü yeter. 255. Onları koru(yup 

gözet)mek, kendisine ağır gelmez. O yücedir, büyüktür. 

Yunus 10:17.....Allah’a yalan uydurup atan, yahut 

O’nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim 

olabilir? Şüphesiz suçlular asla onmazlar. 

Hicr 15:9.....O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik 

biz; ve O’nun koruyucusu da elbette biziz! 
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11. 
Tanrı sadece bir Kutsal Kitab-ı koruyup öbürlerini 

korumayacak kadar sadıksız olur mu?  

(El-Adl, El-Hadi, El-Mumin, El-Muksit) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Mezmur 12:6-7.....6. RABBİN sözleri pak sözlerdir… 

7. Onları sen tutacaksın, ya RAB, Onları bu 

nesilden ebediyen koruyacaksın. 

Luka 21:33.....Gök ve yer ortadan kalkacak, ama 

benim sözlerim asla oradan kalkmayacaktır. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111.....Gerek Tevrat’ta, gerek İncil’de, 

gerek Kur’an’da Allah’tan daha çok ahdini yerine 

getiren kim olabilir? 

Hud 11:57.....Şüphesiz Rabb’im, her şeyi koruy(up 

gözet)lendir. 

İbrahim 14:47.....Sakin, Allah’ı, peygamberlerine 

verdiği sözden cayar sanma! Çünkü Allah daima 

üsütndür, öç alandır! 

Hac 22:47.....Allah sözünden caymaz. 

12. 
Tanrı’nın Kelamı, Ahiret Gününde bütün insanları 

yargılamak için değişmez ve sabit bir ölçü olacak 

mıdır? (El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 12:48.....Beni reddeden ve sözlerimi 

kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. 

Söylediğim söz o kişiyi son günde yargılayacaktır. 

Vahiy 20:12.....Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam 

kıtabı denen başka bir kitap daha açıldı.  Ölüler, 

kitaplarda yazılanlara bakılarak kendi 

yaptıklarına göre yargılandı. 

------------------------------------------------- 

Hicr 15:9.....9. O zikri (Kur’an-ı) biz indirdik 

biz; ve O’nun koruyucusu da elbette biziz! 10. 

Andolsun, senden önce... de elçiler gönderdik.  

Zumar 39:69-70.....69. Yer, Rabb’inin nuru ile 

parladı kitap (ortaya) kondu, peygamberler ve 

şahitler getirildi av aralarında adalatle 

hükmedildi. Onlara asla zülmedilmez. 70. Herkes 

yaptığının karşılığı tam verildi. O, onların ne 

yaptıklarını en iyi bilendir. 
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13. 
Allah’ın gönderdiği Kutsal Kitaplar arasında bir 

kısmına inanıp bir kısmını inkâr etmek doğru bir 

yaklaşım olur mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

2 Timoteyus 3:16.....Kutsal Yazıların tümü Tanrı 

esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve 

doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:85 & 285.....85. Yoksa siz Kitabın bir 

kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? 

285. Hepsi Allah’a meleklerine, kitablarına ve 

peygamberlerine inandı. ‘O’nun elçilerinden 

hiçbirini diğerinden ayırmayız.’ dedilier. 

Al-i İmran 3:84 & 119.... 84.  Musa’ya, İsa’ya ve 

peygamberlere Rab’leri tarafından verilene inandık; 

onlar arasında bir ayrım yapmayız, biz O’na 

teslim olanlarız. 119. Kitab’ın hepsine inanırsınız. 

14. 
Allah, O’nun gönderdiği bütün Kutsal 

Kitaplarının, herkes tarafından okunmasını 

istiyor mu?  
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 6:4-7.....6. Bugün sana emretmekte 

olduğum sözler senin yüreğine olacaklar; 7. ve 

onları oğullarının zihine iyice koyacaksın.   

2 Timoteyus 2:15.....Kendini Tanrı'ya makbul, 

gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir 

işçi olarak sunmaya gayret et. 

-------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:79, 84 & 119.....79. Öğrettiğiniz ve 

okuduğunuz Kitab gereğince Rabb’a hâlis kullar 

olun!… 84. İsa’ya… verilene inandık… 119. ayrım 

yapmayız… Kitab’ın hepsine inanırsınız.  

Not: Müslümanların iman etmeleri gereken Kutsal 

Kitap'ların, tamamını kelime ve harf sayısına göre 

hesaplandığımızda; yüzde 90'ı Tevrat, Zebur ve 

İncil'den, yüzde 10'u Kur'an-ı Kerim'den 

oluşmaktadır. 
 

Kitab-ı Mukaddes: Sözler = 783.137 Harflar = 3.566.480 

Kur'an-ı Kerim: Sözler = 77.934 Harflar = 326.048 
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15. 
Bir insanın hayatında “bereket” alması için en 

önemli olan şart Tanrı’nın Sözünü okuyup itaat 

etmesi midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 11:26-27.....26. Bakın, ben bugün önünüze 

bereketi ve laneti koyuyorum. 27. Bugün size 

emretmekte olduğum Allahınız RABBİN emirlerini 

dinlerseniz, bereket, 28. ve… dinlemezseniz lanet.  

Tesniye 28:13-14.....13. Ve eğer… Allahın RABBİN 

emirlerini tutmak ve yapmak için dinlersen, 14. 

RAB seni kuyruk değil baş edecek; ve ancak üstün 

olacaksın, ve alt olmıyacaksın. 

Tesniye 30:19.....Senin önünde hayatla ölümü, 

bereketle laneti koyduğuma, gökleri ve yeri size 

karşı şahit tutuyorum; bunun için hayatı seç. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:2-5.....2. İşte o Kitab; kendisinde hiç 

şüphe yoktur. 4. Sana indirilene ve senden önce 

indirilene ınanırlar; ahirete de kesinlikle iman 

ederler. 5. İşte onlar, Rablerinden bir hidayet 

üzeredirler ve umduklarına erenler, işte onlardır! 

16. 
Kitab-ı Mukaddes’i okumak ve itaat etmek 

istemeyenler kâfir olup kendileri bir lanet 

altında bulunurlar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yeremya 11:3.....Bu ahdin sözlerini dinlemiyen 

lânetli olsun 

İbraniler 12:25 & 29.....25. Bunları söyleyeni 

reddetmemeye dikkat edin... 29. Çünkü Tanrımız 

yakıp tüketen bir ateştir. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:61.....Allah’ın gazabına uğradılar... 

çünkü onlar, Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlar… 

Al-i İmrân 3:93-94.....93. Tevrât’ı getirip okuyun... 

94. iftira ederse, işte onlar zalimlerdir. 

A'raf 7:37.....Ayetlerimizi yalanlayıp... onlar 

ateş halkıdır. 

Ankebut 29:46-47.....46. Kitab ehli... size 

indirilene de inandık... 47. Ayetlerimizi, 

kâfirden başkası inkâr etmez. 
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17. 
Tanrı Sözünün, Vahiy kitabı ile Kutsal Kitap’ın 

tamamlandığı kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Vahiy 22:18-19.....18. Bu kitaptaki peygamberlik 

sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse 

bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta 

yazılı belaları ona katacaktır. 19. Eğer bir kimse 

bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey 

çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından 

ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.   

------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:19-20.....19. Allah katında din, 

İslamdır. Kitab verilmiş olanlar, kendilerine ilim 

geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan 

ötürü, ayrılığa düştüler… 20. Eğer İslam olurlarsa 

doğru yolu bulurlar. 

Al-i İmrân 3:85.....Kim İslam’dan başka bir din 

ararsa... kaybedenlerden olacaktır. 

18. 
Kur’an-ı Kerim Tanrı’nın geçerli Sözü olarak kabul 

edilebilmesi için, Kur’anın daha evvelki Kitab-ı 

Mukaddes ile tamamen bir uyum içinde olmasının 

gerekli bir şart olduğu kabul edilir mi?  
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 8:20*.....Eğer bu söze göre söylemezlerse 

gerçek onlar için tan ışığı olmaz. 

1 Korintliler 14:32-33.....32. Peygamberlerin 

ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. 33. 

Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. 

Galatyalılar 1:8..... Biz ya da gökten bir melek 

bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir 

müjde bildirirse, lanet olsun ona!  

-------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19 & 3:85.....19. Allah katında din, 

İslamdır. 85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa, 

bilsin ki, (o din) ondan Kabul edilmeyecek ve o, 

ahirette kaybedenlerden olacaktır.  

Kafirun 109:1-6.....1. De ki: Ey kafirler! 6. 

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.  

Ahzab 33:40.....Muhammad… Allah’ın Resulü ve 

peygamberlerın sonuncusudur. 
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19. 
Kur’an-ı Kerim’de, Kitab-ı Mukaddes ile apaçık 

çelişkiler veya tamamen zıt olan oğretişler var 

mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

1 Yuhanna 2:22-24....22. Baba’yı ve Oğul’u inkâr 

eden, Mesih-karşıtıdır. 23. Oğul’u inkâr eden hiç 

kimsede Baba da yoktur.  

2 Yuhanna 1:9.....Daha ileri gidip Mesih’in 

öğretişine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı 

yoktur. Bu öğretişe bağlı kalanda ise hem Baba, 

hem de Oğul vardır. 

------------------------------------------------- 

Şuara 26:196.....O(nun zikri, yahut manası), 

evvelkilerin Kitablarında da vardır.  

Fussilet 41:43.....(Ey Muhammed), sana söylenen, 

senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan 

başka bir şey değildir.  

Şura 42:15.....Allah bizim de Rabb’imiz, sizin de 

Rabb’inizdir... Bizimle sizin aranızda bir 

tartışma (sebebi) yoktur. 

20. 
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’deki ”vahiy” 

kavramı aynı mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

2 Timoteyus 3:15-16......15. Sen ise öğrendiğin 

ve güvendiğin ilkelere bağlı kal... 16. Kutsal 

Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, 

azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda 

eğitmek için yararlıdır. 

2 Petrus 1:20-21.....20. Öncelikle şunu bilin ki, 

Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü 

kimsenin özel yorumu değildir. 21. Çünkü hiçbir 

peygamberlik sözü insanın isteğinden 

kaynaklanmadı. Insanlar Kutsal Ruh’ca 

yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler. 

-------------------------------------------------------- 

Nisa 4:163-164.....163. Nuh’a ve ondan sonra 

gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da 

vahyettik... 164. Allah Musa ile de konuşmuştu. 

En’am 6:19.....De ki, “Benimle sizin aranızda 

Allah şahittir. Bu Kur’an bana vahyolundu ki... 
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21. 
Yahudiler ve Hrıstiyanlar acısından Kur’an-ı 

Kerim Tanrı’nın Söz’ü olarak kabul edilir mi? 

(Kutsal Kitap Olarak) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 18:20-21.....20. Eğer bir peygamber RAB'bin 

adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya 

da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir.  21. 

Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın." 

İşaya 8:20.....Eğer bu söze göre söylemezlerse 

gerçek onlar için tan ışığı olmaz. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:82.....Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Eğer (o) 

Allah’tan başka tarafından (indirilmiş) olsaydı, 

onda birbirini tutmaz çok şeyler bulurlarda. 

Şura 26:196-197.....196. O(nun zikri, yahut 

manası), evvelkilerin Kitablarında da vardır. 

197. İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi de 

(Kur’anın Allah kelamı olduğu hakkında) onlar 

için bir delil değil mi? 

22. 
Allah, bir Kutsal Kitap gönderdikten sonra, o kitabın 

bazı ayetlerinin ”nesh” edilmesine (hükümsüz bırakma) 

bir ihtiyaç duyar mı? (Mensûh ve Nesih) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Mezmur 89:34.....Ahdimi bozmam, ve dudaklarımdan 

çıkanı değiştirmem. 

Luka 16:17.....Gök ve yerin ortadan kalkması, Kutsal 

Yasa'nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha 

kolaydır. 

Yuhanna 10:35.....Kutsal Yazı da geçerliliğini 

yitirmez. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:106.....Biz daha iyisini veya benzerini 

getirmedikçe bir âyeti(n hükmünü) yürürlükten 

kaldırmaz veya onu unutturmayız.  

Ra'd 13:39.....Allah, dilediğini siler, bırakır. 

Nahl 16:101.....Biz bir âyetin yerine başka bir âyet 

getirdiğimiz zaman… "Sen (Allah'a) iftira ediyorsun… 

derler. Hayır (ama) çokları bilmiyorlar.   

İsra 17:86.....Andolsun, biz dilesek, sana 

vahyettiğimiz (ayetler)i tamamen gideririz;  
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23. 
Eğer Kur’an-ı Kerim bu dünyanın alemi tarafından 

indirilmiş ise ve bazı cinler tarafından tasdik 

edilmişse, bu Tanrı tarafından gönderildiğine iyi 

bir işaret olur mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 14:30.....dünyanın egemeni geliyor. Onun 

benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 

2 Korintliler 4:4..... Mesih’in yüceliğini bildiren 

müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu 

çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. 

------------------------------------------------- 

Fatih 1:1-2.....1. Alemlerin Rabbi (terbiye edip 

yetiştiricisi) Allah’a hamdolsun. 2. (O), Rahman’dır…  

Yunus 10:37.....Bu Kur’an, Allah’tan başkası 

tarafından uydurulacak bir şey değildir... 

Alemlerin Rabb’i tarafından indirilmiştir. 

Ahkaf 46:29-30.....29. Bir zamanlar, cinlerden 

bir grubu, Kur'an dinlemek üzere sana 

yönelmiştik… 30. kendinden öncekini doğrulayan, 

Hakka ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik. 

24. 
Tanrı’nın bir Kutsal Kitab-ını Şeytan tarafından 

gönderilmediğinin söylenmesine ihtiyaç duyulur mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 7:15-16.....15. Sahte peygamberlerden 

sakının! 16. Onların meyvelerinden tanıyacaksınız. 

Yuhanna 8:44 & 46.....44. Siz babanız İblis'tensiniz… 

O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı 

kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan 

söylemesi doğaldır. 46.  Hanginiz bana günahlı 

olduğumu kanıtlayabilir?  

------------------------------------------------- 

Sebe 34:8 & 46.....8. Allah’a yalan mı uydurdu, 

yoksa kendisinde delilik mı var? Hayır… 46.  

Arkadaşınızda delilikten eser yoktur. 

Tekvir 81:22 & 25.....22. Arkadaşınız cinlenmiş 

değildir… 25. O (Kur’an), kovulmuş şeytanın sözü değil. 

Not: Hz. Muhammed kendisi için cin çarpmış veya 

deli olmadığı hakkında sık sık iddia da 

bulunmuştur: Ayrıca bkz. 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14 

& 68:51.  
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Tanrı ve Allah Hakkında 

25. 
Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar “Tek” Allah’a 

mı inanıyorlar?  (Vahdet-i Vücûd) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 6:4.....Dinle, ey İsrail: Allahınız RAB 

bir olan RABDİR; 

Markos 12:29.....Tanrımız olan Rab tek Rab’dir. 

Efesliler 4:4....Rab bir… herkesin Tanrısı… birdir. 

1 Timoteyus 2:5.....Çünkü tek bir Tanrı... vardır. 

Yakub 2:19.....Sen, Tanrı’nın bir olduğuna 

inanıyorsun, iyi ediyorsun! Cinler bile buna 

inanıyor ve titriyorlar. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:163.....Tanrınız bir tek Tanrı’dır... 

başka tanrı yok. 

Nahl 16:22 & 51.....22. Tanrımız bir tek Tanrıdır... 

51. Allah: İki tanrı tutmayın, O ancak tek Tanrıdır. 

İhlas 112:1.....De ki: O Allah birdir. 

26. 
Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın doğal, zati ve sübüti 

sıfatlarının çoğu Kitab-ı Mukaddes’teki 

sıfatlarla bir uyum içinde bulunuyor mu?  

(Esmaül-Husna) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 40:28.....Bilmedin mi? Işitmedin mi? Ebedi 

Allah, RAB, dünyanın uçlarını yaratan, zayıflamaz, ve 

yorulmaz; onun anlayışının derinliğine erilmaz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:255..... Göklerde ve yerde onların hepsi 

O’nundur… O’nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. 

Onları koru(yup gözet)mek, kendisine ağır gelmez.  

Kahf 18:45.....Allah, her şeye kaadirdir. 

Haşhr 59:23..... O, öyle Allah’tır ki O’ndan 

başka tanrı yoktur. Padişahtır, mukaddestir, 

selam (esenlik veren), mümin (güvenlik veren), 

müheymin (gözetip koruyan), aziz (üstün, gaalib), 

Cebbar (istediğini zorla yaptıran), mütekebbir 

(çok ulu)dur!... O gaalib, herşeyi hikmeti 

uyarınca yapandır. 
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27. 
Kitab-ı Mukaddes’teki “Tanrı” ile Kuran-ı Kerim’deki 

“Allah” kavramı aynı mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 3:14-15.....14. Ben OLANIM… 15. Allahı Yehova… 

ebediyen ismim bu ve devirden devre anılmam budur. 

1 Yuhanna 5:20.....Tanrı’nın Oğlu gelmiş... Biz 

gerçek Olan’dayız. O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. 

Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. 

2 Yuhanna 9.....Daha ileri gidip Mesih'in öğretişine 

bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretişe 

bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır. 

----------------------------------------------------- 

Şuara 26:26.....O sizin de Rabb’iniz, evvelki 

atalarınızın de Rabb’idir... 

Ankebut 29:46.....Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz 

O’na teslim olanlarız. 

Saffat 37:126.....Sizin ve evvelki atalarınızın 

Tanrısı olan Allah’ı. 

Şurâ 42:15.....Allah bizim de Rabb’imiz sizin de 

Rabb’inizdir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma 

(sebebi) yoktur. 

28. 
Allah’ın özel, ebedi ve değişmeyen ismi “Yehova” 

(Yahweh) mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 3:14-15.....14. Ve Allah Musaya dedi: Ben, BEN 

OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: 

Ben size BEN İM gönderdi ve yine Allah Musaya dedi. 

İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Atalarınızın 

Allahı, İbrahimin Allahı, İshakın Allahı, Yakbun 15. 

Allahı Yehova beni size gönderdi; ebediyen ismim bu, 

ve devirden devre anılmam budur. 

Yuhanna 8:24 & 58.....24. Benim O olduğuma iman 

etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz. 58. 

O'na "Sen kimsin? diye sordular. İsa "Başlangıçtan 

beri size ne söyledimse, O'yum" dedi. 
-------------------------------------------------------------- 

A'raf 7:180.....En güzel isimler Allah’ındır. 

İsra 17:110.....Hangisiyle çagırsanız, nihayet en 

güzel isimler O’nundur. 

Taha 20:8.....Allah ki... en güzel isimler O’nundur. 

Not: Yehova veya (Yahweh) adı Kuran'da veya 

Esmaül-Hüsna listelerinde bulunmaz. 
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29. 
Kutsal Kitaplarda, Tanrı veya Allah’ın “kutsal” 

olduğunu öğreten ayetler var mı?  (el-Kuddus) 
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 6:3.....Orduların RABBİ kuddustur, kuddustur, 

kuddustur. Bütün dünya onun izzetile dolu. 

İşaya 40:25.....Ve beni kime benzeteceksiniz ki, 

ben ona musavi olayım? Kuddus diyor. 

İşaya 57:15.....ebediyette sakin ve ismi Kutsal 

olan şöyle diyor… mukaddes yerde otururum…  

Vahiy 4:8.....Kutsal ve gerçek olan... 

------------------------------------------------- 

Haşır 59:23.....O, öyle Allah’tır ki… Pâdişahtır, 

mukaddestir, selâm (esenlik veren),  mümin 

(güvenlik veren), müheymin (gözetip koruyan), 

azîz (üstün, gaalib), cebbar (istediğini zorla 

yaptıran), mütekebbir (çok ulu)dur! 

Cuma 62:1.....Göklerde ve yerde olanların hepsi 

padişahi mukaddes, aziz, hakim olan Allah’ı 

tesbih etmektedir. 

Not: Allah’ın ”Kutsal” sıfatı ancak iki kez Kur’an’da 

bulunuyor ama Kutsal Kitap'ta 450 kez bulunur. 

30. 
Allah, Kendisini “Baba” sıfatıyla tanıtır mı? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 63:16.....sen, ya RAB Babamızsın; ezelden beri 

Kurtarıcımız senin ismindir. 

Matta 5:44-45 & 48.....44. size zulmedenler için dua 

edin. 45. Öyle ki, göklerde olan Babanızın oğulları 

olasınız. Çünkü O, güneşin hem kötülerin hem de 

iyilerin üzerine doğdurur. 48. Bu nedenle, göksel 

Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. 

Matta 6:9 & 14.....9. siz şöyle dua edin: 

“Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın... 14. 

göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. 

Yuhanna 8:41.....Bir tek Babamız var, o da Tanrı’dır… 
-------------------------------------------------------------- 

En'am 6:101.....O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? 

Kendisinin bir eşi yoktur. 

Furkan 25:2.....O (Allah) ki... (0), bir çocuk 

edinmemiştir. 

Cin 72:3.....Doğrusu Rabb'imizin şâni yücedir. O, 

ne eş, ne de çocuk edinmemiştir. 

 

 

 



f 

31. 
Tanrı veya Allah gururlu olup, Kibir O’nun bir 

sıfatı sayılabilir mi? (el-Mütekibir) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Mezmur 101:5....Bakışları yüksek, yüreği mağrur 

olan adama dayanamam. 

Süleyman’ın Meselleri 6:16.....RABBİN nefret 

ettiği altı şey vardır, ve canına mekruh olan 

yedi şey vardır: yüksek gözler... 

1 Petrus 5:5.....Hepiniz birbirinize karşı 

alçakgönüllülüğü takının. Çünkü, Tanrı kibirlilere 

karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder. 

1 Yuhanna 2:16.....dünya ait olan her şey, doğal 

benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve yaşamın 

verdiği gurur Baba’dan değil, dünyadandır. 

------------------------------------------------- 

Haşır 59:23.....O, öyle Allah’tır ki...  mümin 

(güvenlik veren), müheymin (gözetip koruyan), 

azîz (üstün, gaalib), cebbar (istediğini zorla 

yaptıran), mütekebbir (çok ulu)dur! 

32. 
Allah, insanlara Kendini doğrudan “Kurtarıcı” 

sıfatıyla tanıtır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 43:3 & 11.....3. senin Allahın... senin 

Kurtarıcın, RAB benim... Ben, ben RAB’İM; 11. ve 

benden başka kurtarıcı yoktur. 

Hoşea 13:4.....senin Allahın  olan RAB’İM... ve 

benden başka kurtarıcı yoktur. 

Luka 2:10-11.....10. Melek... 11. bir müjde 

getiriyorum: bugün size, Davut'un kentinde bir 

Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. 

Titus 2:10-13.....10. Kurtarıcımız Tanrı'yla... 

13. ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in 

yücelik içinde  gelmesini bekliyoruz. 

Titus 3:4.....Kutarıcımız Tanrı, iyiliğini insana 

olan sevgisini açıkça gösterdi...  

Yahuda 1:25.....Kutarıcımız tek Tanrı... Yücelik, 

ululuk, güç ve yetki, Rabbimiz İsa Mesih 

aracılığıyla… tüm çağlar boyunca Tanrı’nın olsun. 

-------------------------------------------------------------- 

Not: "Kurtarıcı" sıfatı Kur’an’da hiç bulunmuyor.  
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33. 
Allah, Kendini ifade ederken, özellikle “Biz” 

ifadesini kullanır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 1:26.....Ve Allah dedi: Suretimizde, 

benzeyişimize göre insan yapalım. 

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

ve birbirinin dilini anlamasınlar diye, onların 

dilini orada karıştıralım. 

Yuhanna 17:11.....Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, 

onlar bana verdiğin adınla koru ki, bizim gibi olsunlar. 

----------------------------------------------------- 

Zariyat 51:47.....Göğü kendi ellerimizle 

(kudretimizle) yaptık ve biz (onu) genişletmekteyiz. 

Vakia 56:57-59.....57. Biz size yarattık... 59. Siz 

mi onu yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? 

Tahrim 66:12.....biz de on(un rahmin)e, ruhumuzdan 

üfledik. 

İnsan 76:23.....Muhakkak biziz, biz ki sana Kur'an'ı 

parça parça indirdik. 

34. 
Allah’ın Üçlü Birliği (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) 

kavramı kabul edilir mi?  (Teslis) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

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

inelim... karıştıralım... 

Matta 28:17-20.....17. İsa... 19. gidin, bütün 

ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftız edın. 

Efesliler 4:4.....Ruh bir, Rab bir... her şeyle ve her 

şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. 

-------------------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:64.....Ey Kitâb ehli, bizim ve sizin 

aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız 

Allah’a tapalım. 

Nisa 4:171.....Mesih, sadece Allah’ın elçisi... 

(Allah) “Üçtür” demeyin... Allah yalnız bir tek 

tanrıdır. 

Maide 5:72-73.....72. “Allah, ancak Meryem oğlu 

Mesih’tir” diyenler elbette kâfir olmuşlardır... 

73. “Allah, üçün üçüncüsüdür.” diyenler elbette 

kâfir olmuşlardır. 
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35. 
Allah İsa’ya yanlış beyanda bulunduğunu söyleyip; 

İsa’nın bu konuda inkârda bulunması doğru bir 

ihtimal olarak kabul edilebilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 8:46.....Hanginiz bana günahlı olduğumu 

kanıtlayabilir? 

Titus 1:2.....Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı’nın…  

1 Petrus 2:21-22.....21. Mesih… size örnek oldu. 22. 

O, günah işlemedi, ağzından hileli bir söz çıkmadı. 

------------------------------------------------- 

Ma’ida 5:116.....Ve yine Allah demişti ki: “Ey 

Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara: ‘Beni ve annemi, 

Allah’tan başka iki tanrı edinin’ dedin?”, “Haşa, 

dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan bir 

şey söylemek bana yakışmaz. Eğer demiş olsam, sen 

bunu bilirsin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, 

ben senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gaybları 

bilen yalnız sensin, sen!” 

36. 
Allah, insanlardan uzak durup, ancak nadiren 

tarihin akışına doğrudan müdahale ederek Kendi 

parmak izlerini bırakır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 13:22....gündüzün bulut direği, ve 

geceleyin ateş direği kavmın önünden ayrılmadı. 

Çıkış 16:10.....Harun İsrail oğullarının bütün 

cemaatine söylediği zaman, çöle doğru baktılar, ve 

işte RABBİN izzeti bulutta göründü. 

1 Samuel 12:16-19.....16. Şimdi de durun, ve 

RABBİN gözleriniz önünde yapacağı şu büyük şeyi 

görün... 18. RAB o gün gök gürlemeleri ve yağmur 

gönderdi; ve bütün kavm RABDEN... korktular. 

-------------------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38.....37. Dediler ki: “Ona Rabb’inden bir 

mucize indirilmeli değil miydi? De ki: “Şüphesiz 

Allah, bir mucize indirmeğe kaadirdir... fakat 

çokları bilmezler.” 38. Biz Kitabda hiçbirşeyi 

eksik bırakmamışızdır. 

Taha 20:133.....Dediler ki: “Bize Rabb’inden bir ayet 

(mu’cize) getirmeli değil miydi? Onlara, önceki 

Kitab’larda bulunan deliller gelmedi mi? 
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37. 
Allah, kendisini insanlara somut bir şekilde 

gösterir mi? (Allah görünebilir mi?) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 33:11-15 & 18-23.....11. RAB Musa ile, bir adam 

arkadaşı ile şöyleşir gibi, yüz yüze söyleşirdi. 

Musa… 18. niyaz ederim, kendi izzetini bana göster. 

19. Ben bütün iyiliğimi senin önünden geçireceğim… 

23. arkamı göreceksin; fakat yüzüm görülmiyecek. 

Sayılar 12:7-8.....7. Kulum Musa... 8. açıkça, ağız 

ağıza söyleşeceğim; ve RABBİN suretini görecek. 

Matta 5:8.....Tanrı’yı görecekler. 

----------------------------------------------------- 
En'am 6:103.....Gözler O’nu görmez, O gözleri görür;  

O latif (gözle görülmez...) 

A'raf 7:143.....Musa... Rabb’im, bana (kendini) 
göster, sana bakayım!”... “Sen beni göremezsin.” 

Hac 22:63.....Doğrusu Allah latiftir... 

Lokman 31:16.....Görmedin mi... Allah latiftir... 
Mülk 67:14.....Yaratan bilmez mi?  O latiftir... 

Not: Tanrı, Kitab-ı Mukaddes’te birçok kez başka 

yerlerde görünüşe imza attı: Tekvin 12:7-9; 18:1-33; 

32:22-30; Çıkış 3:2--4:17; 24:9-11; Tesniye 31:14-15; 

Eyub 38-40.   

38. 
Allah, vahiy dışında insanlarla doğrudan konuşur mu?  

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yoel 2:28.....Ve ondan sonra vaki olacak ki, bütün 
beşer üzerine Ruhumu dökeceğim; oğullarınız da, 

kızlarınız da peygamberlik edecekler...  

1 Korintliler 14:1-4 & 24-25....1. Sevginin 
ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle 

peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin.  3. 

Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça 

gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için 

insanlara seslenir... 4. peygamberlikte bulunan, 

inanlılar topluluğunu geliştirir… 24. Ama hepsi 

peygamberlikte bulunurken... 25. “Tanrı gerçekten 

aranızdadır!” diyerek... Tanrı tapınacaktır. 
-------------------------------------------------------- 
Şura 42:51.....Allah bir insanla (karşılıklı) 

konuşmaz.  Ancak vahiyle (kulunun kalbine 

dilediği düşünceyi doğurarak), yahut perde 

arkasından kunuşur; yahut bir elçi gönderip 

izinyle dilediğini vahyeder. 

 
 

 



f 

39. 
Fani insanlar, Yüce Allah ile bir ilişki kurup, 

Tanrı’nın çocukları olarak O’nu kişisel olarak 

tanıyabilirler mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Galatyalılar 4:6-7.....6. Oğullar olduğunuz için 

Tanrı, öz Oğlunun ”Abba! Baba!” diye seslenen 

Ruhunu yüreklerinize gönderdi... 7. oğullarsınız. 

1 Yuhanna 3:1-2.....1. Bakın, ’Tanrı’nın çocuklar’ 

çağıralım diye, Baba bizi ne denli çok sevdi!... 

2. Şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız... 

------------------------------------------------- 

Maide 5:18.....Yahudiler ve Hıristiyanlar; "Biz 

Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De 

ki: "O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah) 

size azabediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından 

birer insansınız. 

Not:  Aksine, Allah insanlara yakındır:  Bkz. 

Enfal 8:24, Hud 11:90 & 92 & Kaf 50:16. 

40. 
Allah’ın sevgisi karşılıksız mıdır? (el-Vedud) 

 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 3:24.....İnsanlar, İsa Mesih’te olan kurtuluşla, 

Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. 

Romalılar 5:5-8.....6. Evet, biz daha çaresizken 

Mesih… tanrısızlar için öldü… 8. Tanrı bize olan 

sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken 

Mesih bizim için öldü. 

1 Yuhanna 4:10...Tanrı biricik Oğlunu aracılığıyla 

yaşayalım diye… Oğlunu günahlarımızı bağışlatan 

kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. 

Vahiy 22:17.....Dileyen, yaşam suyundan 

karşılıksız alsın. 

-------------------------------------------------------------- 

Bakara 2:195.....Allah iyilik edenleri sever. 

Bakara 2:276....Allah, hiçbir günahkâr kâfiri sevmez. 

Al-i İmran 3:31.....bana uyun ki Allah da size sevsin… 

Al-i İmrân 3:57.....Allah zalimleri sevmez. 

Al-i İmrân 3:159.....Allah kendine dayanıp 

güvenenleri sever. 

Nısa 4:107.....Allah… günah işleyen insanı sevmez! 

Saf 61:4.....Allah, kendi yolunda… çarpışanları sever. 
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41. 
Allah kendisine inanları sadece ”kulları” olarak 

mı görmektedir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 15:15.....Artık size kul demem... Size dost 

dedim.   

1 Petrus 2:9.....Ama siz seçilmiş bir soy, Kral’ın 

kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı’nın öz halkısınız. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:23.....23. Eğer kulumuz (Muhammad)e 

indirdiğimizden şüphe içinde iseniz...  

İsra 17:65.....Benim (gerçek) kullarım(a gelince) 

senin onlar(ı kandırmağ)a gücün yetmez!” 

Zülmer 39:16.....İşte Allah kullarını bu (azabı)ndan 

korkutuyor.  Ey kullarım, benden korkun! 

Şura 42:19.....Allah kullarına lûtufkârdır, 

dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, gaalibtir. 

42. 
Allah, insanlar arasında bir ayrım yapar mı?   

(birini diğerinden daha üstün olarak görür mu?) 
 (Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 10:17.....RAB… şahısları saymıyan… Allahtır. 

Markos 12:14.......kimseyi kayırmadan, insanlar 

arasında ayrım yapmadan Tanrı... 

Galatyalılar 3:28.....Artık ne Yahudi ne Grek, ne 

köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. 

Efesliler 6:9.....Rabbiniz... insanlar arasında ayrım 

yapmadığını bilirsiniz. 

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:34.....Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır. 

En'am 6:165.....sizi denemek için, kiminizi 

kiminizden  derecelerle üstün kılan O’dur. 

Nahl 16:71.....Allah, rızıkta kiminizi kiminizden 

üstün kıldı. 

Ahzab 33:32 & 50.....32. Ey peygamber kadınları, siz, 

kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz... 50. Ey 

peygamber… seninle beraber göç eden kızlarını 

sana helal kıldık… diğer mü’minlere değil, sırf 

sana mahsus olmak üzere (helal kıldık)… ki sana bir 

zorluk olmasın (helal kıldık). 

Not:  Bkz. Hadis: Mishkat ul-Masabih, Vol. 3, s. 117 

ve Bukhari Vol. 1, no. 28 & 301; Vol. 2, no 161. 
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43. 
Allah, bazı günahkârlardan özellikle nefret edip 

onların Cehenneme gitmesini ister mi?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Hezekiel 18:23 & 32.....23. Ben kötü adamın ölümünden 

mi zevk duyarım? daha ziyade yollarından dönüp 

yaşamasından değil mi? Rab Yehovanın sözü. 32. Çünkü 

ölen adamın ölümünden ben zevk duymam, Rab Yehovanın 

sözü; öyle ise, dönün de yaşayın. 

2 Petrus 3:9.....Rab... size karşı sabrediyor. Çünkü 

hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye 

gelmesini istiyor. 

----------------------------------------------------- 

Maide 5:41 & 49.....41. Allah, onların kalblerini 

temizlemek istememiştir. 49. Allah, bazı günahları 

yüzünden onları felakete uğratmak istiyordur. 

Tevbe 9:55.....Allah... onlara... kâfir olarak 

canlarının çıkmasını istiyor. 

İsra 17:46.....Kalblerine -onu anlamalarına engel 

olacak- kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık 

koyarız. 

44. 
Allah’ın Kendi karakter içinde hem “iyilik” hem de 

“kötülük” var mıdır? (Hayır ve Şer)   
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yeremya 29:11.....RAB diyor, kötülük düşünceleri 

değil, ancak sonunuzda size ümit vermek için 

selamet düşünceleridir. 

Yakub 1:13.....kimse, “Tanrı beni ayartıyor” 

demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı 

gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. 

-------------------------------------------------------------- 

Bakara 2:26.....(Allah) onunla birçoğunu saptırır. 

Nisa 4:78-79......78. Onlara bir kötülük erişirse… 

79. De ki: “Hepsi Allah tarafındandır.” 

Maide 5:14, 41 & 64.....14. “Biz hıristiyanız.” 

diyenlerin... kıyamet gününe kadar aralarına 

düşmanlık ve kin saldık… 41. Allah, onların 

kalblerini temizlemek istememiştir… 64.Yahudiler… 

Biz onların aralarına… düşmanlık ve kin atmışızdır. 

Enbiya 21:35.....Biz siz, sınamak için şerre de 

hayra da müptla kılıyoruz. 
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45. 
Allah’ın en büyük tuzak kuran olduğu kabul edilir 
mi? (Makara) 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 
Habakkuk 1:13.....Ey sen, kötülüğü görmekten 
gözleri temiz olan...  
Yakub 1:13 & 17.....13. kimse, “Tanrı beni 
ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle 

ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi 
ayartmaz... 17. Her nimet, her mükemmel armağan, 

kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi 

olmayan Işıklar Babası’ndan, yükarıdan gelir. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:54.....Allah (istese), herkesten 
daha iyi tuzak kurar. 

Ra’d 13:42.....Fakat bütün tuzaklar, Allah’ındır. 
Neml 27:50.....bir tuzak kurdular, biz de onlar hiç 
farkında olmadan onlara bir tuzak kurduk. 

Kalem 68:45.....Doğrusu benim tuzağım metindir. 
Not: Kitab-ı Mukaddes’te ‘tuzak kurma’ bir 
kötülük olarak görülür ve bu, Tanrı'ya değil 

Şeytan'a aittir: Bkz. Tekvin 3:1; Ester 9:25; 
Mezmur 21:11; 36:4; Süleymanın Meselleri 1:30;   
2 Korintliler 11:13-15; Efesliler 6:11 1 Petrus 

5:8-9; 2 Yuhanna 1:7.    

46. 
Allah farklı inançtaki insanların kalplerine 
nefret ve kin koyar mı? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 
Yeremya 29:11.....sizin için düşünmekte olduğum 
düşünceleri ben bilirim, RAB diyor, kötülük 

düşünceleri değil, ancak sonunuzda size ümit 
vermek için selamet düşünceleridir. 

Habakkuk 1:13.....Ey sen, kötülüğü görmekten 
gözleri temiz olan, va sapıklığa bakamıyan... 
Yakub 1:13.....Artılan bir kimse, ”Tanrı beni 
ayartıyor” demesin.  Çünkü Tanrı kötülüklerle 
ayartılmadığı gibi, kendisi de kimsey, ayartmaz. 
-------------------------------------------------------- 

Bakara 2:10.....Onların kalblerinde hastaklık 
vardır. Allah da hastalıklarını artmıştır. 
Nisa 4:88.....Allah’ın saptırdığını doğru yola 
iletmek mi istiyorsunuz? 
Maide 5:14.....”Biz hristiyanız.” diyenlerin… Kıyamet 
gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. 

Maide 5:64.....Biz onların aralarına ta kıyamete 
kadar düşmanlık ve kin atmışızdır.    
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47. 
Allah’ın amacı ise bazı insanların yüreklerini 

nasırlaştırıp onları yoldan saptırır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 18:14.....göklerdeki Babanız da bu 

küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. 

1 Timoteyus 2:3-4.....3. Kurtarıcımız Tanrı... 4. 

O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin 

bilincine erişmesini ister. 

Yakub 1:13.....Ayartılan bir kimse, ”Tanrı beni 

ayartıyor” demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle 

ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:7 & 26.....7. Allah, onların kalblerini 

ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde 

vardır… 26. (Allah) onunla birçoğunu saptırır...  

Nisa 4:119 & 155.....119. Onları mutlaka saptıracağım, 

mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım... 155. 

Allah o kalblerın üzerini mühürlemiştir.  

Maide 5:13.....Sözlerini bozdukları için onları 

lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. 

48. 
Allah’ın davranışında bir keyfiyet var mıdır?  

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

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

Yahut söz verir de icra etmez mi? 

Mezmur 119:90.....Sadakatin nesilden nesle sürer.  

Malaki 3:6.....Çünkü ben, RAB, ben değişmem; bundan 

ötürü siz, ey Yakub oğulları telef olmadınız. 

2 Timoteyus 2:13.....Biz sadık kalmazsak da, O 

sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz. 

Tıtus 1:2.....yalan söylemeyen Tanrı’nın zamanın… 

İbraniler 10:23..... sarsılmadan sıkı tutunalım. 

Çünkü vaadeden Tanrı güvenilirdir. 

-------------------------------------------------------- 

Hud 11:106-107.....106. Bahtsızlar ateştedirler… 

107. Gökler ve yer durdukça orada sürekli 

kalacaklardır. Ancak Rabb’in (çıkarmayı) dilerse 

(o) başka.  Çünkü Rabb’in, istediğini yapandır. 

Hac 22:14.....Şüphesiz Allah istediğini yapar. 

Fatir 35:8.....Allah dilediğini sapıklık içinde 

bırakır, dilediğini yola iletir. 

Büruc 85:16.....İstediğini yapandır. 
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49. 
Allah’ın ezeli şeriatına göre, kendisinden başka bir 

varlığa secde edilmesini yasaklamış mıdır? 
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 20:3-5 & 34:14.....3. Karşımda başka 

ilahların olmıyacaktır; 5. Onlara iğilmiyeceksin… 

6. çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır. 

Tesniye 5:7-9.....7. Karşımda başka ilahların 

olmıyacaktır. 8. Kendin için oyma put… suretini 

yapmıyacaksın; onlara iğilmiyeceksin... 

Vahiy 22:8-9.....8. meleğe tapınmak üzere ayaklarına 

kapandım. 9. Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi. “Ben 

senin gibi... Tanrı’nın kuluyum. Tanrı’ya tap!”   

----------------------------------------------------- 

İsra 17:22-23.....22. Allah ile beraber başka bir 

tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnız… kalırsın! 

23. Rabb’in, yalnız kendisine tapmanızı… emretti. 

Zariyat 51:56.....Ben cinler ve insanları, ancak bana 

kulluk etsinler diye yarattım. 

50. 
Allah, O’nun kendi ezeli şeriatına karşı ters 

düşen bir emir verip, bütün meleklere, “Âdeme 

secde edin” demiş midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 14:12-17.....12. Ey parlak yıldız... 

nasıl düştün!... 13. ve kendi yüreğinde 

derdin: Göklere çıkacağım tahtımı Allahın 

yıldızları üzerine yükselteceğim… 14. kendimi 

Yüce Allah gibi edeceğim. 

Hezekiel 28:11-19....15. Sende kötülük olduğu 

bulununcıya kadar yaratıldığın günden beri 

yollarında kamildin… 17. Senin yüreğin 

güzelliğinden ötürü yükseldi; parlaklığından 

ötürü hikmetini bozdun… 19. sen bir dehşet oldun… 
-------------------------------------------------------------- 

Bakara 2:34.....Meleklere: “Adem’e secde edin”  

demiştik, hemen secde ettiler: Yalnız İblis 

diretti, böbürlendi, inkarcılardan oldu. 

İsra 17:61.....Meleklere: “Adem’e secde edin” 

demiştik... yalnız İblis etmedi. 

Taha 20:116.....Meleklere: “Adem’e secde edin” 

demiştik secde ettiler, yalnız İblis diretti. 

 

 

 



f 

Kutsal Ruh, Şeytan, Cinler  

ve Melekler Hakkında 

51. 
“Kutsal Ruh”, Tanrı olarak kabul edilir mi?  

(Ruh-ül Kudüs) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Mezmur 139:7-8.....7. Senin Ruhundan nereye 

gideyim?...  8.Eğer göklere çıksam, sen oradasın. 

Yuhanna 4:24.....Tanrı ruhtur... 

Luka 1:35....."Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, 

Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. 

Elçilerin İşleri 5:3-4.....3. Kutsal Ruh’a yalan 

söyleyip... 4. Tanrı’ya yalan söylemiş oldun. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87.....İsa’ya da açık deliller verdik ve 

onu Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik. 

Mâide 5:110.....Meryem oğlu İsa... seni Ruhu-l 

Kudüs(Cebrail) ile desteklemiştim… İncil’i öğrettim. 

Not: Kitab-ı Mukaddes'te Kutsal Ruh "Tanrı" olarak 

113 kez görülmektedir. 

52. 
Kutsal Ruh’un yaratma gücü var mıdır? 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 1:1-2.....1. Başlangıçta Allah gökleri ve 

yeri yarattı... 2. ve Allahın Ruhu suların yüzü 

üzerinde hareket ediyordu. 

Eyub 26:13.....Onun Ruhu ile gökler süslenir… 

Eyub 33:4.....Allahın Ruhu beni yarattı, ve 

Kadirin soluğu beni diriltti. 

Mezmur 104:30.....Ruhunu gönderirsin, 

yaratılırlar, ve yerin yüzünü tazelersin. 

-------------------------------------------------------- 

Mâide 5:110 & 120.....110. Meryem oğlu İsa... 

seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail) ile desteklemiştim... 

İncil’i öğrettim.  120. Göklerin, yerin ve 

bunlarda bulunan herşeyin mülkü Allah’ındır. O, 

herşeye kaadirdir. 

Meryem 19:17 & 19-22.....17. Biz de ruhumuzu 

(Cebrail’i) ona gönderdik... (Ruh, yani Cebrail): 

19. "Ben, dedi, sadece Rabb'inin elçisiyim”... 
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53. 
Kutsal Ruh ve Cebrail aynı mıdır?  

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Eyub 33:4.....Allahın Ruhu beni yarattı, ve 

Kadirin soluğu beni diriltti. 

Yuhanna 4:24.....Tanrı ruhtur, O’na tapanlar 

ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. 

Luka 1:11-19.....11. Rab’bin bir meleği… göründü… 

13. Melek ona, ”Korkma Zekeriya…  Karın Elizabet 

sana bir oğul doğuracak ve sen onun adını Yahya 

koyacaksın… 15. daha annesının rahmındeyken 

Kutsal Ruh’la dolacaktır… 19. Melek ona… Ben 

Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im.” 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87.....İsa’ya da açık deliller verdik ve 

onu Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik. 

Mâide 5:110.....Meryem oğlu İsa… seni Ruhu-l Kudüs 

(Cebrail) ile desteklemiştim... İncil’i öğrettim. 

Şuara 26:193.....Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir 

ruh, yani Cebrail) indirdi. 

Not:  İslamiyet’te, genellikle Kutsal Ruh 'Tanrı' 

değil, Cebrail olarak görülmektedir. 

54. 
Bağışlanamaz tek günah Kutsal Ruh’a karşı küfür 

(hakaret) etmek midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 12:31-32.....31. Bunun için size diyorum 

ki, insanların işlediği her günah, ettiği her 

küfür bağışlanacak; ama Ruh’a karşı yapılan küfür 

bağışlanmayacak. 32. İnsanoğlu'na karşı bir söz 

söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruh’a karşı 

bir söz söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek 

çağda bağışlanacaktır. 

-------------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Allah kendisine 

ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başkasını 

dilediğine bağışlar. Allah’a ortak koşan da 

gerçekten büyük bir günah işlemiştir… 116. Allah, 

kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan 

başka herşeyi dilediğine bağışlar... 168. inkar 

edip zulmedenler var ya, Allah onları ne 

bağışlayacak, ne de bir yola iletecektir. 
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55. 
Kutsal Kitaplar özellikle ruhsal konular üzerinde 

duruyorlar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 1:11.....ruhça pekiştirmeniz için size 

ruhsal bir armağanı ulaştırmak üzere sizi görmeyi 

çok istiyorum. 

Romalılar 8:9.....Tanrı’nın Ruhu içinizde 

yaşıyorsa, siz benliğin değil, Ruh’un 

denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih’in Ruhu 

yoksa, o kişi Mesih’in değildir. 

1 Korintliler 2:14.....Doğal haliyle kişi, Tanrı’nın 

Ruhuyla ilgili şeyleri kabul etmez. Çünkü bunlar 

ona saçma gelir. Ruhça anlaşıldıkları için de 

bunları anlayamaz. 

Yahuda 17-19.....17. Dünyanın son günlerinde alay 

edenler, tanısızlığa yönelip… 19. Bunlar bölücü, 

maddeye bağlı ve Kutsal Ruh’tan yoksun olan 

kişiler... 20. Kutsal Ruh’ta dua edin.  

------------------------------------------------- 

İsra 17:85.....Sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, 

Rabb'imin emrindendir. Size ilimden pek az bir 

şey verilmiştir." 

56. 
Tanrı’nın Kutsal Ruh’u, müminlerin içine yerleşip 

onlara ruhsal armağanlar verir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 20:21-22.....21. İsa… 22. onların üzerine 

üfleyerek, “Kutsal Ruh’u alın!” dedi. 

Elçilerin İşleri 1:8.....Ama Kutsal Ruh üzerinize 

inince güç alacaksınız. Kudüst'te, tüm Yahudiye 

ve Samairiye'de ve dünyanın dört bir bucağında 

benim tanıklarım olacaksınız. 

1 Korintliler 12:1, 4-11 & 13.....1. Ruhsal armağanlara 

gelince, kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı 

istemem... 4. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama 

Ruh birdir... 6. aynı Tanrı’dır... 13. hepimiz bir 

beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve 

hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı. 

-------------------------------------------------------------- 

Not:  Kur’anda ruhsal armağanlar hakkında hiçbir 

ayet yoktur. 
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57. 
Ruhsal armağanlar imanlılar tarafından başka 

imanlılara el koyularak aktarılabilirler mi?   
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 1:11.....ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir 

armağan ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum. 

1 Timoteyus 4:14-16.....14. Peygamberlik sözüyle, 

ihtiyarlar kurulunun ellerini senin üzerine 

koymasıyla sana verilen ve hâlâ sende olan ruhsal 

armağanı ihmal etme. 15. Bu konuların üzerinde dur, 

kendini bunlara ver ki, ilerlediğini herkes görsün.  

2 Timoteyus 1:6.....Bu nedenle, ellerimi senin 

üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı 

alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum. 

İbraniler 6:1-3.....1. Bunun için, ölü işlerden 

tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini, 

vaftizler, elle koyma... 2. Mesih'le ilgili ilk 

öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim. 3. 

Tanrı izin verirse, bunu yapacağız. 

------------------------------------------------- 

Not:  Kur’anda ruhsal armağanlar veya el koyma 

hakkında hiçbir ayet yoktur. 

58. 
İsa Mesih’i takip edenlere özellikle Kutsal 

Ruh’un aracılığıyla İsa’nın yaptığı mucizeleri 

aynen yapma kudreti verilmiş miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 10:17....Yetmişler sevinç içinde döndüler. 

‘Rab’ dediler, ‘senin adını andığımızda cinler 

bile bize boyun eğiyorlar.’ 

Yuhanna 14:12.....Size doğrusunu söyleyeyim, 

benim yaptığım işleri bana iman edenin kendisi de 

yapacak; hatta daha büyüklerini de yapacaktır. 

Elçilerin İşleri 6:8.....Tanrı’nın lütfuyla ve 

kudretle dolu olan İstefan, halk arasında büyük 

harikalar ve mucizeler yaratıyordu. 

Elçilerin İşleri 8:6.....Filipus’u dinleyen ve 

yaptığı mucizeleri gören kalabalıklar, hep 

birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. 

------------------------------------------------- 

Not:  Kur’an’da, İsa’dan sonra herhangi bir 

mucizeden bahsedilmemektedir. 
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59. 
Kutsal Ruh’un aracılığıyla bazı imanlılara ise 

bilinmeyen dillerde konuşma armağanı verilecek 

diye bir söz var mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korintliler 14:2, 5 & 12.....2. Bilmediği dilde 

konuşan, insanlarla değil, Tanrı'yla konuşur. Kimse 

onu anlamaz. O, ruhuyla sırlar söyler.  5. Hepinizin 

dillerle konuşmasını isterim, ama peygamberlikte 

bulunmanızı yeğlerim... siz de ruhsal armağanlara 

heveslendiğinize göre, inanlılar topluluğunu 

geliştiren ruhsal armağanlar bakımından 

zenginleşmeye bakın...  

Romalılar 8:26-27.....26. Ruh da güçsüzlüğümüzde 

bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini 

bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz 

iniltilerle bizim için aracılık eder... 27. Çünkü 

Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için 

aracılık eder. 

------------------------------------------------- 

Not:  Kur’an’da, bilinmeyen diller hakkında hiç 

bir ayet yoktur. 

60. 
Kutsal Kitaplarda meleklerin Tanrı’ya ait, 

cinlerin ise Şeytan’a ait olduğunu gösteren açık 

ayetler var mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 25:41.....İblis ile onun melekleri için 

hazırlanmış sönmez ateşe yollanın! 

Vahiy 12:9.....Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan diye 

adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan, 

melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. 

-------------------------------------------------------------- 

Cin 72:1-2 & 11-14.....1. Cinlerden bir topluluk Kur'an 

dinlediler de şöyle dediler: "Biz hârikulâde güzel bir 

Kur’an dinledik. 2.(O) doğru yola iletiyor, ona inandık… 

11. Biz, bizden iyiler de var ve bizden bunun dışında 

olan (kötüler) de var. Biz çeşitli yollara ayrıldık… 

13. Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince ona inandık… 

14. Ve biz, bizden de müslümanlar var. Hak yolundan 

sapanlar var. Hak yolundan sapanlar var. Kimler 

müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. 
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61. 
Şeytan tövbe edip Cennet’e gidebilir mi?   

 (Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 25:41.....'Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le 

melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! 

Vahiy 12:9-10.....9. Büyük ejderha -İblis ya da 

Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski 

yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. 

10. Onları saptıran İblis ise canavarla sahte 

peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt 

gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek 

işkence çekeceklerdir. 

------------------------------------------------- 

Yusuf 12:5.....şeytan, insana apacık bir düşmandır! 

Zukhruf 43:36-39.....36. Kim Rahmân’ın zikrini 

görmezlikten gelirse ona bir şeytanı sardırırız; 

artık o, onun (yanından ayrılmaz, ona sürekli 

olarak kötülükleri telkin eden) arkadaş olur... 

38. meğer ne kötü arkadaş(mışsın sen)! 39.(Böyle 

temenni etmeniz) bugün size bir fayda sağlamaz; 

çünkü zulmettiniz. Siz, azab(çekme)de ortaksınız. 

62. 
Bazı cinler tövbe edip iyi cin olabilirler mi? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yahuda 6-7.....6. Yetkilerinin sınırı içinde 

kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan 

melekleri, büyük yargı günü için çözülmez 

bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti. 7. Sodom, 

Gomora ve çevrelerindeki kentler de benzer 

biçimde kendilerini fuhuş ve sapıklığa teslim 

ettiler. Sonsuza dek ateşte yanma cezasını çeken 

bu kentler ders alınacak birer örnektir. 

-------------------------------------------------------------- 

Cin 72:1-2 & 11-14.....1. Cinlerden bir topluluk Kur'an 

dinlediler de şöyle dediler: "Biz hârikulâde güzel bir 

Kur’an dinledik. 2.(O) doğru yola iletiyor, ona 

inandık. 11. Biz, bizden iyiler de var ve bizden bunun 

dışında olan (kötüler) de var. Biz çeşitli yollara 

ayrıldık… 13. Biz, yol gösteren (Kur’an)ı işitince 

ona inandık... 14. Ve biz, bizden de müslümanlar 

var. Hak yolundan sapanlar var. Kimler müslüman 

olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. 
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63. 
Kutsal Kitap’larda, cinlerin insanların içinden 

kovulmasıyla ilgili ayetler var mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 8:29 & 32.....29. İsa... cine tutsak iki 

kişi... karşıladı... 32. İsa onlara, “Gidin!” dedi.  

Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. 

Matta 17:18-19.....18. İsa cin azarlayınca, cin 

çocuktan çıktı, çocuk da o anda iyileştyi. 19. 

Sonra öğrenciler tek başlarına İsa’ya gelip, “Biz 

cini neden kovamadık?” diye sordular. 

Markos 1:25-26....25. İsa, “Sus, çık o adamdan!” diyerek 

kötü ruhu azarladı. 26. Kötü ruh... içinden çıktı. 

Luka 4:35.....İsa, “Sus, çık o adamdan!” diyerek cini 

azarladı. Cin, herkesin önünde... içinden çıktı. 

Luka 8:33.....İsa’ya yalvardılar... Adamdan çıkan 

cinler domuzların içine girdiler. 

----------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’da cinlerin insanların içinden 

çıkarılmasıyla ilgili hiçbir ayet yoktur. Kutsal 

Kitap'ta bu konu hakkında 89 tane ayet vardır.  

64. 
Şeytan’ın insanları aldatabilime gücü zayıf mıdır?   

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 4:5-6.....5. Sonra İblis İsa'yı yükseklere 

çıkararak bir anda O'na dünyanın bütün ülkelerini 

gösterdi. 6. O'na, "Bütün bunların yönetimini ve 

zenginliğini sana vereceğim" dedi. "Bunlar bana 

teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. 

Bana taparsan, hepsi senin olacak."  

2 Korintliler 4:3-4.....3. Yaydığımız Müjde örtülüyse 

de, mahvolanlar için örtülüdür. 4. Tanrı'nın görünümü 

olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili Müjde'nin ışığı 

imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı 

onların zihinlerini kör etmiştir. 

-------------------------------------------------------- 

Nisa 4:76.....şeytanın hilesi zayıftır. 

İbrahim 14:22.....şeytan... ben de size va’dettim 

ama ben sözümden caydım! Benim (küfre zorlayacak) 

bir gücüm yoktu... 

Şurara 26:210-211.....21O. (Kur’a)nı şeytanlar 

(cinler) indirmedi... 211. zaten yapamazlar da. 
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65. 
Şeytan bu dünyanın “Egemeni” veya “Reisi” sayılır mı? 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 4:5-8.....5. İblis… 6. O’na, “Tüm egemenlik 

ve görkemleriyle bunları sana vereceğim” dedi. 

Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim 

kişiye veririm. 7. Sen bana taparsan, hepsi senin 

olacak. 8. İsa... 'Tanrın olan Rab’be tap, yalnız 

ona kulluk et' diye yazılmıştır. 

Yuhanna 14:30.....dünyanın egemeni geliyor. Onun 

benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 

2 Korintliler 4:4.....Mesih’in yüceliğini bildiren 

müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye 

bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. 

-------------------------------------------------------------- 

Nahl 16:98-99.....98. Kur'an oku(mak iste)diğin 

zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. 99. Çünkü 

inananlara ve Rab'lerine dayananlara o (şeyta)nın 

bir gücü yoktur.  

Mesih ve Hz. Muhammad Hakkında 

66. 
İsa Mesih’in bakireden doğuşu kabul edilir mi? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 7:14.....Bunun için RAB kendisi size bir alâmet 

verecek; işte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, 

ve onun adını İmmanuel koyacak. (Immanuel = Tanrı bizimledir demek) 
Matta 1:18.....İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: 

annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama 

evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal 

Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı.   

-------------------------------------------------------------- 

Meryem 19:16-22.....16. Meryem’i... Biz de ruhumuzu 

(Cebrail’i) ona gönderdik… 19. Sana tertemiz bir erkek 

çocuğu hediye edeyim, diye(geldim).” 20. “Benim nasıl 

oğlum olur, dedi; bana bir insan dokunmadı…” 21. 

(Ruh): “Öyledir, dedi; Rabbin: ‘O bana kolaydır. Onu 

insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet kılmak için 

(bunu yapacağız)’ dedi.” 22. (Meryem) Ona gebe kaldı. 

Enbiya 21:91.....O ırzını korumuş olana, (Meryem’e) 

de (lütfettik) ona kendi ruhumuzdan üfledik (de ona 

erkek dokunmadan bir çocuk verdik). 
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67. 
İsa Mesih’in günahsız olduğu kabul edilir mi? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Markos 1:24.....Ey Nasıralı İsa... Senin kim 

olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsalısın sen! 

Yuhanna 7:18 & 8:46.....18. kendiliğinden konuşan 

kendini yüceltmek ister, ama kendisi göndereni 

yüceltmek isteyen doğrudur ve O’nda haksızlık 

yoktur… 46. Hanginiz bana günahlı olduğumu 

kanıtlayabilir?   

2 Korintliler 5:21.....Tanrı, Mesih sayesinde 

kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen 

Mesih’i bizim için günah yaptı. 

1 Petrus 2:21-22.....21. Mesih de… size örnek 

oldu. 22. O, günah  işlemedi… 

1 Yuhanna 3:5.....Mesih’in günahları kaldırmak 

için ortaya çıktığını ve kendisinde günah 

olmadığını bilirsiniz. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:253.....İşte biz, o elçilerden kimini üsütün 

kıldık... İsa’ya… onu Ruhu’l Kudüs ile destekledik. 

Meryem 19:19.....Meryem’i de an... Sana tertemiz bir 

erkek çocuğu hediye edeyim, diye(geldim).” 

68. 
İsa Mesih’in olağanüstü hikmet ve bilgi sahibi 

olduğu kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 9:4.....Onların ne düşündüklerini bilen İsa 

dedi... İşte size önceden söylemiş bulunuyorum. 

Yuhanna 7:46.....Görevliler, "Hiç kimse hiçbir 

zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır" 

karşılığını verdiler. 

Yuhanna 16:30.....Şimdi senin her şeyi bildiğini 

anlıyoruz. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:45-48.....45. İsa Mesih’dir… 48. Ona 

Kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. 

Zuhruf 43:61 & 63.....61. O, kıyâmetin kopacağını 

gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe 

etmeyin, bana uyun. Doğru yol budur... 63. İsa açık 

delillerle gelince... hikmet getirdim... Allah'tan 

korkun ve bana itaat edin. 
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69. 
İsa Mesih’in doğa üstü kudrete sahip olarak 

mucizeler yapması ve ölüleri ölümden diriltmesi 

kabul edilir mi?  
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Markos 4:35-41.....büyük bir kasırga koptu… İsa kalkıp 

rüzgârı azarladı, "Sus, sakin ol!" dedi. Rüzgâr dindi… 

Markos 6:47-52.....48. İsa, gölün üstünde yürüyerek 

onlara yaklaştı… 50. O'nu görmüş ve dehşete kapılmıştı… 

52. Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamış… 

Yuhanna 11:14-44....32. Marta İsa'ya, "RAB" dedi, 

"burada olsaydın, kardeşim ölmezdi… 43. Sonra… "Lazar, 

dışarı çık!" diye bağırdı.  44. Ölü… dışarı çıktı. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa Mesih… 49. Ben size 

Rabbinizden bir mucize getirdim… körü ve alacalıyı 

iyileştiririm; Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. 

Maide 5:110.....Allah demişti ki: "Ey Meryem oğlu İsa… 

anadan doğma körü ve alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun; 

benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun. 

Not: İncil'de İsa'nın 37 tane mucizeler vardır. 

70. 
İsa Mesih’in bütün insanlardan hak ettiği iman ve 

itaat’ı beklemesi kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 23:10.....Kimse sizi 'önder' diye çağırmasın. 

Çünkü tek bir önderiniz var, O da Mesih’tir. 

Yuhanna 14:15, 21 & 23-24.....15. Beni 

seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz… 

21. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, 

işte beni seven odur… 23. İsa… “Beni seven sözüme 

uya… 24. Beni sevmeyen, sözlerime uymaz.” 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:50 & 55.....50. Rabb’inizden bir mucize 

getirdim, Allah’tan korkun, bana itaat edin!… 55. seni 

inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta 

kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. 

Zuhruf 43:61 & 63.....61. O, kıyâmetin kopacağını 

gösterir bir ilimdir. O saatin geleceğinden hiç şüphe 

etmeyin, bana uyun. Doğru yol budur... 63. İsa açık 

delillerle gelince... hikmet getirdim... Allah'tan 

korkun ve bana itaat edin. 
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71. 
İsa’nın “Mesih” (meshedilmiş olan) olduğu kabul 

edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

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

dedi. 64. İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. 

Yuhanna 1:41.....Andreya... "Biz Mesih’i bulduk" 

dedi. ‘Mesih’ meshedilmiş anlamına gelir.  

Yuhanna 4:25-26.....25. Kadın İsa’ya, “Mesih denilen 

meshedilmiş Olan’ın geleceğini biliyorum” dedi. O 

gelince bize her şeyi bildirecektir.”  26. İsa, 

“Seninle konuşan ben, O'yum” dedi. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:45.....Adı Meryem oğlu İsa 

Mesih’dir; dünyada da, ahirette de yüzde 

(şerefli) ve (Allah’a) yakın olanlardandır.” 

Nisa 4:157 & 171.....157. "Biz Allah’ın elçisi, 

Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük!” demelerinden 

ötürü… Oysa onu öldürmediler… 171. Meryem oğlu 

İsa Mesih sadece Allah’ın elçisi…  

Not: İncil'de "Mesih" 558 kez, Kur'an'da 11 kez geçer. 

72. 
İsa Mesih’in Allah’ın Kendi Yaşayan Söz’ü olduğu 

kabul edilir mi? (Logos / Kalimullâh) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 1:1-4 & 14.....1. Başlangıçta Söz vardı. Söz 

Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 14. Söz insan 

olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, 

Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik 

Oğul’un yüceliğini gördük. 

Vahiy 19:13-16.....13. Kana daldırılmış bir kaftan 

giyinmiş olup “Tanrı’nın Sözü” adıyla anılır... 16.   

Kaftanı ve kalçası üzerinde, ‘KRALLARIN KRALI VE 

RABLERİN RABBİ’ diye yazılmış bir adı vardı. 

-------------------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:39.....Allah sana, Allah’tan bir 

kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve 

iyilerden bir peygamber olacak Yahya’yı müjdeler…”  

Al-i İmrân 3:45.....Melekler demişti ki: “Ey Meryem, 

Allah seni, kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. 

Adı Meryem oğlu İsa Mesih’dir; dünyada da, ahirette 

de yüzde (şerefli) ve (Allah’a) yakın olanlardandır.”    
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73. 
İsa Mesih doğmadan önce Allah’ın Ezeli ve Ebedi 

Kelamı olarak kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 9:6.....Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir 

oğul verildi... ve onun adı... Ebediye Babası... 

çağırılacaktır. 

Mika 5:2.....Ve sen... küçük olan Beyt-lehem Efrata, 

İsrail üzerine hükümdar olacak adam senden çıkacak; 

ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir. 

Yuhanna 8:58.....İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, 

İbrahim doğmadan önce ben varım” dedi. 

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

aynıdır. 

Vahiy 1:4-8.....4. Var olan, var olmuş ve var olacak 

olan… 8. Rab Tanrı diyor… İlk ve son benim. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:59.....Allah yanında İsa’nın durumu, 

Adem'in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı, sonra 

ona “Ol” dedi, artık olur. 
74. 

Allah’ın Ezeli Sözü olan İsa Mesih bir bakireden 

doğarak Tanrı-İnsan şekline büründüğü kabul 

edilir mi?  (Kenosis / Hûlul) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 1:22-23.....İşte, kız gebe kalıp bir oğul 

doğuracak... İmanuel, ‘Tanrı bizimledir’ demektir. 

Yuhanna 1:1 & 14.....1. Başlangıçta Söz vardı. Söz 

Tanrı’yla birlikteydi, ve Söz Tanrı’ydı. 14. Söz insan 

olup aramızda yaşadı… Babadan gelen… biricik Oğul... 

Filipililer 2:5-7.....5. Mesih, Tanrı özüne sahip 

olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği… bir hak saymadı. 7. 

Ama yüceliğinden soyunarak… insan benzeyişinde 

doğdu... ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 

Koloseliler 1:13-17.....13. sevgili Oğlunun… 15. 

Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaradılışın 

ilk doğanı O’dur. 

1 Timoteyus 3:16.....Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı 

büyüktür.  O, bedende göründü. 

-------------------------------------------------------------- 

Maide 5:17.....“Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” 

diyenler küfre gitmişlerdir. 
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75. 
İsa Mesih Tanrı’nın Kendisi olarak kabul edilir mi? 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 5:17-18.....17. İsa… Babam şimdiye dek 

çalışmaktadır, ben de çalışıyorum… 18. söyleyerek, 

kendisini Tanrı’ya eşit kılıyordu. 

Yuhanna 10:25-33.....25. İsa... 28. Onlara sonsuz 

yaşam veririm… 30. Ben ve Baba biriz. 33. İnsan 

olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. 

Yuhanna 20:28.....Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!” 

Koloseliler 2:9.....Tanrılığın bütün doluluğu 

bedence Mesih’te... 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:171.....Meryem oğlu İsa Mesih sadece 

Allah’ın elçisi... 

Maide 5:17 & 72.....17. “Allah, Meryem oğlu 

Mesih’tir.”  diyenler küfre gitmişlerdir... 72. 

Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir. 

Zuhruf 43:57-59.....57. Meryem oğlu… 59. O, sadece… 

İsral oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. 

Not: Kutsal Kitap'ta İsa "Tanrı" olarak 367 kez bulunur. 

76. 
İsa Mesih’in dünyanın “Yaratıcısı” olduğu kabul 

edilir mi?   
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Koloseliler 1:13-16.....16. Nitekim gökte ve 

yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, 

tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve 

hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey 

O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır.  

17. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey 

varlığını O'nda sürdürmektedir.   

İbraniler 1:2 & 10.....2. Bu son çağda da her şeyin 

mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni 

yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir... 10. Ya 

Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın. 

Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. 

-------------------------------------------------------------- 

Maide 5:75 & 116.....75. Mesih, bir elçiden başka bir 

şey değildir… 116. Allah demişti ki: “Allah’tan başka 

iki tanrı edinin” dedin?,  Hâşâ, dedi… bana yakışmaz. 

Zuhruf 43:57-59.....Meryem oğlu… O, sadece… bir kuldur. 
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77. 
İsa Mesih, Tanrı ile insanlar arasında tek geçerli 

aracı olduğunu kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 14:6.....İsa ona, “Yol, gerçek ve yaşam ben'im” 

dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. 

Elçilerin İşleri 4:10-12.....10. İsa Mesih’in adı 

sayesinde... 12. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. 

Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. 

1 Timoteyus 2:5.....Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile 

insanlar arasında tek bir Aracı vardır. Bu da insan 

olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş 

bulunan Mesih İsa’dır. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:48.....o gün hiç kimse kimsenin yerine bir 

şey ödeyemez, kimseden şefaat (aracılık) da kabul 

edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir 

yardım yapılmaz. 

Zümer 39:44.....De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır.” 

78. 
İsa Mesih, Tanrı'ın Oğlu olarak kabul edilir mi? 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 7:14.....bir oğul doğuracak… adını İmmanuel… 

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

Matta 16:16.....“Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu 

Mesih’sin”… İsa ona, “Ne mutlu sana… Simun!” dedi. 

Markos 14:61-62.....61. Yüce Olan’ın Oğlu Mesih 

sen misin?... 62. İsa, “Ben’im” dedi. 

Luka 1:26-37.....31. Melek… adını İsa koyacaksın. 32. O 

büyük olacak kendisine ‘en yüce Olan’ın Oğlu’ denecek. 

Yuhanna 1:29-34.....29. İşte, dünyanın günahını 

ortadan kaldıran Tanrı Kuzuzu! 34. Ben de gördüm 

ve ‘Tanrı’nın Oğlu budur’ diye tanıklık ettim. 

-------------------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30-31.....30. Hıristiyanlar da: “Mesih Allah’ın 

oğludur.” dediler… 31. Allah onları kahretsin… 

Zuhruf 43:81.....De ki: "Eğer Rahman’ın çocuğu 

olsaydı (O’na) tapanların ilki ben olurdum... (Fakat 

böyle bir şey olamaz)." 

Cin 72:3....Rabb’imiz… O, ne eş, ne de çocuk edinmemiştir. 

Not: İncil'de, İsa 'Tanrı'nın Oğlu' olarak 92 kez geçer. 
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79. 
Kutsal Kitaplarda, “Tanrı’nın Oğlu” ifadesi 

kullandığında, bedensel bir cinsel ilişkiden mi 

bahsediyor? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 1:26-35.....27. Kızın adı Meryem'di... 30. 

melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın 

lütfuna eriştin.  31. Bak, gebe kalıp bir oğul 

doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32. O büyük 

olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' 

denecek... 35. "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, 

Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun 

için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101.....O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? 

Kendisinin bir eşi yoktur. 

Furkan 25:2.....O (Allah) ki… çocuk edinmemiştir. 

Cin 72:3.....Rabb’imiz... O, ne eş, ne de çocuk 

edinmemiştir. 

80. 
İsa Mesih’e gerçekten insanlar tarafından secde 

edilmiş miydi ve bu ibadet İsa tarafından kabul 

edildi mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 28:1-11.....9. İsa'nın ayaklarına sarılarak 

O'na tapınmaya başladılar… 10. İsa, "Korkmayın!" dedi.  

Yuhanna 9:35-39.....38. Adam, "Rab, iman ediyorum!" 

diyerek İsa'ya tapındı. 39. İsa, "Görmeyenler görsün…  

Yuhanna 20:26-29.....26. İsa... 27. İmansız olma, 

imanlı ol!" 28. Tomas O'na, "Rabbim ve Tanrım!" 

diye yanıtladı. 29. İsa ona, ‘Beni gördüğün için iman 

ettin:’ 29. "Görmeden iman edenlere ne mutlu!" 

Filipililer 2:10-11....İsa'nın adı anıldığında…   

hepsi diz çöksün ve her dil... İsa Mesih'in Rab 

olduğunu açıkça söylesin. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:116 & 118.....116. Allah demişti ki: “Ey 

Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara: 'Beni ve 

anneni, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?"  

Hâşâ dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan 

bir şey söylemek bana yakışmaz... şüphesiz sen 

daima üsütünsun, hikmet sahibisin! 
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81. 
İsa Mesih’in insanların günahlarını affedebileceği 

kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Markos 2:5-7 & 10-11.....5. İsa felçliye, “Oğlum, 

günahların bağışlandı” dedi. 7. Tek Tanrı’dan başka 

kim günahları bağışlayabilir?...  

Luka 5:20.....Onların imanını gören İsa, “Dostum, 

günahların bağışlandı” dedi. 

Elçilerin İşleri 10:43.....Peygamberlerin hepsi 

O'nunla ilgili tanıklık tanıklıkta bulunuyor. O’na 

inanan herkesin günahları O’un adıyla bağışlanır. 

Elçilerin İşleri 13:38.....kardeşler, şunu bilin ki, 

günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size 

duyurulmuş bulunuyor.  

1 Yuhanna 2:12.....Mesih’in adı uğruna günahlarınız 

bağışlandı. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:135.....Günahları da Allah’tan başka kim 

bağışlayabilir?  

82. 
Ölümün ve Cehennem’in anahatarları İsa Mesih’in 

elinde olduğu kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

 

Vahiy 1:12-18.....12. Bana sesleneni görmek için 

arkama döndüm. Döndüğümde… insanoğluna benzer 

birini gördüm. 14. Başı, saçı ak yapağı gibi 

beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev 

yanan ateşti sanki… 17. O'nu gördüğüm zaman, 

ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım. O ise sağ 

elini üzerime koyup şöyle dedi: "Korkma! İlk ve 

son Ben'im. 18. Diri Olan Ben'im. Ölmüştüm, ama 

işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve 

ölüler diyarının anahtarları bendedir. 

-------------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 75, 116 & 118.....17. ”Allah, Meryem 

oğlu Mesih’tir.” diyenler küfre gitmiştir. 75. 

Mesih, bir elçiden başka bir şey değildir... 116. 

İsa... gaybları bilen yalnız sensin, sen... 118. 

daima üstünsün..! 

Zuhruf 43:57-59.....57. Meryem oğlu... 59. O, 

sadece... örnek kıldığımız bir kuldur. 

 

 



 

83. 
İsa Mesih, dünyanın tek “Kurtarıcısı” olarak kabul 

edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 43:11 & 14.....11. Ben, ben RAB’İM; ve benden 

başka kurtarıcı yoktur. 14. RAB, Kutarıcınız… 

Luka 2:11.....müjde getiriyorum: bugün size, Davud’un 

kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. 

Yuhanna 4:42....."Kendimiz işittik, O’nun gerçekten 

dünyanın Kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." 

Titus 1:3-4.....3. Kurtarıcımız Tanrı'nın 

buyruğuyla... 4. Baba Tanrı'dan ve Kurtarıcımız 

Mesih İsa’dan lütuf ve esenlik olsun. 

Titus 3:4-6.....Ama Kurtarıcımız Tanrı... ve 

Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla... kurtardı. 

1 Yuhanna 4:14.....Biz gördük ve tanıklık ediyoruz ki, 

Baba, Oğlunu dünyanın Kurtarıcısı olarak gönderdi.  

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:171....Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi 

84. 
Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa Mesih’e 

“Rab” ve “Kurtarıcı” olarak iman etmek olduğu 

kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 3:16-18 & 36.....16. O'na iman edenlerin 

hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama 

kavuşsun. 18. O’na iman eden yargılanmaz, iman 

etmeyen ise zaten yargılanmıştır... 36. Oğul’a iman 

edenin sonsuz yaşama vardır.  

Yuhanna 14:6.....İsa ona, “Yol, gerçek ve yaşam benim” 

dedi. Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez. 

Elçilerin İşleri 4:10-12.....10. İsa Mesih’in adı 

sayesinde... 12. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. 

Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi 

kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.  

-------------------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:19-20 & 85.....19. Allah katında din, 

İslamdır... 20. Eğer İslam olurlarsa doğru yolu 

bulurlar... 85. Kim İslam’dan başka bir din ararsa... 

kaybedenlerden olacaktır. 

Not: İncil'de, 200'den fazla ayetlerde İsa Mesih 

'Rab' ve 'Kurtarıcı' olarak geçmektedir. 
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85. 
İsa Mesih’ın kanı, insanların günahları için tek 

geçerli kefaret kurbanı (fidye) olarak döküldüğü 

kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 53:5-6 & 12.....5. günahlarımızdan ötürü o 

yaralandı... ve onun berelerile biz şifa bulduk… 6. 

RAB hepimizin fesadını onun üzerinde koydu… 12. 

canını ölüme döktü… suçunu da o taşıdı, ve günahkârlar 

için şeffat etti. 

Yuhanna 1:29.....Yahya... İsa'nın kendisine... 

görünce... "İşte, dünyanın günahını ortadan 

kaldıran Tanrı Kuzusu!" 

1 Korintliler 15:4..... Kutsal Yazılar uyarınca, 

Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal 

Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 

----------------------------------------------------- 

En’am 6:164.....Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç 

kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz. 

İsra 17:15.....Hiçbir günahkâr başkasının günah 

yükünü taşımaz. 

86. 
Kutsal Kitaplarda, peygamberler tarafından Mesih’in 

öldürüleceği söylenmiş midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 53:1-12.....6. Yine de RAB hepimizin 

cezasını ona yükledi... 8. Acımasızca yargılanıp 

ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği 

ceza yüzünden yaşayanlar diyarından atıldı. 9. 

Ona kötülerin yanında bir mezar verildi...  

Daniel 9:26.....Ve bu altmış iki hafta sonra 

mesholunan kesilip atılacak...  

-------------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55.....Allah demişti ki: "Ey İsa ben 

seni öldüreceğim, bana yükselteceğim, seni inkar 

edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet 

gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. 

Meryem 19:30-33.....30. (Çocuk): ”Ben Allah’ın 

kuluyum, dedi, (O) bana Kitab verdi, beni 

peygamber yaptı... 33. ”Doğum gün de, öleceğim 

gün de ve diri olarak kaldırılacağım gün de 

(Allah’tan) bana esenlik verilmiştir. 
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87. 
İsa Mesih’in kendisi Yahudiler tarafından 

öldürüleceğini açıkça söylemiş midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 16:21-28.....21. İsa, kendisinin Yeruşalim'e 

gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din 

bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi 

ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine 

anlatmaya başladı… 22. Petrus… "Tanrı korusun, ya 

Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!" 

dedi. 23. Ama İsa… "Çekil önümden, Şeytan!" dedi…  

Yuhanna 10:11 & 15.....11. Ben iyi çobanım...15. 

Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm...  

Yuhanna 12:32-33.....32 .Ben yerden yukarı kaldırıldığım 

zaman bütün insanları kendime çekeceğim." 33. İsa 

bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. 

------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’da, İsa Mesih’in Yahudiler tarafından 

öldürüleceğine dair bir ayet yoktur. 

88. 
İsa Mesih’in çarmıhtaki fiziksel ölümü ve ölümden 

dirilişi kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 27:50.....İsa, yüksek sesle bir kez daha 

bağırdı ve ruhunu teslim etti. 

Markos 15:37.....İsa yüksek sesle bağırarak 

ruhunu verdi. 

Luka 24:46.....Şöyle yazılmıştır: Mesih acı 

çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. 

Yuhanna 19:30.....“Tamamlandı!” dedi ve başını 

eğerek ruhunu teslim etti. 

1 Korintliler 15:4.....Mesih, günahlarımıza 

karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca 

üçüncü gün ölümden dirildi. 

-------------------------------------------------------------- 

Nisa 4:157....."Biz Allah’ın elçisi, Meryem oğlu 

İsa Mesih’i öldürdük!” demelerinden ötürü… Oysa 

onu öldürmediler ve asmadılar; fakat (İsa) onlara 

benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa 

düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. 

O hususta bir bilgileri yoktur. Sâdece zanna 

uyuyorlar.  Onu yakînen öldürmediler. 
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89. 
İsa Mesih’in günümüzde de yaşayıp ve tekrar geri 

geleceği kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 14:2-3.....2. Çünkü size yer hazırlamaya 

gidiyorum. 3. Gider ve size yer hazırlarsam, siz 

de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine 

gelip sizi yanıma alacağım. 

Vahiy 2:25.....ben gelinceye dek sizde olana 

sımsıkı sarılın. 

Vahiy 22:12 & 20.....12 İşte tez geliyorum... Alfa 

ve Omega ben'im… birinci ve sonuncu, başlangıç ve son 

ben’im. 20. Bütün bunlara tanıklık eden, “Evet, tez 

geliyorum!” diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa! 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55.....Allah demişti ki: "Ey İsa, ben 

seni öldüreceğim, bana yükselteceğim... 

Nisa 4:157-158.....157. Biz Allah’ın elçisi, Meryem 

oğlu İsa… 158. Allah onu (İsa'yı) kendisine yükseltti.  

Zuhruf 43:57 & 61.....57. Meryem oğlu... 61. O, 

kıyâmetin kopacağını gösterir bir ilimdir… bana uyun. 

Not: İncil'de, İsa'nın 2. gelişi hakkında 73 ayet vardır. 

90. 
Hz. Muhammed’in evvelki peygamberler tarafından, 

kendisinin bir peygamber olacağı hakkında, Kutsal 

Kitaplarda ayetler var mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matthew 24:11 .....11. Birçok sahte peygamber 

türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak…  

John 5:31.....Eğer kendim için ben tanıklık 

edersem, tanıklığım geçerli olmaz. 

2 Corinthians 13:1.....İki veya üç şahidin ağzı 

ile her söz sabit kılınacaktır. 

-------------------------------------------------------------- 

A'raf 7:157.....Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve 

İncil’de yazılı buldukları o Elçi’ye, o ümmi 

Peygamber’e uyarlar. 

Saf 61:6.....Meryem olğu İsa da: “Ey İsrail 

oğulları, ben size Allah’ın elçisiyim,  benden 

once once gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden 

sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamber 

müjdeleyici olarak (geldim).” demişti. 
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91. 
Hz. Muhammed’in Allah’ın yazılı sözlerini 

insanlara iletebilmesi için, okumayı yazmayı 

bilen bir Yahudi olması gerekmez miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 4:21-22....İsa… 22. kurtuluş Yahudilerdendir. 

Romalılar 3:1-2.....1. Yahudi’nin ne üstünlüğü 

var?  2. Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın 

sözleri Yahudilere emanet edildi.  

Romalılar 9:3-4.....3. İsraillilerin… Oğulluk,  

yücelik, antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, 

tapınma düzeni ve vaatler onlarındır. 

----------------------------------------------------- 

A’raf 7:157-158.....157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve 

İncil’de yazılı buldukları o Elçi’ye, o ümmi Peygamber 

uyarlar… 158. Gelin Allah’a ve O’nun ümmi peygamber 

olan Elçisine inanın… ki doğru yolu bulasınız! 

Şura 42:7 & 52.....7. Biz sana böyle Arabca bir 

Kur’an vahyettik ki şehirlerin anasını ve 

çevresinde bulunanları uyarasın... 52. Sen Kitab 

nedir, iman nedir bilmezdin. 

92. 
Hz. Muhammed’in kendisinin bir peygamber olduğunu 

söylemesi geçerli bir delil olarak kabul 

edilebilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 5:31.....31. Eğer kendim için tanıklık 

edersem, tanıklığım geçerli olmaz...  

1 Korintliler 14:32-33.....32. Peygamberlerin 

ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. 33. 

Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. 

2 Korintliler 13:1..... Her sav, iki ya da üç 

tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır. 
-------------------------------------------------------- 

Rad 13:43.....İnkar edenler: ”Sen gönderilmiş 

(peygamber) değilsin!” diyorlar. De ki: ”Benimle 

sizin aranızda Allah’ın ve yanında (ilahi) 

Kitab’ın bilgisi bulunanların şahit olması 

yetişir.” 

Fetih 48:28.....O Resülünü, hidayet ve hak dinle 

gönderdi ki o (hak di)ni, bütün dinlere üstün 

kılsın. Şahid olarak Allah yeter. 
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93. 
Hz. Muhammed’in mesajı, İsa Mesih ve diğer 

peygamberlerin mesajlarına tam bir uyum içinde 

bulunuyor muydu?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 8:20.....Eğer bu söze göre söylemezlerse gerçek 

onlar için tan ışığı olmaz. 

1 Korintliler 14:32-34.....32. Peygamberlerin 

ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. 33. 

Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. 

----------------------------------------------------- 

Şuara 26:192-197.....196. O(nun zikri, yahut 

mânâsı), evvelkilerin Kitablarında da vardır. 

197. İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi de 

(Kur'an'ın Allah kelâmı olduğu hakkında) onlar 

için bir delil değil mi? 

Fussilet 41:43.....(Ey Muhammed), sana söylenen, 

senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan 

başka bir şey değildir. 

Şurâ 42:15.....Allah bizim de Rabb’imiz sizin de Rabb’inizdir… 

Bizimle sizin aranızda tartışma (sebebi) yoktur. 

94. 
Hz. Muhammed, Allah tarafından gönderildi diye, 

İsa Mesih ve diğer peygamberlerin yaptığı gibi 

görünen mucizeleri yapmış mıydı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 5:31 & 36.....31. Eğer kendim için tanıklık 

edersem, tanıklığım geçerli olmaz… 36. Tamamlamam için 

Baba'nın bana verdiği işler, şu yaptığım işler, beni 

Baba'nın gönderdiğine tanıklık ediyor. 

Yuhanna 14:11.....Bana iman edin; Ben Baba’dayım…  

Hiç değilse, bu işlerden dolayı iman edin. 

----------------------------------------------------- 

En'am 6:37.....Dediler ki: “Ona Rabbi’nden bir mucize 

indirilmeli değil miydi?  De ki: “Süphesiz Allah, bir 

mucize indirmeğe kadirdir, fakat... 

Yunus 10:20.....“Ona Rabb’inden bir mucize 

indirilmeli değil mi?…” De ki, “Gayb Allah’ındır.” 

Ankebut 29:50.....Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."  

Not: Kutsal Kitap, peygamberlerin yaptığı 157 farklı 

mucizesinden bahsetmesine rağmen Kur'an'da Hz. 

Muhammed'in buna benzer hiçbir mucizesi yoktur. 
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95. 
Hz. Muhammed’e, İsa Mesih ve diğer peygamberlerin 

sahip olduğu gibi gayb’tan (gelecekten) haberler 

verilmiş miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 18:22.....peygamber RABBİN ismile 

söylediği zaman, o şey olmaz, ve çıkmazsa, RABBİN 

söylemediği şey odur. Peygamber küstahlıkla 

söylemiştir, ondan yılmıyacaksın. 

1 Samuel 9:9.....(Evelleri İsrailde Allahtan sormak 

için gittiği zaman adam böyle derdi: Gel, görene 

gidelim; çünkü şimdi Peygamber denilene önceleri 

Gören denirdi). 

İşaya 41:22 & 48:3-6.....22. Ortaya koysunlar, ve 

olacak şeyi bize bildirsinler… 3. Önceki şeyleri eski 

zamandan beri bildirdim… 6. gizli şeyler işittirdim. 

----------------------------------------------------- 

En’âm 6:50.....Ben size, Allah’ın hazineleri 

yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem... 

Ahkaf 46:9.....Bana ve size ne yapılacağını da 

bilmem. Ben sadece bana vahyedilene... 

96. 
İbrahim’in Tanrısını temsil eden gerçek bir 

peygamber, müşriklerin Kabe’deki siyah olan taşı öpüp 

Arapların sahte tanrılarını hiç onurlandırır mıydı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 20:3-5.....2. Allahın Yehova ben im. 3. 

Karşımda başka ilahların olmıyacaktır. 5. Onlara 

iğilmiyeceksin… kıskanç bir Allahım. 
1 Krallar 19:18.....İsrailde, Baala çökmemiş 

bütün dizleri, ve onu öpmemiş her ağzı, yedi bin 

kişi alıkoydum. 

2 Korintliler 6:14-17.....16. Tanrı’nın tapınağıyla 

putlar arasında ne anlaşma olabilir? 17. Mudar 

olana dokunmayın, ve ben size kabul edeceğim. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:158.....Safa ile Merve Allah’ın nişanlarındandır. 

Kim Ev’i (Kabe’yi) hacceder, ya da ömre yaparsa 

onları tavaf etmesinde bir günah yoktur.  

Not: Hadiselere göre Hz. Muhammed Kabe’deki siyah 

taşı öpmüştür: Bukhari 2:667, 673, 675-680. Bkz. 

En'am 6:103-109.   

 

 

 



f 

97. 
Hz. Muhammed kendisinin normal bir insan olduğunu 

kabul edip, günahlarının affedilmesi için tövbe 

edip Allah’a yakarır mıydı? 
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Süleyman’ın Meselleri 20:9.....Kim diyebilir: 

Yüreğimi temizledim, günahımdan tahir oldum? 

Vaiz 7:20.....Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç 

işlemiyen salih adam yoktur. 

Matta 3:8.....tövbeye yaraşır meyveler verin. 

Elçilerin İşleri 17:30.....Tanrı… şimdi, her 

yerde herkesin tövbe etmesi buyuruyor. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:106.....Allah’a istiğfâr et.  

Yusuf 12:53.....Ben (böyle yapmakla) nefsimi 

temize çıkarm(ak istem)iyorum. Çünkü nefis, daima 

kötülüğü emredicidir. 

Mu’min 40:55.....(Ey Muhammad, sen)... Günahına 

da istiğfâr et...  

Muhammad 47:19.....(Ey Muhammad), kendi 

günahın... (Allah’tan) mağfiret dile. 

Not: Muhammed kendi kurtuluşundan emin değildi: 

Ahkaf 46:9; Hadis: Bukhari Vol. 5:266 & 234-236.  

98. 
Hz. Muhammad en son ve en büyük peygamber sayılır mı? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Vahiy 1:1, 3, 5, 8, 17-18.....1. Bu kitap İsa 

Mesih’in esinlemesidir. 8. Var olan, var olmuş ve 

var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı 

diyor ki, ‘Alfa ve Omega’ ben’im.’ 17. İlk ve son 

ben’im. ve ölüler diyarının anahtarları bendedir.    

Vahiy 22:13, 16, & 20.....13. Alfa ve Omega, birinci 

ve sonuncu, başlangıç ve son ben’im. 16. Davud’un 

kökünden ve soyundan olan ben’im, parlak sabah yıldız 

ben’im. 20. Bütün bunlara tanıklık eden, ‘Evet, tez 

geliyorum!’ diyor. Amin! Gel, ya Rab İsa! 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40.....Muhammed… Allah’ın Resülü ve 

peygamberlerin sonuncusudur.  

Fatih 48:28.....O, Resülünü, hidayet ve hak dinle 

gönderdi ki o (hak di)ni, bütün dinlere üstün kılsın. 

Şahid olarak Allah yeter. 

Not: İsa'nın geri dönüşü herkes tarafından beklenmektedir. 

İsa hala yaşıyor ve tekrar geliyor. Hz. Muhammad yoktur. 
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İnsan ve Günah Hakkında 

99. 
Adem ve Havva günah işlediklerinden, Tanrı 

tarafından cennetten kovuldukları, artık insanlar 

Tanrı’nın hükümünden bir kurtuluşa ihtiyaç var 

olduğu kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 2:15-16.....15. Ve RAB Allah… Aden 

bahçesine koydu. 16. Ve RAB Allah adamı emredip dedi: 

Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye: fakat 

iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemiyeceksin; 

çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. 

Romalılar 5:12.....12. Günah bir insan 

aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya 

girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. 

Çünkü hepsi günah işledi.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:37.....Adem, Rabb’inden birtakım 

kelimeler aldı (onlarla amel edip Rabb’ine yalvardı, 

O da) bunun üzerine onun tevbesini kabul etti.  

100. 
İnsanların doğumundan itibaren günah içinde 

olduklarıyla ilgili ayetler var mı? (Asli Günah) 
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 64:6.....Çünkü hepimiz bir murdar gibi olduk, 

ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir; ve 

hepimiz yaprak gibi soluyoruz; ve bizi fesatlarımız 

yel gibi alıp götürüyor. 

Yeremya 13:23.....Habeş kendi derisini, yahut kaplan 

kendi beneklerini değiştirebilir mi?  o zaman kötülük 

etmeğe alışmış olan sizler de iyilik edebilirsiniz. 

Yeremya 17:9.....Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır 

ve çok çürüktür; onu kim anlıyabilir? 

Romalılar 3:23.....Çünkü herkes günah işledi ve 

Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. 

----------------------------------------------------- 

Taha 20:121-122.....121. o ağaçtan yediler… Adem… 

122. Sonra Rabb’i onu seçti, tevbesini kabul 

etti, doğru yola iletti. 

Not:  İslamiyet 'Asli Günah'ın öğretişlerini 

inkar etmektedir. 
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101. 
Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal olarak 

günah işlerler mi? (İsa Mesih hariç) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Kırallar 8:46.....Eğer sana karşı suç ederlerse 

(çünkü suç etmiyen adam yoktur)... 

Mezmur 130:3.....Eğer fesatları hesaba alırsan, ey 

Yehova, Ya RAB, kim durabilir? 

Süleyman Meselleri 20:9.....Kim diyebilir: 

Yüreğimi temizledim, günahımdan tahir oldum? 

Vaiz 7:20.....Gerçek, yeryüzünde iyilik edip suç 

işlemiyen salih adam yoktur. 

İşaya 64:6.....hepimiz bir murdar gibi olduk, ve 

bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir. 

1 Yuhanna 1:8.....Günahımız yoktur dersek, kendi 

kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. 

----------------------------------------------------- 

Yusuf 12:53.....nefsimi temiz çıkarmıyorum. Çünkü 

nefis, daima kötülüğü emredicidir. 

Nahl 16:61.....Eğer Allah insanları, yaptıkları (her) 

haksızlıkla cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. 

102. 
Meryem Tanrı tarafından özel bir Tanrısal güçe 

sahip olup Tanrı’nın Annesi olarak hürmet 

edilmeye layık mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 42:8.....Ben Yehovayım, ismim odur; ve izzetimi 

bir başkasına ve hamdimi oyma putlara vermiyeceğim. 

Yuhanna 2:3-5.....4. İsa, "Anne, benden ne 

istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi" dedi. 5. Annesi 

hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın" dedi. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64.....De ki: Allah’a tapalım, O’na 

hiçbir şeyi ortak koşmayalım; birimiz, diğerini 

Allah’tan başka tanrı edinmesin.” 

İsra 17:22-23.....Allah ile beraber başka bir tanrı 

edinme… Rabb’in, yalnız kendisine tapmanızı… emretti. 

Zariyat 51:56.....Ben cinleri ve insanları, ancak 

bana kulluk etsinler diye yarattım. 

Not: İslamiyet'te bazı Müslümanlar peygamberlerin 

kusursuz olduğunu idda ederler. Ancak Kur'an'da bunu 

destekleyen bir ayet yoktur. 
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103. 
Bir insan günahkâr olarak ölürse onların 

Cehenneme gitmesi doğal bir sonuç mudur?   
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Hezekiel 18:4.....Suç işliyen can, ölecek olan odur. 

Luka 12:5.....kişi öldürdükten sonra cehenneme 

atma yetisine sahip Tanrı’dan korkun. 

Romalılar 6:23.....Çünkü günahın ücreti ölüm...  

Vahiy 20:15.....Adları yaşam kitabında yazılmamış 

olanların hepsi, ateş gölüne atıldı. 

----------------------------------------------------- 

A’raf 7:41.....Onlar için cehennemden bir döşek ve 

üstlerinde de (yine ateşten) örtüler vardır. İşte 

zalimleri böyle cezalandırırız! 

Yunus 10:27.....Kötü işler yapanlara da (yaptıkları) 

kötülüğün aynen cezası verilir. Onların yüzlerini 

bir zillet kaplar. Onları Allah’tan kurtaracak hiç 

kimse yoktur.  Sanki yüzleri, karanlık geceden 

parçalara bürünmüştür. İşte onlar da ateş halkıdır, 

hep orada kalacaklardır. 

104. 
Kutsal olan Allah, küçük günahları ciddi olarak 

alıyor mı?  (Sagire) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 5:18-19.....18. Kutsal Yasa’dan ufacık bir 

harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. 19. Bu 

nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini 

kim çiğner ve başkalarına öyle yapmalarını öğretirse, 

Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. 

Matta 12:36.....Size şunu söyleyeyim, insanlar, 

söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde 

hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, 

yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. 

1 Korintliler 5:6.....Azıcık bir mayanın bütün 

hamuru mayaladığını bilmez misiniz? 

----------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5.....Yanılarak yaptığınızda size bir 

günah yok... 

Necm 53:32.....günahın büyüklerinden ve çirkin 

işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatalar 

işleyebilirler. 
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105. 
Tanrı katında, ceza olarak bir hırsızın ellerinin 

kesilmesi doğru mudur? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 22:1-4.....1. Eğer bir adam öküz yahut koyun 

çalarsa... 4. Eğer çaldığı şey, öküz olsun, esek 

olsun, yahut koyun olsun, diri olarak elinde 

bulunursa, iki kat ödeyecektir...  

Süleyman Meselleri 6:30-31.....30. Hırsız aç olduğu 
zaman kendini doyurmak için çalarsa, insanlar onu hor 

görmezler; 31. Fakat onu bulurlarsa, yedi kat öder...  

Luka 6:36.....İnsanların size nasıl davranmasını 

istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın... Babanız 

merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun. 

-----------------------------------------------------

Maide 5:38.....Hırsızlık eden erkek ve kadının, 
yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak 

ellerini kesin!  Allah dâimâ üstündür, hikmet 

sâhibidir. 

106. 
Bir mümin sıkıştığında, kendi kendini korumak 
için bazen yalan söyleyip hileye başvurabilir mi?  

(Taqiyya veya Kitman) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Süleyman’ın Meselleri 6:16-17.....16. RABBİN 
nefret ettiği altı şey vardır... 17. yalancı dil… 

Tsefanya 3:13.....İsrailin bakiyesi haksızlık 

etmiyecekler; ve yalan söylemiyecekler; ve 

ağızlarında hileli dil bulunmıyacak... 

Yuhanna 8:44.....İblis... yalanın babasıdır. 

Efesliler 4:25.....yalanı bırakın. Her biriniz 
komşusuyla gerçeği konuşsun.  

Vahiy 21:8 & 27.....8. imansız… adam öldüren… ve 

bütün yalancılara gelince, onların yeri, kükürtle 

yanan ateş gölüdür... 27. Oraya murdar hiçbir 

şey, iğrenç ve adlatıcı işler yapan hiç kimse 

asla girmeyecak... 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:225.....Allah size, yaptığınız kasıtsız 

yeminlerinizden sorumlu tutmaz... 

Tahrim 66:2......Allah size yeminlerinizi 

(keffaretle) çözmeği meşrû kılmıştır. 

Not: Taqiyya = doğru olmayan bir şey söylemek. 

     Kitman  = İhmal tarafından yalan söylemek;  

     yani önemli bilgileri dışarıda bırakmak. 
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107. 
Eşcinsellik bir günah sayılıp yasaklanmış mıdır? 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Levililer 18:22.....Kadınla yatar gibi bir 

erkekle yatma. Bu iğrençtir. 

Levililer 20:13.....Ve bir adam kadınla yatar 

gibi erkekle yatarsa, iki kişi menfur şey 

yapmışlardır; mutlaka öldürüleceklerdir...  

Romalılar 1:27..... Erkekler erkeklerle utanç verici 

ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde 

sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:80-81.....80. Lut’u da (gönderdik). 

Kavmine dedi ki: “Siz, sizden once dünyalarda hiç 

kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? 81. “Siz, 

kadınları bırakıp erkeklere şehvetle gidiyorsunuz 

ha! Doğrusu siz, israfçı (azgın) bir kavimsiniz!”   

Neml 27:54-55.....54. Lut’u da (gönderdik), 

kavmine dedi ki: “Siz göre göre o aşırı kötülüğü 

yapıyorsunuz ha!”  55. “Siz, kadınları bırıakıp 

şehvetle erkeklere mı yaklaşıyorsunuz? 

108. 
Kürtaj ve cinayet bir günah olarak sayılıp 

yasaklanmış mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 9:6-7.....6. Her kim adam kanı dökerse, onun 

kanı adam elile dökülecektir; çünkü Allah kendi 

suretinde adamı yaptı. 7. Ve siz semereli olun, 

çoğalın; yeryüzünde türeyin, ve ondan çoğalın. 

Çıkış 20:13.....Katletmiyeceksin. 

Çıkış 21:12.....Bir adamı vuran, vurduğu ölürse, 

mütlaka öldürülecektir. 

Süleyman’ın Meselleri 6:16-17.....16. RABBİN neftet 

ettiği altı şey varıdr… 17. uçsuz kanı döken eller… 

------------------------------------------------- 

Maide 5:32.....Kim, bir cana kıymamış, ya da 

yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı 

öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. 

İsra 17:31.....Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı 

öldürmeyin. Onları da size de biz besliyoruz. 

Onları öldürmek, büyük günahtır. 

Mumtehine 60:12.....çocuklarını öldürmemeleri... 
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109. 
Günahın cezası hayır ve sevaplarla silinebilir mi?  

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 3:24-25.....24. İnsanlar, İsa Mesih’te olan 

kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak 

aklanırlar. 25. Tanrı, Mesih'i, kanına olan imanla 

günahların bağışlanması için kurban olarak sundu ve 

böylece adaletini gösterdi... insanın, Yasa’nın 

gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığını... 

Galatyalılar 3:11.....Yasa kitabında yazılı olan 

her şey sürekli yerine getirmeyen her insan 

lanetlidir. Açıktır ki, hiç kimse Tanrı katında 

Yasa'yla aklanmaz. 

Yakub 2:10 & 12.....10. Yasa’nın her dediğini yerine 

getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kişi bütün 

Yasa’ya karşı suçlu olur… 12. yargı merhametsizdir. 

----------------------------------------------------- 

Hud 11:114.....iyilikler, kötülükleri giderir. 

Ankebut 29:7.....İnanıp iyi işler yapanların, 

mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, 

yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. 

Kurtuluş Hakkında 

110. 
Bir insan Hrıstiyan veya Müsluman olarak doğmuş 

oluyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 1:12-13.....12. iman edenlerin hepsine 

Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. 13. Onlar 

ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın 

isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular. 

Yuhanna 3:5.....İsa söyle cevap verdi: “Sana 

doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan 

doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez.” 

1 Petrus 1:23.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir 

tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü 

aracılığıyla yeniden doğdunuz.  

------------------------------------------------- 

Kafirun 109:6.....Sizin dininiz size, benim dinim 

banadır.   

Not: İslamiyet'e göre bir çocuğun babası Müslüman 

ise, çocuk doğuştan Müslüman sayılır. 
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111. 
Bir insanın kurtuluşu kendi amellerine dayalı 

mıdır? (Sevap) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 4:2..... Eğer İbrahim yaptığı iyi 

işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı 

vardır; ama Tanrı'nın önünde değil.  

Efesliler 2:8-9.....8. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. 

Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. 

9. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. 

Titus 3:4-6.....Kutarıcımız Tanrı, iyiliğini 

insana olan sevgisini açıkça gösterdi... 

Kutarıcımız İsa Mesih aracılığıyla... 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114.....Gündüzün iki tarafında (sabah, 

akşam) ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde 

namaz kıl; çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. 

Bu ibret alanlara bir öğüttür. 

Ankebut 29:7.....İnanıp faydalı işler yapanların, 

mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, 

yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. 

112. 
Insanların kurtuluşu için Tanrı’nın yöntemi her 

zaman bir fidye veya kan kefareti üzerine mi 

kurulmuştur? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Levililer 17:11.....etin canı kandadır; ve ben onu 

mezbah üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size 

verdim; çünkü candan ötürü kefaret eden kandır. 

İbraniler 9:12 & 22.....12. sonsuz kurtuluşu 

sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez 

girdi… 22. Kutsal Yasa’ya göre, her şey kanla temiz 

kılınır, ve kan dökülmeksizin bağışlama olmaz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48.....Ve öyle bir günden korkun ki, ö 

gün hiç kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, 

kimseden şefaat (aracılık, iltimas) da Kabul 

edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara 

hiçbir yardım yapılmaz.  

Hac 22:36-37.....36. kurbanlık develeri... 37. 

Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşmaz. 

Fakat sizin takvânı… O’na ulaşır. 
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113. 
Tanrı’nın sağladığı kurtuluşa, kurban edilmiş 

olan Tanrı’nın Kuzusu aracığıyla, ancak iman 

yoluyla ve lütufla kavuşulur mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 3:28.....insanın, Yasa’nın gereklerini 

yapmakla değil, imanla aklandığı kanısındayız. 

Efesliler 2:8.....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. 

Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır.  

Titus 3:4-6.....Bizi, doğrulukla yaptığımız 

işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, 

yeniden doğuş yıkamaşıyla ve Kurtarıcımız İsa 

Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü 

Kutsal Ruh'un yenilemesiyle kurtardı. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:164..... Herkesin kazandığı yalnız 

kendisine aittir. Kendi (günah) yükünü taşıyan 

hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz.  

İsra 17:15.....Hiçbir günahkâr, başkasının günah 

yükünü taşımaz. (Herkes kendi günahını çeker). 

Necm 53:38.....hiç bir günahkâr, başkasının günah 

yükünü yüklenmez.  

114. 
Bir insanın sonsuz yaşama kavuşması için 

herşeyden önce Mesih’in müjdesini duyup; onu Rab 

ve Kurtarcıcı olarak kabul etmesi gerekir mi?  
 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 10:8-17.....9. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla 

açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine 

yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 10. Insan 

yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla 

açıklayarak kurtulur. 13. "Rab'be yakaran herkes 

kurtulacakttir." 14. Ama iman etmedikleri kişiye 

nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman 

edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl 

duyacaklar? 15. Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü 

nasıl yayacaklar? 17. Demek ki iman, haberi duymakla, 

duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. 

-------------------------------------------------------- 

Bakara 2:119......Sen onların, kendi dinlerine 

uymadıkça ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar senden 

razı olmazlar. “Asıl doğru yol, Allah’ın yoludur.”  
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115. 
Sonsuz yaşamı almanın tek yolu İsa Mesih’e Rab ve 

Kurtarıcı olarak iman etmek olduğu kabul edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 11:25.....İsa ona, "Diriliş ve yaşam 

Ben'im" dedi. "Bana iman eden kişi ölse de 

yaşayacaktır. 

Yuhanna 14:6.....İsa, "Yol, gerçek ve yaşam 

Ben'im" dedi. "Benim aracılığım olmadan 

Baba'ya kimse gelemez. 

Yuhanna 17:3.....Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan 

seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19 & 85.....19. Allah katında din, 

İslamdır. Kitab verilmiş olanlar, kendilerine 

ilim geldikten sonra sırf aralarındaki 

kıskançlıktan ötürü ayrılığa düştüler… 85. Kim 

İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, (o 

din) ondan kabul edilmeyecek ve o, ahirette 

kaybedenlerden olacaktır. 

116. 
Bugünkü müminler için su vaftizi gerekiyor mu? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 28:19-20.....19. Bu nedenle gidin, bütün 

ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin; 

20. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara 

öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an 

sizinle birlikteyim." 

Markos 16:15-16.....15. İsa... Müjde'yi bütün 

yaratılışa duyurun. 16. İman edip vaftiz olan 

kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. 

Elçilerin İşleri 2:38.....Petrus onlara şu 

karşılığı verdi: "Tövbe edin, her biriniz İsa 

Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece 

günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 

armağanını alacaksınız. 

Elçilerin İşleri 22:16.....Haydi, ne bekliyorsun? 

Kalk, O'nun adını anarak vaftiz ol ve 

günahlarından arın!' 

-------------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’da su vaftiz hakkında hiçbir ayet yoktur. 
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117. 
Bugünkü erkek müminler için sünnet gerekiyor mu? 

 (Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korintliler 7:18-20.....18. Biri sünnetliyken 

mi çağrıldı, sünnetsiz olmasın. Bir başkası 

sünnetsizken mi çağrıldı, sünnet olmasın. 18. 

Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli 

olan, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. 

Herkes ne durumda çağrıldıysa, o durumda kalsın. 

Galatyalılar 5:2.....Bakın, ben Pavlus size 

diyorum ki, sünnet olursanız Mesih'in size hiç 

yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha 

uyarıyorum: Kutsal Yasa'nın tümünü yerine 

getirmek zorundadır. 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:123.....Sonra sana: “Hakka tapar olarak 

İbrahim’in yoluna uy; o, ortak koşanlardan değil 

(Allah’ı birleyenlerin önderiy)di.” diye vahyettik.  

Not: Hadisler de bunu destekliyor: Bkz. Bukhari 

1252, al-Bari 6:388; ve Muslim 4:2370.       

118. 
“Kutsal olun” diye ayetler var olup “kutsallığa” 

sahip olmadan hiç bir kimsenin Cennete 

giremeyeceğini şart koşuyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Levililer 11:44.....Allahınız RAB ben im... 

mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim. 

1 Korintliler 3:17.....Tanrı’nın tapınağı 

kutsaldır ve o tapınak sizsiniz. 

İbraniler 12:10 & 14.....10. Herkesle barış 

içinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin. 14. 

Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek. 

1 Petrus 1:15.....Tanrı kutsal olduğuna göre, siz 

de her davranışınızda kutsal olun. 

Vahiy 22:10-11.....10. beklenen zaman yakındır. 

11. Kötülük yapan, yine kötülük yapsın. Bayağı 

olan, yaşamını sürdürsün. Doğru olan, yine 

doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın.  

----------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’da, “kutsal olun” diye emreden bir 

ayet yoktur. 
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119. 
İnsanlar kendi özgür irade ve kararları ile 

kendileri Tanrı’nın çocukları olabiliyorlar mı?  
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 1:12.....Ancak, kendisi kabul edip adına iman 

edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. 

Romalılar 8:14.....Tanrı’nın Ruhuyla 

yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır.  

Galatyalılar 3:26.....Mesih İsa’ya iman ettiğiniz 

için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız…  

İbraniler 12:5-6.....5. "Oğlum, Rab'bin terbiye 

edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca 

cesaretini yitirme. 6. Çünkü O, sevdiğini terbiye 

eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.    

------------------------------------------------- 

Maide 5:18.....Yahudiler ve Hıristiyanlar; "Biz 

Allah’ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De 

ki: "O halde niçin günahlarınızdan ötürü (Allah) 

size azabediyor?" Hayır, siz de O'nun 

yaratıklarından birer insansınız. 

120. 
İnsanların kaderi tamamen önceden yazılmış mıdır? 

(Kader veya Kısmet)  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 30:19.....Senin önünde hayatla ölümü, 

bereketle lâneti koyduğuma, gökleri ve yeri size 

karşı bugün şahit tutuyorum; bunun için hayatı seç.  

Yeşu 24:15.....kime kulluk edeceğinizi bugün seçin; 

fakat ben ve evim halkı, biz RABBE kulluk edeceğiz. 

-------------------------------------------------------------- 

Tevbe 9:51.....De ki: “Allah bizim için ne yazmış 

(ne takdir etmiş) ise ancak bize o ulaşır, bizim 

sahibimiz O’dur. 

Kasas 28:68.....Rabb’in dilediğini yaratır ve 

seçer.  Secim, onlara ait değildir. 

Ahzab 33:36 & 38.....36. Allah ve Resülü, bir işte hüküm 

verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadına, o 

işi kendi isteklerine gore seçme hakkı yoktur. 

38. Allah’ın emri, olup bitmiş bir kaderdir. 

Not: Hıristiyanlık'ta bu konuda iki farklı görüş 

vardır; Kalvinistler "Evet" demişler; 

Arminyusçular ise "Hayır" demişlerdir.  
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121. 
İnsanların Cennete ya da Cehenneme girebilmesi 

için, onların iyi ve kötü işleri bir terazi 

üzerinde ölçülür mü? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Efesliler 2:8-9.....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. 

Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. 

Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. 

Titus 3:4-5.....Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden 

dolayı değil, kendi merhametiyle,  yeniden doğuş 

yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla 

bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı. 

----------------------------------------------------- 

A'raf 7:8-9.....8. Kimin (sevap) tartıları ağır 

gelirse, işte onlar kurtulanlardır. 9. Kimin… hafif… 

Mü'minun 23:102-103.....102. Kimlerin (amellerinin) 

tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa 

erenlerdir. 103. Kimlerin tartıları hafif gelirse 

işte onlar da kendilerini ziyana sokanlar, 

cehennemde temelli kalanlardır. 

122. 
Cennete girebilmek için bir yeniden doğuş gerekir 

mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 1:12-13.....12. iman edenlerin hepsine 

Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. 13. Onlar ne 

kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın 

isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular. 

Yuhanna 3:1-7.....3. İsa… “Sana doğrusunu söyleyim, 

bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini 

göremez”... 5. bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça 

Tanrı’nın Egemenliğine giremez. 

2 Korintliler 5:17.....Bir kimse Mesih’te ise, yeni  

yaratıktır; eski şeyler geçmiş, herşey yeni olmuştur. 

1 Petrus 1:23.....Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir 

tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü 

aracılığıyla yeniden doğdunuz...  

1 Yuhanna 4:7 & 5:1.....7. Seven herkes Tanrı’dan 

doğmuştur... 1. İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes 

Tanrı’dan doğmuştur. 

-------------------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’da 'yeniden doğuş' diye bir kavram yoktur.    
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123. 
Allah, bütün gerçek Mesih İmanlılara sonsuz hayat 

vaat ediyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 3:16.....Tanrı… Oğlunu verdi. Öyle ki, Ona iman 

edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 

Yuhanna 3:36 & 5:24.....36. Oğul’a iman edenin 

sonsuz yaşamı vardır…  24. sözümü işitip beni 

gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle 

biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.  

Yuhanna 10:27-28.....27. Koyunlarım sesimi işitirler… 

28. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar.  

1 Yuhanna 5:13.....Ben bunları Tanrı Oğulunun 

adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip 

olduğunuzu bilesiniz diye yazdım. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:55, 113-115.....113. Kitab’lılar içinde… 

Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir 

topluluk da vardır. 114. Onlar... iyiliği emreder, 

kötülükten men’ederler... İşte onlar iyilerdendir... 

Yaptıkları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir. 

Mâide 5:47 & 69.....47. İncil sahipleri, Allah’ın 

indirdiği ile huükmetsınler… 69. Hıristiyanlar 

(dan)… korku  yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. 

Gelecek Şeyler Hakkında 

124. 
Kutsal Kitap’larda “peygamber” (nebi) kelimesinin 

temel anlamı “gelecekteki olayları (gayb haberleri) 

önceden bildiren kişi” anlamına mı gelmektedir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

1 Samuel 9:9.....(Evelleri İsrailde Allahtan 

sormak için gittiği zaman adam böyle derdi: Gel, 

görene gidelim; çünkü şimdi Peygamber denilene 

önceleri Gören denirdi). 

Vahiy 19:10.....İsa’nın bildirsi, peygamberlik 

ruhunun özüdür. 

----------------------------------------------------- 

A’raf 7:158  & 188.....158. Gelin Allah’a ve O’nun 

ümmi peygamberi olan Elçisine inanın... 188. Eğer 

gaybı bilseydim, elbette çok hayır... elde ederdim. 

Ahkaf 46:9.....Bana ve size ne yapılacağını bilmem. 
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125. 
Kutsal Kitaplar içinde dünya’nın son günleriyle 

ilgili gayb haber hakkında ayrıntılı bilgiler var mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Amos 3:7-8.....7. Gerçek RAB Yehova peygamber 

kullarına sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. 8. 

Aslan gümürdedi; kim korkmaz? RAB Yehova söyledi; 

kim peygamberlik etmez? 

Matta 24:3.....Söyle bize... senin gelişini ve çağın 

bitimini gösteren belirti ne olacak? 

Vahiy 1:1.....Bu kitap İsa Mesih’in esinlemesidir. 

Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kulları 

göstermesi için O’na bu esini verdi. 

----------------------------------------------------- 

En’âm 6:50.....Ben size, Allah’ın hazineleri 

yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem; 

Ahkaf 46:9.....Bana ve size ne yapılacağını da 

bilmem. Ben sadece bana vahyedilene... 

Not: Kutsal Kitap’ta 600’den fazla net peygamberlik 

ayeti varken, Kur’an’da bunun gibi ayetler yoktur. 

126. 
Kutsal Kitaplarda, son günlerde dünyaya gelecek 

olan şeytani bır dünya hükümdarı hakkında net 

peygamberlik ayetleri var mıdır?   

(Mesih-Karşıt Olanı / Mehdi) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 24:21-26.....21. o günlerde öyle korkunç 

bir sıkıntı olacak ki... 23. Eğer o zaman biri 

size, ‘İşte Mesih burada’ ya da ‘İşte şurada’ 

derse, inanmayın. 26. Bunun için size, ‘İşte 

Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. 

2 Selanikliler 2:7-9.....8. o yasa tanımaz adam 

ortaya çıkacak… 9. Şeytan’ın etkinliğiyle gelecek.  

1 Yuhanna 2:18.....Çocuklar, bu son saattir. 

Mesih-Karşıtının geleceğini duydunuz... 

Vahiy 6:2......beyaz bir at gördüm. Bu ata binmiş 

olanın bir yayı vardı. Kendisine bir taç verildi 

ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı.  

------------------------------------------------- 

Not:  Kur’an-ı Kerim’de 'Mesih-Karşıtı' olan veya 

'Mehdi' adında bir kişinin geleceğinden bahsedilmiyor. 
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127. 
Kutsal Kitaplara göre, her insan Ahiret Gününde 

Allah tarafından yargılanıp ya Cehenneme ya da 

Cennete gidecekleri doğrulanıyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İbraniler 9:27.....Bir kez ölmek, sonra da 

yargılanmak nasıl insanların kaderiyse...  

2 Petrus 2:9.....Doğru olmayanları... yargı 

gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. 

Vahiy 20:12-15.....12. Ölüler kitaplarda 

yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre 

yargılandı. 15. Adı yaşam kitabına yazılmamış 

olanlar ateş gölüne atıldı. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:113.....Artık kıyamet günü Allah, ayrılığa 

düştükleri şeyde, aralarında hüküm verecektir. 

Al-i İmran 3:185.....Her can ölümü tadacaktır. 

Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz 

verilecektir. Kim ki hemen ateşin elinden 

kurtarılır da cennete sokulursa, işte o kurtuluş 

ermiştir. 

128. 
Herkes bir süre için Cehennm’de azap çekecek mi? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 5:24.....beni gönderene iman edenin 

sonsuz  yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, 

ölümden yaşama geçmiştir. 

Romalılar 8:1.....Bu nedenle, Mesih İsa’ya ait 

olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:185.....Her can ölümü tadacaktır. 

Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz 

verilecektir. Kim ki hemen ateşin elinden 

kurtarılır da cennete solulursa, işte o kurtuluşa 

ermiştir. 

Meryem 19:68-72.....68. cehennemin çevresinde 

bulunduracağız... 71. İçinizden oraya gitmeyecek 

hiç kimse yoktur.  Rabb'inin üzerine aldığı 

kesinleşmiş bir hükümdür. 72. Sonra korunanları 

kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş 

olarak bırakırız. 
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129. 
Bir insan, Cehennem’e giderse daha sonra oradan 

çıkıp Cennete gitme olasılığı var mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 25:41 & 46.....41. Ey lânetliler, çekilin 

önümden!  İblis ile onun melekleri için hazırlanmış 

sönmez ateşe yollanın!... 46. Bunlar sonsuz azaba 

uğrayacak,  doğrular ise sonsuz yaşama kavuşacaklar. 

Luka 16:19-26.....24. Bu alevlerin içinde azap 

çekiyorum...'  26. Üstelik, sizinle bizim aramıza 

öyle büyük bir uçurum yerleştirilmiştir ki, ne 

buradan size geçmek isteyenler geçebilir, ne de 

oradan kimse bize geçebilir. 

----------------------------------------------------- 

En'am 6:128.....Allah’ın dile(yip affet)mesi 

hariç, orada ebedi kalacaksınız. 

Meryem 19:68-72.....68. cehennem… 71. gitmeyecek hiç 

kimse yoktur. Rabb’inin üzerine aldığı kesinleşmiş bir 

hükümdür. 72. Sonra (günahtan) korunanları kurtarırız ve 

zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız. 

130. 
Dirilişte, insanların et, kemik ve kandan olusan 

fiziksel bir bedene sahip olacaklar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korintliler 15:35-50.....35. Ama biri çıkıp, 

«Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle 

gelecekler?» diye sorabilir… 40. Göksel bedenler 

vardır, dünyasal bedenler vardır… 42. Ölülerin 

dirilişi de böyledir… 50. Kardeşler, şunu demek 

istiyorum, et ve kan Tanrı'nın Egemenliği'ni 

miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:25 & 259.....25. Bu, daha once de 

rızıklandığımız şeydir, (Dünyada iken de bu 

rızıktan yemiştik)” derler. (Cennetteki bu 

rızık), onlara, o(dedikleri)ne benzer verilmiştir… 

259. Kemiklere bak, nasıl… onlara et giydiriyoruz!  

Vakia 56:35-38.....35. Biz (oradaki) kadınları yeniden 

inşa ettik. 36. Onları bâkireler yaptık, 37. hep 

yaşıt sevgililer; 38. Sağın adamları için.  

Nebe 78:33-34....33. Göğüsleri tomurcuklanmış 

yaşıt kızlar, 34. Dolu dolu kadeh(ler). 
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131. 
Cennet'te, cinsel ilişkiler ve evlilik olacak mı?  

(Huriler) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 22:30.....Dirilişten sonra insanlar ne 

evlenir, ne de evlendirilir... 

1 Korintliler 15:35-50.....35. Ölüler nasıl 

dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler?... 40. 

Göksel bedenler var, dünyasal bedenler de var... 

50. Kardeşler... et ve kan Tanrı’nın egemenliğini 

miras alamaz... 

------------------------------------------------- 

Tur 52:20.....Onları, iri gözlü hurilerle 

evlendirmişizdir. 

Rahman 55:55-56.....Onlarda bakış(lar)ı(nı yalnız 

eşlerine) diken(başka kimseye bakmayan böyle 

dilber)ler de var ki, bunlardan önce onlara ne 

insan, ne de cin dokunmamıştır. 

Rahman 55:70, 72 & 74.....70. Onlarda da iyi 

huylu, güzel kadınlar var... 72. Çadırlara 

kapanmış huriler... 74. Bunlardan önce o onlara 

ne insan, ne de cin dokunmamıştır. 

132. 
Evrensel Kilise Mesih’in Gelini olarak kabul 

edilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Efesliler 5:23-32.....26. Ey kocalar, Mesih 

kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda 

ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin... 28. 

Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri 

gibi sevmelidir... 32. Bu sır büyüktür; ben bunu 

Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. 

Vahiy 19:7-9.....7. Sevinelim, coşalım! O'nu 

yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düğünü başlıyor, 

Gelini hazırlandı... 9. "Ne mutlu Kuzu'nun düğün 

şölenine çağrılmış olanlara!"  

Vahiy 22:17.....Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar. 

İşiten, "Gel!" desin. Susayan gelsin. Dileyen, 

yaşam suyundan karşılıksız alsın. 

------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’da, 'Kilise' sadece bir kez bahseder, 

ve 'Mesih’in Gelin'i hiç bahsedilmektedir: Hac 22:40. 
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Dünyevî Hayat Hakkında 

133. 
Tanrı bugün müminlerin şeriat altında yaşamasını 

istiyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 3:20 & 28.....20 Bu nedenle Yasa'nın 

gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında 

aklanmayacaktır… 28 Çünkü insanın, Yasa'nın 

gereklerini yaparak değil, iman ederek aklandığı 

kanısındayız…  

Romalılar 6:14.....Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetimi 

altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız…  

Romalılar 10:4.....Oysa her iman edenin aklanması 

için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur. 

Galatyalılar 3:25.....Ama iman gelmiş olduğundan, 

artık Yasa'nın denetiminde değiliz.  

Galatyalılar 5:1.....Mesih bizi özgür olalım diye 

özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik 

boyunduruğuna girmeyin...  

------------------------------------------------- 

Maide 5:48.....her biriniz için bir şeriat ve bir 

yol belirledik. 

Casiye 45:18......Sonra bu işten seni de bir 

şeriate koyduk. 

134. 
Müminler için şarap içmesi yasak mıdır? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 7:34.....İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti.  

Yuhanna 2:1-11.....2. İsa... 3. Şarap tükenince… 

9. şaraba dönüşmüş suyu tattı.  

1 Timoteyus 5:23..... Artık yalnız su içmekten 

vazgeç; miden ve sık sık baş gösteren 

rahatsızlıkların için biraz da şarap iç. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:219.....Sana şaraptan ve kumardan 

soruyorlar. De ki: O ikisinde büyük günah vardır. 

Maide 5:90-91.....90. Ey inananlar, şarap kumar… 

şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki 

kurtuluşa eresiniz. 91. Şeytan, şarap ve kumar 

(yolu) ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, size 

Allah’ı anmaktan ve namazdan alakoymak istiyor. 

 

 

 



f 

135. 
Müminler için domuz eti haram mıdır? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Elçilerin İşleri 10:10-15.....13. Bir ses ona, 

"Kalk Petrus, kes ve ye!" dedi. 14. "Asla olmaz, 

ya Rab!" dedi Petrus. "Hiçbir zaman bayağı ya da 

murdar herhangi bir şey yemedim." 15. Ses tekrar, 

ikinci kez duyuldu; Petrus'a, "Tanrı'nın temiz 

kıldıklarına sen bayağı deme" dedi. 

1 Korintliler 6:12-13.....12. Bana her şey serbest… 

13. Yemek mide için, mide de yemek içindir. 

1 Korintliler 10:25.....25. Kasaplar çarşısında 

satılan her eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz 

sualsiz yiyin. 

Koloseliler 2:16.....yiyecek ve içecek... 

konusunda hiçkimse size yargılanmasın. 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:173.....Allah size leş, kan, ve domuz 

eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. 

En’am 6:145.....domuz eti… pistir… (haramdır).  

Nahl 16:115.....Allah size ölüyü, kanı, domuz 

etini... haram kıldı. 

136. 
Bugünkü müminlerin oruç tutması Tanrı tarafından 

bekleniyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yoel 2:12.....12. Fakat şimdi bile, RAB diyor, 

bana bütün yüreğinizle, ve oruçla ve ağlayışla ve 

dövünme ile dönün;  

Matta 6:16....."Oruç tuttuğunuz zaman, 

ikiyüzlüler gibi surat asmayın.  

Markos 2:19-20.....19. İsa... 20. Ama güveyin 

aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte 

o zaman, o gün oruç tutacaklar. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183 & 187.....183. Ey inananlar, sizden 

öncekilere yazıldığı gibi (günahlardan) korunmanız için 

sizin üzerinize de oruç yazıldı. 187. Oruç geçesi…  

Ahzab 33:35.....oruç tutan erkekler ve oruç tutan 

kadınlar... (İşte) Allah bunlar için bağış ve 

büyük bir mükâfat hazırlamıştır. 
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137. 
Tanrı insanların dua etmesini ve oruç tutmasını 

insanların önünde açık bir şekilde göstermesini 

ister mi?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 6:7....."Ama siz dua edeceğiniz zaman iç 

odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan 

Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı 

gören Babanız sizi ödüllendirecektir.   

Matta 6:16-18.....16. "Oruç tuttuğunuz zaman...  

17. başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18. Öyle 

ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a 

oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı 

gören Babanız sizi ödüllendirecektir." 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103.....namaz... müm’minlere vakitli 

olarak farz kılınmıştır.  

Cuma 62:9.....Namaz kılındıktan sonra… dağılın.   

Not: Hadis’e göre, cemaat’le yapılan namaz evde 

edilen dualardan 25 kat daha etkilidir (Bukhari 11:620). 

138. 
Allah, insanların her yıl otuz gün boyunca gündüz 

oruç tutup gecede bol bol yiyip - içmesini 

emrediyor mu? (Ramazan) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İşaya 58:6.....Kötülük zincirlerini açmak, 

boyunduruk bağlarını çözmek, ve ezilmiş olanları 

hür olarak koyvermek, ve her boyunduruğu kırmak, 

benim seçtiğim oruç bu değil mi? 

Matta 6:17.....Siz oruç tuttuğunuz zaman... 

insanlara değil, gizlide olan Babanıza oruçlu 

görünesiniz. Gizlilik içinde yapılan gören 

Babanız sizi ödüllendirecektir. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185.....183. Ey inananlar, sizden 

öncekilere yazıldığı gibi... oruç yazıldı.  184. 

Sayılı günler olarak. 185. Ramazan ayı... Kim ayı 

görürse oruç tutsun. Kim hasta olur, yahut 

seferde bulunursa tutmadığı günler sayısınca 

başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için 

kolaylık ister güçlük istemez... 
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139. 
Allah, imanlıların ondalık ve zekat vermesini 

bekliyor mu?  (Zekat) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Malachi 3:8.....İnsan Allah soyar mı? Siz ise 

beni soymaktasınız. Ve: Nede seni soyduk?  

diyorsunuz. Ondalıklarda ve takdimelerde.  

Matt 6:3.....Siz sadaka verdiğiniz zaman, sol 

eliniz sağ eliniz ne yaptığını bilmesin. 

Matta 19:21.....İsa... git, varını yoğunu sat, 

parasını yoksullar ver; böylece göklerde hazinen 

olur. Sonra gel, beni izle. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:177.....zekat verdi… işte doğru olanlar 

onlardır. 

Tevbe 9:103.....Onların mallarından bir miktar 

sadaka al ki onunla onları temizleyesin… 

Mu’minun 23:1 & 4.....1. Felaha ulaştı o mü’minler… 

4. Onlar zekatı verirler. 

140. 
Allah, insanların ezberlemiş olduğu aynı duaları 

her gün beş kez tekrar tekrar aynı saatlerde 

duymak istiyor mu?  (Namaz) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 6:7..... Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş 

sözler tekrerlayıp durmayın.  Onlar, söz kalabalığıyla 

seslerini duyurabileceklerini sanırlar.  Siz onlara 

benzemeyin!  Çünkü Babanız, nelere gereksinmeniz 

olduğunu daha siz O'ndan dilemeden önce bilir. 

Yuhanna 4:24.....Tanrı ruhtur, O'na tapanlar da ruhta 

ve gerçekte tapınmalıdırlar. 

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:103.....namaz, müm'minlere vakitli olarak 

farz kılınmıştır. 

Hûd 11:114.....Gündüzün iki tarafında (sabah, 

akşam) ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde 

namaz kıl; çünkü iyilikler kötülükler giderir.  

İsra 17:78.....Güneşin (ufukta aşağı) kaymasından 

gecenin kararmasına (yatsı vaktine) kadar namaz kıl 

ve sabahın Kur'an'ın(ı, uzunca Kur'an okunan sabah 

namazını) da (unutma).   
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141. 
Tanrı müminlerin hayatında en azından bir kez 

olsun kutsal bir yere bir hac yapmasını emrediyor 

mu? (Hacc) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 4:19-24.....21. İsa ona şöyle dedi: 

"Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, 

Baba'ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim'de 

tapınacaksınız!... 24. Tanrı ruhtur, O'na 

tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196-201.....196. Allah için hacc’ı ve 

ömreyi tamamlayın. 197.  Hac, bilinen aylardadır. 

Al-i İmran 3:97.....Yoluna gücü yeten herkesin, o 

Ev’e (gidip) haccetmesi, insanlar üzerinde 

Allah’ın bir hakkıdır. 

Hac 22:26-31.....27. İnsanlar içinde haccı ilan et. 

142. 
Allah, hâlâ her yıl insanların, hayvanları 

kesmesini istiyor mu?  (Kurban) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Mezmur 51:16-17.....16. Çünkü sen kurbandan zevk 

almazsın; yoksa arzeylerdim; Yakılan takdimeden razı 

olmazsın. 17. Allahın kurbanı kırılmış ruhtur; Ey 

Allah, kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin. 

İbraniler 9:12 & 25-28.....12. sonsuz kurtuluşu 

sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son 

kez girdi... 26. Mesih, kendisini bir kere kurban 

edip günahı ortadan kaldırmak için çağların 

sonunda ortaya çıkmıştır. 

1 Petrus 3:18.....Nitekim Mesih... doğru olmayanlar 

uğruna, günahlara kurban olarak ilk ve son kez öldü. 

-----------------------------------------------------

Bakara 2:196.....Allah için hacc'ı ve ömreyi 

tamamlayın. Eğer çevrilmiş olursanız kolayınıza 

gelen kurbanı (gönderin). 

Hac 22:27-28 & 33-37.....28. (Allah'ın) kendilerine 

rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli 

günlerde (onları kurban derken) Allah'ın adını 

ansınlar.  Onlardan yeyin, sıkıntı içinde bulunan 

fakire de yedirin... 

Kevser 108:2.....namaz kıl ve kurban kes. 
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143. 
Eğer bir Müslüman Kitab-ı Mukaddes hakkında 

aklında bir soru varsa, bir Hristiyan veya Yahudi 

inancına sahip birine sorması doğru olur mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Elçilerin İşleri 17:11.....Veriya'daki Yahudiler 

Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı 

sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal 

Yazılar'ı inceliyor, öğretilenlerin doğru olup 

olmadığını araştırıyorlardı. 

1 Petrus 3:15.....Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde 

kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese 

uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:94.....Eğer sen, sana indirdiğimizden 

kuşkuda isen, senden önce Kitab okuyanlara sor. 

Nahl 16:43.....Bilmiyorsanız zikir heline (bilen 

Kitab ehline) sorun. 

Enbiya 21:7.....Eğer bilmiyorsanız zikir ehline 

(yani meseleyi bilen, eski Kitab sahiplerine) sorun. 

144. 
Eğer bir mümin Kutsal Kitaplar hakkında doğru ama 

rahtsız edici bir soru aklına takılıyorsa ve eğer 

kendisi bunun cevabını beğenmeyecekse, bu soruyu 

atlamak doğru bir davranış sayılır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Yuhanna 4:1.....Sevgili kardeşlerim, her ruha 

inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını 

anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte 

peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:108.....Yoksa siz de Peygamberinizi, 

daha önce Musaya sorulduğu gibi (birtakım 

sorularla) sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim 

imanı küfürle değiştirirse, şüphesiz (o), dümdüz 

yolu kaybetmiştir. 

Maide 5:101.....Ey inananlar, açıklandığı zaman 

hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur’an 

indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. 

Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah 

bağışlayıcıdır, halimdir. 
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145. 
Tanrı’nın Sözünü doğru bir şekilde anlayabilmek 

için başka hadis veya tevsir kitapları kullanmak 

gerekir mi? (Hadisler) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 3:4.....Kesinlikle hayır! Her insan 

yalancı olsa da Tanrı’nın doğru olduğu bilinmelidir… 

------------------------------------------------- 

Not: Çoğu Müslüman Kuran'ı anlayabilmek için 

hadislerin gerekli olduğu kanaatindedir. Hadisler 

arasında en güvenilir sayılanlar: Muhammad al-Bukhari 

(ö. 870); Sahih Muslim (ö. 875); Ebu Davud (ö. 775) & 

İbn Mace (ö. 886); Ebu Cafer Taberi (ö. 923); İbn 

Hisham (ö. 833); İbn İshaq (ö. 768) ve al-Tirmidhi 

(ö. 892). Bunların hepsi Hz. Muhammed’in ölümünden 

sonra (ö. 632) yaşamışlardır. Nesilden nesile sözlü 

gelenek olarak elden ele geçmiştir. Özellikle 

Bukharı'nin hadisleri en güvenilir sayılır. Bukhari 

en sık hadis aktarılan kişidir. Bukharı 16 yıl içinde 

hemen hemen 600.000 hadis toplamış olmasına rağmen 

bunların ancak 7.397'ünü gerçek olarak kabul 

etmiştir. Bu sonuca göre yüzde 98.6'e kadarı 

güvenilmez ve abartılmıştır. 

146. 
Tanrı, müminlerin beraber ibadet edebilmesini ve 

onların inancının yayılmasını bekliyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 28:18-20.....18. İsa... 19. gidin, bütün 

ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin;  

2 Korintliler 5:18.....Tanrı, Mesih’in 

aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize 

barıştırma görevini verdi. 

1 Petrus 3:15.....Mesih'i Rab olarak 

yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun 

nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye 

her zaman hazır olun. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33.....(Allah’a) ortak koşanlar hoşlanmasa da 

0(hak di)ni, bütün din(ler)in üstüne çıkarsın. 

Nahl 16:125.....sen hikmetle, güzel öğütle 

Rabb’inin yoluna çağır ve onlarla en güzel 

şekilde mücadele et. 
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147. 
Tanrı, müminlerin çeşitli mezhep, tarikat ve 

bölünmelerin ayrılmasına teşvik eder mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korintliler 1:10.....Kardeşler, hepinizin 

uyuşmasını, aranızda bölünmeler olmadan aynı 

düşünce ve yargıda birleşmenizi Rabbimiz İsa 

Mesih’in adıyla size yalvarıyorum. 

1 Korintliler 3:3-4.....3. Aranızda kıskançlık ve 

çekişme olması, benliğe uyup diğer insanlar gibi 

yaşadığınızı göstermiyor mu? 4. Biriniz, ‘Ben Pavlus 

yanlısıyım’, diğeriniz, ‘Ben Apollos yanlısıyım’ 

diyorsa, diğer insanlardan ne farkınız kalır?   

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103.....Ve topluca Allah’ın ipine 

yapışın, ayrılmayın... O’nun nimetiyle kardeşler 

haline geldiniz. 

En’am 6:159.....Dinlerini parça parça edip, grup 

grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin 

yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır, sonra 

(Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir. 

148. 
İnsanların dünyevi hayattayken sevinçli ve neşeli 

olmasıyla ilgili ayetler var mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 12:18.....RABBİN önünde el attığın her 

şeyde sevineceksiniz. 

Mezmur 32:11.....Ey salihler, RAB ile sevinin...  

Matta 5:12.....Sevinin, sevinçle coşun! 

Romalılar 14:17.....Tanrı’nın egemenliği... 

doğruluk esenlik ve Kutsal Ruh’ta sevinçtir. 

Galatyalılar 5:22.....Ruh’un meyvesi ise sevgi, 

sevinç, esenlik... 

Filipililer 3:1.....Sonuç olarak… Rab’de sevinin.  

Filipililer 4:4.....Rab’de her zaman sevinin; 

yine söylüyorum, sevinin! 

----------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:70.....“Haydi, siz cennete girin. Siz ve 

eşleriniz ağırlanıp sevindirileceksiniz!” 

Not: Kur'an'da insanların dünyevi hayatı hakkında sevinç 

ve neşe ile ilgili pek fazla ayet yoktur; bu kelimeler 

ancak cennet için kullanılmaktadır.  
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149. 
Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle 

ilgili ayetler var mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 15:26*.....Mısırlılara verdiğim hastalıkların 

hiç birini sana vermeyeceğim; çünkü ben sana şifa 

veren RAB’İM. 

Mezmur 103:2-3.....2. Ey canım, RABBİ takdis et...  

3. Bütün hastalıklarını iyi eden. 

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

yaralandı...  ve onun berelerile biz şifa bulduk. 

Matta 4:23.....İsa... halk arasında rastlanan her 

hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.  

Elçilerin İşleri 5:16.....Hastaları… getiriyorlardı. 

Bunların hepsi iyileştirildi. 

1 Korintliler 12:28 & 30.....28. Tanrı, inanlılar 

topluluğunda... 30. hastaları iyileştirme gücü 

olanları... atadı. 

----------------------------------------------------- 

Not: Kur’an’ın kapsadığı tarihî süreç içinde 

fiziksel şifa ile ilgili hiçbir örnek yoktur.  

150. 
İmanlıların ibadet ile ilgili müzik, dans ve 

ilâhilerin kullanılmasını emreden ayetler var mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 31:19 & 30.....19. bu ilahiyi yazın, ve onu 

İsrail oğullarına öğretti... 30. Musa şu ilahinin 

sözleri... bütün İsrael cemaatine... söyledi. 

Mezmur 100:1-2.....1. Ey bütün dünya, meserretle 

RABBE nida edin. 2. Onun önüne terennümle girin. 

Mezmur 150:1-6.....4. Tef ve raks ile ona hamdedin; 

sazlar ve borular ile ona hamdedin. 5. Sesli zillerle… 

Efesliler 5:19.....Birbirinize mezmurlar, 

ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde 

Rab’be nağmeler yükseltin, terennüm edin. 

Koloseliler 3:16.....ilahiler ve ruhsal ezgiler 

söyleyerek... Tanrı’ya nağmeler yükseltin. 

Yakup 5:13.....Biri sevinçli mi? İlahi söylesin.  
-------------------------------------------------------------- 

Not:  Kutsal Kitap’ta müzik, dans ve ilahiler 

hakkında 450’den fazla ayet bulunuyor, ama 

Kur’an’da buna benzer hiçbir örnek yoktur. 
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151. 
Allah’ın temel amacına göre, bir erkek aynı 

zamanda birden fazla kadın ile evlenmesi doğru 

mudur? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 2:24.....insan anasını ve babasını bırakacak 

ve karısına yapışacaktır, ve bir beden olacaklardır. 

Tesniye 17:17.....Ve yüreği sapmasın diye kendisi 

için karılar çoğaltmıyacak... 

Matta 19:3-9.....4. İsa… Yaradan, ta başlangıçta 

insanları ‘erkek ve dişi olarak yarattı’ ve şöyle dedi: 

‘Bu nedenle adam annesini babasını bırakacak, karısına 

bağlanaccak ve ikisi tek bir beden olacaklar.’ 6. Şöyle 

ki, onlar artık iki değil, tek bedendir.  

1 Korintliler 7:1-4.....2. her erkeğin bir 

karısı, her kadının bir kocası olsun. 

1 Timoteyus 3:2.....Ancak gözetmen, ayıplanacak bir 

yönü olmayan, tek karılı... olmalı.  

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:3-5.....size helal olan (başka) kadınlardan 

ikişer, üçer, dörder alın. 

Ahzab 33:28 & 50-52.....28. Ey peygamber! eşlerine 

söyle… 50. Ey peygamber, biz… kızlarını sana helal 

kıldık… diğer mü’minlere değil, sırf sana mahsus 

olmak üzere (helal kıldık). Biz eşleri ve ellerinin 

altında bulunan (cariye)leri hakkında mü'minlere ne 

farz ettiğimizi bildik, ki, sana bir zorluk olmasın… 

51. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini 

yanına alırsın… senin üzerine bir günah yoktur.  

152. 
Eğer bir adam aynı zamanda birden fazlı eşe sahip 

olursa, onların arasında eşit davranması mümkün 

olur muydu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 21:15.....Eğer bir adamın iki karısı 

varsa, birini seviyor, öbüründen hoşlanmıyorsa... 

Nehemya 13:26.....Kral Süleyman bu yabancı 

kadınlar yüzünden günaha girmedi mi? 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:129.....Ne kadar isteseniz de kadınlar 

arasında (tam) adalet yapamazsınız.  
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153. 
Geçici veya fanî bir evlilik helâl sayılır mı?  

(Mut'a nikâh) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Malaki 2:16.....İsrailin Allahı RAB diyor: Ben 

boşamadan, ve esvabını gaddarlıkla örten adamdan 

nefret ederim, orduların RABBİ diyor; bunun için 

ruhunuzu sakının da hainlik etmeyin. 

1 Korintliler 7:10 & 27.....10. Evli olanlara… 

Rab buyuruyor: kadın kocasından ayrılmasın… 27. 

Evli misin, boşanmayı isteme. Bir kadın, kocası 

yaşadıkça kocasına bağlıdır.  

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24.....(Savşta esir olarak) ellerinize geçen 

(cariye)ler... iffetli yaşamak, zina etmemek şartiyle 

mallarınızla istememiz (mehirlerini verip almanız), 

size helal kılındı... Mehirin kesiminden sonra 

karşılıklı anlaşma(k süretiyle kesilenden az veya çok 

vermeniz)de üzerinize bir günah yoktur.  

Ahzab 33:21 & 28.....21. Andolsun Allah’ın Elçisinde 

sizin için… en güzel bir örnek. 28. Ey peygamber! 

eşlerine söyle… istiyorsanız, gelin size müt’a vereyim… 

154. 
Kutsal Kitaplarda, eşler kendi kocaları tarafından 

cinsel bir eşya olarak değerlendirilmiş oluyorlar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Petrus 3:7.....Bunun gibi, ey kocalar, siz de 

daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış 

içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın 

ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı 

gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.  

Efesliler 5:25.....Ey kocalar, Mesih kiliseyi 

nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz 

de karılarınızı öyle sevin. 

-------------------------------------------------------- 

Bakara 2:223.....Kadınlarınız sizin tarlanızdır. 

O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın... 

(Ey Muhammed bunu) inananlara müjdele. 

Al-i İmran 3:14.....Kadınlardan... atlardan, 

davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı 

düşkünlük, insanlara süslü (cazip) gösterildi. 

Not: Ayrıca şu Hadis’e bkz: Bukhari 6:51. 
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155. 
Evli bir adamın kız köleler alıp onlarla yatması 

helâl midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korıntliler 7:23.....insanlara köle olmayın. 

1 Selanikliler 4:3-6.....Tanrı'nın isteği şudur: 

Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her 

birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet 

tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla 

kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip 

kardeşini aldatmamasıdır.  

------------------------------------------------- 

Mu’minun 23:5-6.....5. onlar ırzlarını korurlar; 

6. Ancak eşleri, yahut ellerinin sahib olduğu 

(cariyeler) hariç (bunlarla ilişkilerinden dolayı 

da) onlar kınanmazlar.  

Ma’aric 70:22-30.....29. Irzlarını korurlar. 30. 

Yalnız eşlerine ya da ellerinin altında bulunan 

(cariyelerin)e karşı (korumazlar. Bundan ötürü 

de) onlar kınanmazlar.   

156. 
Kadınlar kendi evinin dışındayken bir peçe ile 

örtünmek zorunda oluyorlar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korintliler 11:15.....saç kadına örtü olarak 

verilmiştir. 

Galatyalılar 5:1.....Mesih bizi özgür olalım diye 

özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik 

boyunduruğuna girmeyin. 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31.....30. Müminlere söyle: ‘Gözlerini 

(harama bakmaktan) sakınsınlar… Süslerini 

göstermesinler... 31. Baş örtülerini yakalarının 

üzerine koy(up boyunlarını ört)sünler. Süslerini 

kimseye göstermesinler.  Yalnız kocalarına...  

Ahzab 33:59.....Ey peygmaber, eşlerine, kızlarına 

ve inananların kadınlarına söyle: (Bir ihtiyaç 

için dışarı çıktıkları zaman) örtülerini 

üstlerine salsınlar(vucutlarını örtsünler); 

onların tanıması ve incitilmemesi için en 

elverişli olan budur.   
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157. 
Kutsal Kitap’larda kadınların ve erkeklerin 

hakları eşit midir? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

2 Tarihler 19:7.....Ve şimdi sizin üzerinizde  

RAB korkusu olsun; dikkat edin ve yapın; çünkü 

Allahınız RAB indinde haksızlık... yoktur. 

Romalılar 2:11....Tanrı insanlar arasında ayrım 

yapmaz. 

Galatyalılar 2:6 & 28.....6. Tanrı insanlar arasında 

ayrım yapmaz. 28. Artık... ne erkek ne dişi ayrımı 

vardır. Hepimizi İsa'da birsiniz. 

Yakup 2:9.....insanlar arasında ayrım yaparsanız, 

günah işlemiş olursunuz; 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282.....228. Erkeklerin, kadınlar 

üzerinde(ki hakları), bir derece daha fazladır... 

282. Eğer iki erkek yoksa râzı olduğunuz 

şahitlerden bir erkek, iki kadın (şahitlik etsin). 

Nisa 4:176.....erkeğe, iki kadının payı kadar... 

158. 
Bir kocanın karısını dövmesine izin verilir mi? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Efesliler 5:25-29.....25. Ey kocalar, Mesih inanlılar 

topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda 

ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. 26. Mesih, 

inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle 

temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. 28. 

Aynı şekilde, kocalar da  karılarını kendi bedenleri 

gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever.  

1 Petrus 3:7.....Ey kocalar, aynı şekilde siz de 

karılarınızla olan yaşayışınızda anlayışlı olun. Daha 

zayıf varlıklar ve yaşam lütfunun ortak mirasçıkarı 

oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, 

dualarınıza bir engel çıkmasın. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:36 & 223.....36. dedik ki: “Birbirinize 

düşman olarak inin. 223. Kadınlarınız sizin tarlanızdır. 

Nisa 4:34.....Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden 

korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarından 

ayrılın, ve onları dövün.   
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159. 
Bir Hıristiyan veya Müslüman başka bir inanca 

sahip olan bir kişi ile evlenebilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 7:1-4.....1. milletleri… 2. onlarla 

ahdetmiyeceksin… 3. ve onlarla hısımlık 

etmeyeceksin; kızını onun oğluna vermiyeceksin, 

ve onun kızını oğluna almıyacaksın. 

1 Korintliler 7:27-39.....27. Bekâr mısın, kendine 

bir eş arama. 28. Ama evlenirsen, günah işlemiş 

olmazsın... 39. yeterki, o kimse Rab'be ait olsun. 

2 Korintliler 6:14 & 17.....14. İmansızlarla aynı 

boyunduruğa girmeyin... 17. Bu nedenle, "İmansızların 

arasından çıkıp ayrılın" diyor Rab. 

----------------------------------------------------- 

Maide 5:5.....Ve inanlardan, namuslu hür kadınlar ve 

sizden önce kendilerine Kitab verilenlerden namuslu 

hür kadınlar – zina etmeksizin, gizli dost 

tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini 

verdiğiniz takdirde size helâldir. 

160. 
Eğer bir insan zina söz konusu olmadan eşinden 

boşanırsa, o kişinin tekrar evlenmesi helal 

sayılır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 19:3-11.....3. İsa… 9. Ben size şunu söyleyeyim, 

karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp 

başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan 

kadınla evlenen de zina etmiş olur." 10. Öğrenciler 

İsa'ya, "Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki 

buysa, hiç evlenmemek daha iyi!" dediler. 11. İsa 

onlara, "Herkes bu sözü kabul edemez, ancak 

Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir" dedi. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:229 & 232.....229. Boşanma iki defadır. 

(Bundan sonra kadını) ya iyilikle tutmak, ya da 

güzelce salıvermek (lazım)dır. 232. Kadınları 

boşadığınız zaman... (eski) kocalariyle 

evlenmeleri engel olmayın. 

Tahrim 66:5.....O size boşarsa belki de Rabbi 

ona, (sizin yerinize) sizden daha hayırlı… dul ve 

bakire eşler verir.  
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161. 
Hıristiyanlar için İsa gibi olmak ve Müslümanlar 

ise Hz. Muhammed gibi olmak her mümin için temel 

bir hedef sayılır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 6:40.....Öğrenci öğretmeninden üsütün 

değildir, ama eğitimini tamamlayan her öğrenci 

öğretmen gibi olacaktır. 

Yuhanna 14:15 & 23-24.....15. Beni seviyorsanız, 

buyruklarımı yerine getirirsiniz. İsa… ‘Beni seven 

sözüme uyar, 24. Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. 

--------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:31.....De ki: ‘Eğer Allah’ı 

seviyorsanız bana uyun ki Alah da size sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. 

Nisa 4:80.....Kim Resül’e itaat ederse Allah’a 

itaat etmiş olur.  

Ahzab 33:21.....Andolsun Allah’ın Elçisinde sizin 

için (uyulacak) en güzel bir örnek vardır. 

Zukhruf 43:61 & 63.....61. (İsa) bana uyun. Doğru yol 

budur. 63. Isa… Allah’tan korkun ve bana itaat edin. 

Düşmanlar ve Cihad Hakkında 

162. 
Kutsal Kitaplarda, güç kullanarak bir tek din 

bütün diğer dinlerden üstün olsun diye temel bir 

hedef var mıdır?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 17:20-21.....20. İsa... "Tanrı'nın Egemenliği 

göze görünür bir şekilde gelmez. 21. İnsanlar da, 

'İşte burada' ya da, 'İşte şurada' demeyecekler. 

Çünkü Tanrı'nın Egemenliği içinizdedir." 

Romalılar 14:17.....Çünkü Tanrı'nın Egemenliği*, 

yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve 

Kutsal Ruh'ta sevinçtir. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33.....O, Resülünü… hak dinle gönderdi ki 

(Allah’a) bütün din(ler)in üstüne çıkarsın. 

Saf 61:9.....O, Resülünü hidayet ve hak dinle 

gönderdi ki, müşrikler istemese dahi onu, bütün 

dinlerin üstüne çıkarsın. 
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163. 
Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

2 Timoteyus 2:24-25.....24. Rab’bin kulu kavgacı 

olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve öğretmeye 

yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalı. 25. 

Kendisine karşı olanları yumuşaklıkla yola getirmeli. 

Filimon 13-14.....Çünkü yapacağın iyiliğin 

zorunluluktanmış gibi değil, gönülden olmasını istedim. 

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:256.....Dinde zorlama yoktur. 

Al-i İmrân 3:20.....Eğer İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar. 

Yok eğer dönerlerse, sana düşen, yalnız duyurmaktır. 

Kaf 50:45....Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin, 

sadece tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver. 

164. 
Tanrı, bugünkü müminlere kendi dini hakim 

oluncaya kadar başka din sahiplerine karşı savaş 

etmek ve cihad etmek için teşvik ediyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 12:17-21.....17. Hiç kimseye kötülüğe karşı 

kötülük etmeyin. 18. Mümkünse, elinizden geldiği 

kadar bütün insanlarla barış içinde yaşayın… 21. 

Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen. 

İbraniler 12:14.....Herkes barış içinde yaşamak 

ve kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa 

sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek. 

-------------------------------------------------------------- 

Bakara 2:190-193 & 216.....190. Allah yolunda 

savaşın. 191. Onları nerede yakalarsanız öldürün… 

193. din yalnız Allah’ın olsun… 216. Gerçi hoşunuza 

gitmez ama, size savaş yazıldı (farz kılındı)…  

Tevbe 9:29.....Kendilerine Kitab verilenlerden... 

küçül(üp boyun eğ)erek elleriyle cizye 

verecekleri zamana kadar savaşın...  

Not: Cihad Kur'an'da en çok bahsedilen konudur. 

Kur'an'da her 45 ayetten biri 'cihad' ile ilgilidir. 

Kur'an'ın 6.236 ayetlerinden 139'u cihad 

hakkındadır. Hadislerin ise yüzde 21'i 'cihad' ile 

ilgilidir. Sirah'ın (Hz. Muhammed'in hayatı) yüzde 

67'sini kapsamaktadır. Kur'an'ın ayetlerinin 

yüzde 64'ü olumsuz anlamda 'kafirler' hakkındadır. 
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165. 
Eğer bir kişi kendi ana dininden dönerse veya 

dinini değiştirmeye karar veririse onun 

öldürülmesi gerekli midir?  (irtidat) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

İbraniler 6:4-6.....Bir kez aydınlatılmış, gölsel 

armağanı tatmış ve Kutsal Ruh’a ortak edilmiş, Tanrı’nın 

sözünün iyiliğini ve gelecek çağın kudretlerini 

tatmış oldukları halde yoldan sapmış olanları yeniden 

tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. 

İbraniler 10:26-30.....26. Gerçeği öğrenip 

benimsedikten sonra bilerek günah işlemeye devam 

edersek, günahlar için kurban kalmaz. 30. Öç 

benimdir, karsılığını ben vereceğim… Rab diyeni… 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:89.....Eğer yüz çevirirlerse onları 

yakalayın, nerede bulursanız öldürün ve onlardan 

ne dost, ne de yardımcı tutmayın! 

Not:  Bu hadisler dinden dönmüş birinin 

öldürülmesini desteklemektedir: Bkz. Bukhari 

9:84:57; Bukhari 4:56:808; Bukhari 9:84:58. 

166. 
Bazen bir mümin kendi eşi, aile ve dostlarına 

karşı savaş etmek zorunda olabilir mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Korıntlıler 7:13-16.....13. Bir kandının kocası 

iman etmemişse, ama kendisiyle yaşamaya razıysa, 

kocası onu boşamasın. 14. Çünkü iman etmemiş koca, 

karısının aracılığıyla, iman etmemiş kadın da 

kocasının aracılığıyla kutsanır. 16. Ey kadın, 

kocanı kurtarıp kurtarmayacağını nereden biliyorsun? 

------------------------------------------------- 

Mucadile 58:22.....Allah’a ve ahiret gününe 

inanan bir milletin, babaları, oğulları, 

kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah’a ve 

Resülüne düşman olanlarla dostluk ettiğini 

görmezsin…  

Teğabun 64:14-15.....14. Ey inananlar, 

eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olan 

vardır. Onlardan sakının. 15. Mallarınız ve 

evlatlarınız sizin için bir fitne(deneme)dir, 

(Allah, onlarla size imtihan etmektedir.  
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167. 
Tanrı bügünkü müminler için, onların kendi 

vicdanlarına karşı gelse bile, başka inançtaki 

insanların öldürülmesini ister mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Elçilerin İşleri 24:16.....Bu nedenle ben gerek 

Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz 

tutmaya her zaman özen gösteriyorum. 

1 Timoteyus 1:5.....Bu buyruğun amacı, pak yürekten, 

temiz vicdandan… uyandırmaktır. Bazıları temiz 

vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:216.....216. Gerçi hoşunuza gitmez ama, 

size savaş yazıldı (farz kılındı). Bazen hoşunuza 

gitmeyen bir şey, hakkınızda iyi olabilir ve 

hoşunuza giden bir şey de hakkınızda kötü 

olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.  

Enfal 8:17.....(O gün) onları siz öldürmediniz, 

fakat Allah öldürdü; (Ey Muhammed), attığın zaman 

sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri güzel 

bir imtihanla sınamak için (bunu yaptı). 

Not: Bkz. Hadis, Sahih Muslim, 4661-4662, Böl.789. 

168. 
Diğer inançtaki imanlılara çekişmek ve savaş 

etmek temel olarak iyi bir şey gibi görülüyor mü? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Galatyalılar 5:19-21.....19. Benliğin işleri 

bellidir. Bunlar... 20. düşmanlık, çekişme… böyle 

davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar. 

Yakub 4:1 & 8.....1. Aranızdaki kavga ve 

çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin 

üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? 8. Ey 

günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. 
-------------------------------------------------------- 

Tebve 9:41.....hep birlikte savaşa çıkın, mallarınızla 

ve canlarınızla Allah yolunda cihadedin. Eğer 

bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.  

Ankebut 29:6.....Kim... savaşırsa... o, ancak 

kendi faydası için savaşmaktadır.  

Saf 61:11.....Allah’a ve Resülüne inanırsınız, 

mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda 

savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. 
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169. 
İslamiyet’i yaymak için, Muhammed’in açtığı dini 

savaşlar Allah tarafından onaylanmış olur muydu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yuhanna 18:36.....İsa, "Benim krallığım bu dünyadan 

değildir" diye karşılık verdi."Krallığım bu 

dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudi yetkililere 

teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim 

krallığım buradan değildir." 

------------------------------------------------- 

Not:  Hz. Muhammad’ın başlattığı savaşlar:  

1. Bedir: (Mart 624) Al-i İmran 3:13 & 123 Enfal 

8:5-19 & 41-44. 2. Uhud: (Mart 625) Al-i İmran 

3:121-122, 140 & 165-172. 3. Hendek: (627) Ahzab 

33:9-12 & 25-27. 4. Hudeybiye: (Mart 628) Fetih 

48:1-3 & 22-27. 5. Muta: (629) Bakara 2:191-193.   

6. Huneyn: (630) Tevbe 9:25-27. 7. Tebuk: (630) 

Tevbe 9:38-40,  42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93, 

117. 8. Mekka: (630) Tevbe 9:12; Kasas 28:85; Saf 

61:13 & Nasr 110:1-3. 

170. 
Kutsal Kitaplarda, Ehl-i Kitap müminlerine karşı 

savaş teşvik ediliyor mu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Romalılar 12:18.....Mümkünse, elinizden geldiği 

kadar bütün insanlarla barış içinde yaşayın. 

1 Petrus 3:13-17.....13. İyilik yapmakta gayretli 

olursanız, size kim kötülük edecek? 14. Doğruluk 

uğruna acı çekseniz bile, ne mutlu size!... 16. 

Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki, Mesih'e ait 

olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar 

size ettikleri iftiradan utansınlar. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:29.....29. Kendilerine Kitab 

verilenlerden... hak dinini din edinmeyen 

kimselerle, küçül(üp boyun eğ)erek elleriyle 

cizye verecekleri zamana kadar savaşın. 

Ahzab 33:26.....Kitab ehlinden onlara yardım eden 

(Kurayza yahudi)lerini de kalelerinden indirdi ve 

kalblerine korku düşürdü. (Onlardan) bir kısmını 

öldürüyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz.   
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171. 
Kutsal Kitaplarda, bugünkü müminler için 

saldırgan bir savaş açmayı teşvik edici ayetler 

var mıdır? (Cihad) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Efesliler 6:12.....Çünkü savaşımız insanlara 

karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu 

karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel 

yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. 

1 Timoteyus 2:1-2.....Her şeyden önce şunu öğütlerim: 

Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık 

içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye...  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76-77.....76. İnananlar Allah yolunda 

savaşırlar… 77. Kendilerine: ‘Ellerinizi (savbaştan) 

çekin... denilenleri görmedin mi? … ‘Rabb’imiz, niçin 

bize savaş yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar 

ertelesen (bir sure bize savaşı emretmesen) olmaz 

mıydı? dediler. De ki: ‘…ahiret daha iyidir.’  

Tevbe 9:29.....Allahın ve Resulünün haram kıldığını haram 

saymayan ve hak dinini edinmeyen kimselerle… savasın.  

Not: Cihad Kur'an'da en çok bahsedilen konudur. 

Kur'an'da her 45 ayetten biri 'cihad' ile ilgilidir. 

Kur'an'ın 6.236 ayetlerinden 139'u cihad hakkındadır. 

172. 
Bugünkü müminler için başka inanca sahip 

olanlardan çalmayı ve onları soymayı teşvik eden 

ayetler var mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 14:23.....sana ait olan bir şeyi almamağa 

elimi kaldırdım, ta ki Abramı zengin etim demiyesin. 

Çıkış 20:15 & 17.....15. Çalmıyacaksın. 17. 

Komşunun evine tama etmiyeceksin; komşunun 

karısına, yahut kölesine… tama etmiyeceksin. 

Efesliler 4:27-28.....27. İblis’e fırsat vermeyin. 

28. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin.  
-------------------------------------------------------- 

Enfal 8:1 & 41.....1. Sana savaş ganimetlerinden 

sorarlar; de ki: ‘Ganimetler, Allah’ın ve 

Resülün(ün)dür… Allah’a ve Resülüne itaat edin!  41. 

Bilin ki ganimet aldığınız şeylerin beşte biri, 

Allah’a, Resülüne… aittir. Allah her şeye kaadirdir.  
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173. 
Bugünkü müminler için düşmanlara karşı dehşet 

verici bir tavrı destekleyen ayetler var mıdır?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yeremya 22:3.....RAB şöyle diyor: Adalet ve 

doğruluk edin... haksızlık etmeyin, zorbalık 

etmeyin; ve bu yerde suçsuz kanı dökmeyin. 

Matta 5:44-47.....düşmanlarınızı sevin… yetkin ol. 

2 Timoteyus 2:23-26.....24. Rab’bin kulu kavgacı 

olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve 

öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla 

dayanmalı. 25. Kendisine karşı olanları 

yumuşaklıkla yola getirmeli gerçeği anlamaları 

için Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar.  

------------------------------------------------- 

A’raf 7:4.....Nice kent(ler) helak ettik, gece 

yatarlarken, yahut gündüz uyurlarken, azabımız 

onlara geliverdi. 

Enfal 8:11 & 67.....12. Rabb’in meleklere 

vahyediyordu ki:… vurun (onların) boyunların(ın) 

üstüne, vurun her parmağına! 67. Yeryüzünde ağır 

bas(ıp küfrün belini iyice kır)ıncaya kadar 

hiçbir peygambere esir sahibi olmak yakışmaz.  

174. 
Bugünkü müminler için öç almak veya kısas geçerli 

midir?  (göze göz,dişe diş) 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 5:39.....Ama ben size diyorum ki, kötüye 

karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana 

öbür yanağınızı da çevirin. 

Romalılar 12:19-21.....19. Sevgili kardeşler, 

kimseden öç almayın; bunu Tanrı'nın gazabına 

bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Rab diyor ki, 

'Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.'" 20. Ama, 

"Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu 

yapmakla onu utanca boğarsın." 21. Kötülüğe 

yenilme, kötülüğü iyilikle yen. 

-------------------------------------------------------- 

Bakara 2:194.....Kim size saldırırsa, onun size 

saldırdığı kadar siz de ona saldırın.  

Şura 42:40.....Kötülüğün cezası, yine onun gibi 

bir kötülüktür...  
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175. 
Kutsal Olan Allah, öç almayı ve ceza vermeyi 

günahlı insanların eline bırakır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tesniye 32:35-36.....35. Öç ve ceza benimdir... 

36. Çünkü RAB kendi kavmına hükmedecektir. 

Romalılar 2:1.....başkasını yargılayan ey adam, 

kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını 

yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. 

Çünkü sen, ey yargılayan, aynı şeyleri yapıyorsun. 

Romalılar 12:9-20.....14. Size zulmedenler için 

iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin... 

17. Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin... 

19. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, Öç 

benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim.”…  

----------------------------------------------------- 

Bakara 2:178.....Ey inananlar, öldürmede kısas size 

farz kılındı. 

Maide 5:45.....Onda (Tevrat’ta) onlara: cana can, 

göze göz, buruna buran, kulağa kulak, dişe diş ve 

yaralara karşılıklı kısas (ödeşme) yazdık. 

176. 
Kutsal Olan Allah, müminlerin düşmanlarına lânet 

okumasını ister mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 6:27.....düşmanlarınızı sevin, sizden nefret 

edenlere iyilik yapın, size lânet edenler için iyilik 

dileyin, size hakaret edenler için dua edin.  

Yakub 3:8-10.....8. Dil, öldürücü zehirle dolu, 

dinmeyen bir kötülüktür. 9. Dilimizle Rab'bi, Baba'yı 

överiz. Yine dilimizle Tanrı'nın benzeyişinde 

yaratılmış olan insanlara söveriz. 10. Övgü ve sövgü 

aynı ağızdan çıkıyor. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. 

-------------------------------------------------------------- 

Bakara 2:159.....İndirdiğimiz açık delilleri ve 

hidayeti - biz Kitab’da insanlara açıkça belirttikten 

sonra - gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allah 

lânet eder, hem bütün lânet edebilenler lânet eder.  

Al-i İmrân 3:61.....Kim sana gelen ilimden sonra 

seninle tartışmaya kalkarsa, de ki: “Gelin... 

gönülden lânetle dua edelim de, yalancıların 

üstüne Allah’ın lânetini dileyelim.” 
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177. 
Yahudiler, bir kavîm veya millet olarak Allah 

tarafından lânetli sayılır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Sayılar 22:6, 12 & 24:5 & 9.....12. o kavma lânet 

etmiyeceksin; çünkü mubarektir… 5. Ey İsrail… 9. 

Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet 

eden lânet olsun. 

Yeremya 31:37.....RAB şöyle diyor: Eğer yukarıda 

gökler ölçülebilirse, ve aşağıda yerin temelleri 

eşilebilse, ben de o zaman ettikleri şeylerin 

hepsinden ötürü bütün İsrail zürriyetini 

kendimden atarım, RAB diyor. 

Yuhanna 4:22.....kurtuluş Yahuiler’dendır. 

Romalılar 11:1-2.....1. Tanrı kendi halkından yüz 

mü çevirdi? Kesinlikle hayır!  2. Tanrı önceden 

bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. 

----------------------------------------------------- 

Maide 5:13 & 64.....13. Sözlerini bozdukları için 

onları lânetledik ve kalberini katılaştırdık... 

Yahudiler... 64. kendi elleri bağlandı ve 

söylediklerinden ötürü lânetlendiler. 

Not: Kuran'ın Medine kısmı %11 Yahudi karşıtıdır. 

Hitler'in Mein Kampf'ı yalnızca %7 Yahudi karşıtıydı. 

178. 
Kutsal Kitap’lar, şavaş yapmak isteyenleri, savaş 

yapmak istemeyenlerden daha iyi sayar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Samuel 30:22-25.....23. Davut dedi: 24. cenge 

inenin payı ne ise, eşyanın yanında kalanın payı 

de o olacaktır; müsavi paylaşacaklardır. 25. Ve 

vaki oldu ki, o günden sonra bunu İsrail için 

bugüne kadar bir kanun ve hüküm yaptı. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:95.....Inananlardan özürsüz olarak yerlerinde 

oturanlar ile, mallariyle canlariyle Allah yolunda 

cihadedenler bir olmaz. Allah, mallariyle canlariyle 

cihadedenleri, derece bakımından oturanlardan üsütn 

kılmıştır… mücahidleri, oturanlardan çok daha ecirle 

üstün kılmıştır. 

Tevbe 9:20.....Inanan, hicret eden ve Allah 

yoluda mallarıyla, canlarıyla savaşanların, Allah 

katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa 

erenler onlardır. 
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179. 
Kutsal Kitaplarda, savaş etmek istemeyenler için 

cehennem vaat edip cihatta ölenler için hemen 

Cennete gidecekler diye savaşı teşvik edici 

ayetler var mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Yakup 1:20.....insan öfkesi, Tanrı’nın istediği 

doğruluğu sağlamaz.  

Yakup 4:2 & 8.....2. adam öldürüyorsunuz… 8. Ey 

günahkar, ellerinizi günahtan temizleyin. 

----------------------------------------------------- 

Enfal 8:16.....Kim o gün savaşmak için bir tarafa 

çekilmek, ya da başka bir birliğe katılmak 

dışında arkasını döner (kaçar)sa o, Allah’tan bir 

gazaba uğrar, onun yeri cehennemdir...  

Fatih 48:16.....O geride kalan bedevilere de ki: 

‘Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı 

savaşmağa davet edileceksiniz, onlarla (ya) 

dövüşürsünüz, yahut (onlar) müslüman olurlar… 

(yok) eğer döndüğünüz gibi yine dönerseniz, size 

acı bir şekilde azabeder. 

Not: Hadis: bkz. Bukhari 52:54.  
Tahrisel Olaylar Hakkında 

180. 
Allah, dünyayı yarattıktan sonra, insanlara örnek 

olsun diye yedinci günde istirahat etti  

mi? (Sept Günü veya Şabbat) 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 20:8-11.....8. Sebt gününü takdis etmek için 

onu hatırında tut. 9. Altı gün işliyeceksin, ve bütün 

işini yapacaksın; 10. fakat yedinci gün Allah’ın 

RABBE Sebttir... 11. hiç bir iş yapmıyacaksın; çünkü 

RAB... Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti. 

İbraniler 4:3-4 & 9.....3. Tanrı… 4. şunu demiştir: 

"Tanrı yedinci günde bütün işlerinden dinlendi"... 9. 

İşte böylece, Tanrı’nın halkına bir sept günü 

dinlenmesi kalıyor.  

------------------------------------------------- 

Kaf 50:38.....Andolsun, biz gökleri, yeri ve 

ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık, 

bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. 
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181. 
Tanrı, insanları kendi süretine ve benzeyişine 

göre yaratmış mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 1:27.....Tanrı insanı kendi suretinde 

yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış 

oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.  

1 Korintliler 11:7-9.....7. erkek Tanrı’nın 

benzeyişinde olup Tanrı’nın yüceliğini yansıtır. 

8. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten 

yaratıldı. 9. Erkek kadın için değil, kadın erkek 

için yaratıldı. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:28.....Allah sizden (ağır teklifleri) 

hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf 

yaratılmıştır.  

İbrahim 14:34.....insan çok haksızlık edendir, 

çok nankördür!  

Şura 42:11.....Gökleri ve yeri yoktan var edendir. 

Size kendinizden çiftler, hayvanlardan çifler 

yaratmıştır. Zatına benzer hiçbir şey yoktur. 

Asr 103:2......İnsan ziyan içindedir. 

182. 
Tanrı, Adem ve Havvayı baçheden kovuduğu zaman, 

artık erkek ve kadın arasında kin olacağın 

söylemiş miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 3:13-15.....13. Ve RAB Allah kadına dedi: 

Bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi: Yılan beni 

aldattı, ve yedim. 15. Ve seninle kadın arasına, 

ve senin zürrüyetinle onun zürriyeti arasına 

düşmanlık koyacağım; o senin başına saldıracak, 

ve senin topuğna saldıracaksın. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:24.....(Allah) buyurdu: ‘Birbirinize 

düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye 

kadar kalıp geçinmeniz lazımdır.’  

Taha 20:123.....Dedi ki: ‘Hepiniz oradan inin, 

birbirinize düşmansınız. İmdi benden size bir 

hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa 

o, sapmaz ve sıkıntıya düşmez. 
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183. 
Tufanda, Nuh’un oğullarından bir boğulduktan 

sonra, Nuh’un gemisi Cudi dağının üzerine mi 

oturmuştur? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 6:9-22, 7:7, 8:4 & 18, 10:1.....7:7 Ve 

tufanın suları yüzünden, Nuh, ve oğulları, ve 

karısı, ve oğullarının karıları kendisile beraber 

gemiye girdiler… 8:4. Ve gemi yedinci ayda, ayın on 

yedinci gününde, Ararat dağları üzerine oturdu… 8:18 

Nuh kendisile beraber oğulları, ve karısı, ve 

oğullarının karıları çıktılar… 10:1 Nuhun oğulları 

Sam ve Ham ve Yafetin zürriyetleri bunlardır… 

1 Petrus 3:20.....Nuh’un günlerinde... O 

gemide... sekiz kişi, suyla kurtuldu.    

----------------------------------------------------- 

Hud 11:42-44.....42. Nuh bir kenarda duran 

oğluna: “Yavrum, bizimle beraber bin, kâfirlerle 

beraber olma!” diye seslendi. 43. (Oğlu): “Beni 

sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.” dedi... Ve 

aralarına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu. 

44. Su azaldı, iş bitirildi (Gemi) Cudi’ye oturdu.  

184. 
Tanrı’nın bütün bereketlerinin İsmail’in 

aracalığıyla değil, özellikle İbrahim’in oğlu 

İshak tarafından geleceğini söylemiş miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 16:11-12.....16. «İşte hamilesin, bir 

oğlun olacak, Adını İsmail koyacaksın… 17. Oğlun 

yaban eşeğine benzer bir adam olacak, O herkese, 

herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin 

hepsiyle çekişme içinde yaşayacak.» 

Tekvin 17:18-19.....18. Sonra Tanrı'ya, «Keşke 

İsmail'i mirasçım kabul etseydin!» dedi. 19. 

Tanrı, «Hayır. Ama karın Sara sana bir oğul 

doğuracak, adını İshak koyacaksın» dedi, «Onunla 

ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim.  

-------------------------------------------------------- 

Nisa 4:163.....Nitekim İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a… 

vahyetmiş ve Davud’a da Zebur-u vermiştik. 

Meryem 19:54.....Kitab’da, İsmail de an, Çünkü 

o... gönderilmiş bir peygamberdi. 
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185. 
Hz. İbrahim Mekke’ye gidip Tanrı’ya hiç kurban 

sundu mu?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1. Ur’dan (Tek. 11:31; Elç. İş. 7:2-4) 

2. Haran’a (Tek. 12:1-4; Elç. İş. 7:4) 

3. Şam’a (Tek. 15:2). 4. Şekem’e  (Tek. 12:6, 7). 

5. Bethel’e. (Tek. 12:8). 6. Mısır’a. (Tek. 12:9-

20). 7. Bethel’e. (Tek. 13:1-9) 8. Hebron’a.  

(Tek. 13:10-18) 9. Dan’a. (Tek. 14:1-14) 

10. Hobah’a. (Tek. 14:15, 16). 11. Salem’e. (Tek. 

14:17-21). 12. Cenub’a. (Tek. 15:1-21; 17:1-27, 

Tek. 16) 13. Gerar’a. (Tek. 20:1-18). 14. 

Beersheba’ya. (Tek. 21:1-34). 15. Moriah’ya. 

(Tek. 22:1-18). 16. Hebron’a. (Tek. 23: 1-20).  

------------------------------------------------- 

Hac 22:26.....İbrahim’e Beyt (Ka’be’n)in yerini 

açıklamış (ve ona şöyle emretmiş)tik... 

Not: Kitab-ı Mukaddes’e göre İbrahim Mekke’ye hiç 

gitmemiştir. İbrahim’in yolculukları belli yerlerden 

geçmiştir ve Hebron’da 175 yaşındayken ölmüştür. 

186. 
İbrahim, Tanrı’ya tek geçerli olan oğlu İshak’ı 

kurban edecek miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 22:1-13.....1. Allah İbrahimi deneyip ona 

dedi: Ey İbrahim; ve o: İşte ben, dedi. Ve dedi: 

2. Şimdi oğlunu, sevdiğin biricik oğlunu, İshakı, 

al ve Moriya diyarına git, ve orada sana 

söyliyeceğim dağların biri üzerinde onu yakılan 

kurban olarak takdim et...  

----------------------------------------------------- 

Saffat 37:100-107.....102. (Çocuk) onun yanında 

koşma çağına erişince (İbrahim ona): “Yavrum, dedi, 

ben uykuda görüyorum ki seni kesiyorum; (düşün) bak, 

ne dersin?” (Çocuk): "Babacığım, sana emredileni 

yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın." 

dedi. 106. Gerçekten bu, apaçık bir imtihan idi. 

107. Ve fidye olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. 

Not:  Kur’an'da, İbrahim'in hangi oğulunu kurban 

etmek istediği belirtilmiyor. 
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187. 
İbrahim’in oğlu İsmail, bir peygamber olarak 

sayılır mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Tekvin 16:7-15.....8 Hacer... 11 «İşte hamilesin, 

bir oğlun olacak, adını İsmail koyacaksın. 12 

Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak, O 

herkese, herkes de ona karşı çıkacak. 

Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak.» 

Galyalılar 4:22-31.....22 İbrahim'in biri köle, 

biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. 

31 İşte böyle, kardeşler, bizler köle kadının 

değil, özgür kadının çocuklarıyız. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163.....Nuh’a ve ondan sonra gelen 

peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da 

vahyettik. Nitekim İbrahim’e… İsa’ya… Süleyman’a 

vahyetmiş ve Davud’a da Zebur-u vermiştik. 

Meryem 19:54.....Kitab’da, İsmail de an, Çünkü o sözünde 

duran, (tarafımızdan) gönderilmiş bir peygamberdi. 

188. 
Putlara tapınmadığı için ateşe atılan İbrahim 

miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Daniel 3:1-30.....19. Nebukadnessar Şadrak, Meşak, 

Abed-Nego'ya çok öfkelendi; onlara karşı tutumu 

değişti. Fırının her zamankinden yedi kat daha çok 

ısıtılmasını buyurdu. 20. Sonra ordusundaki bazı 

güçlü askerlere Şadrak'ı, Meşak'ı, Abed-Nego'yu 

bağlayıp kızgın fırına atmalarını buyurdu...  

-------------------------------------------------------- 

Enbiya 21:51-71.....62. İbrahim, tanrılarımıza 

sen mi yaptın bunu?  66. Peki, dedi, siz Allah’ı 

bırakıp da size fayda ve zarar vermeyen şeylere 

mi tapıyorsunuz?... 68. Dediler: ‘Onu yakın, 

tanrılarınıza yardım edin, eğer bir iş 

yapacaksanız.’ 69. Biz de: ‘Ey ateş, İbrahim’e 

serin ve esenlik ol!’ dedik.  

Not:  Kutsal Kitap’a göre, putlara tapınmadı için 

ateşe atılmış olan İbrahim değildi; Şadrak, Meşak 

ve Abed-nego atese atılmıştır. Bkz. Ankebut 

29:16-24 & Saffat 37:83 & 97. 
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189. 
Musa, Tanrı’ın izzetini görmek istediği zaman, 

Musa Tanrı’nın arka tarafından insan şeklinde 

görmüş müdür? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 33:11 & 18-23.....18 Musa, «Lütfen 

görkemini bana göster» dedi. 22 Görkemim oradan 

geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye 

kadar elimle örteceğim. 23 Elimi kaldırdığımda, 

sırtımı göreceksin. Ama yüzüm görülmeyecek.» 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:143.....Musa tayin ettiğimiz vakittte 

bizimle buluşmağa gelip de Rabb’i on(unl)a 

konuşunca: ‘Rabb’im, bana (kendini) göster, sana 

bakayım!’ dedi. (Rabb’i)  buyurdu ki: ‘Sen beni 

göremezsin; fakat dağa bak, eğer o yerinde 

durursa, sen de beni göreceksin!’ Rabb’i dağa 

görünce onu darmadağın etti ve Musa da baygın 

düştü. Ayılınca: ‘Sen yücesin, sana tevbe ettim, 

ben inananların ilkiyim!’ dedi. 

190. 
Haman, Firavun ve Musa ile aynı dönem içinde mi 

yaşadı?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 2:9-10.....9. Firavunun kızı ona dedi: Bu 

çocuğu al, ve onu benim için emzir, ve ben senin 

ücretini veririm. Ve kadın çocuğu aldı, ve onu 

emzirdi. 10. Ve çocuk büyüdü, ve onu Firavunun 

kızına getirdi, ve onun oğlu oldu. Ve onun adını 

Musa koyup dedi: Çünkü onu sulardan çıkardım. 

Ester 3:1.....Bu şeylerden sonra kral Ahaşveroş 

Hammedatın oğlu Agagi Hamanı büyülttü...   

-------------------------------------------------------------- 

Ankebut 29:39.....Firavun’u, Haman’ı da (helak 

ettik)... Musa onlara açık kanıtlar getirdi... 

Mü'min 40:23-24.....23. Musa’yı ayetlerimizle ve apacık 

bir delil ile gönderdik… 24. Fir’avn’e, Haman’a…  

Not:  Kur’an’a göre, Haman, Musa’nın dönemi (M.Ö. 

1445 – 1410) içinde yaşamıştır; ancak Kitab-ı 

Mukaddes’e göre Haman kıraliçe Ester’in ve Kral 

Ahaşveroş’un zamanında (M.Ö. 486 – 465) yaşamıştır. 

Yani, Haman, Musa’dan bin sene sonra yaşamıştır! 
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191. 
Tanrı, Fısıh Bayramı İsrailoğullarının Mısırdan 

kurtuluş ve ilk doğan çocukların ölüm meleğinden 

kurtuluşunu anmak için ebedi bir bayram olarak 

emir vermiş miydi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Çıkış 12:1-24.....12 «O gece Mısır'dan geçeceğim. 

Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk 

doğanlarını öldüreceğim… 14. Gelecek kuşaklarınız 

boyunca sürekli bir kural olarak bu günü kutlayacaksınız.   

Matta 26:17-19..... İsa... Fısıh Bayramı'nı, 

öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım.  

------------------------------------------------- 

İsra 17:101.....Andolsun, biz Musa’ya açık dokuz 

ayet (Mu’cize) vermiştik. İşte (Musa) onlara sor: 

‘Ey Musa, ben seni büyülenmiş sanıyorum’ demişti. 

Neml 27:12.....(Bu da) Firavn’a ve onun kavmine 

(göstereceğim) dokuz mu’cize içindedir. Çünkü 

onlar yoldan çıkan bir kavimdir. 

192. 
Savaşa giderken, nasıl su içeceğini deneyen 

askerlerin komutanı Talut (Saul) muydu? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Hakimler 7:1-8.....4. Kavmın sayısı yine 

fazladır; onları deniyeyim... 5. ve RAB Gideona 

dedi: Köpeğin dilile içtiği gibi dilile su içen 

her adamı ayrı, ve içmek için dizleri üzerine 

çoken her adam da ayrı koyacaksın. 
--------------------------------------------------------  
Bakara 2:247-251.....249. Talut, askerler(iy)le 

ayrılınca dedi: ‘Allah size bir ırmakla denecektır. 

Kim ondan içerse benden değil. İçlerinden pek azı 

hariç, hepsi ondan içtiler… 251.  Derken, Allah’ın 

izniyle onları bozdular, Davut Calut’u öldürdü.  

Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve 

ona dilediğini öğretti. 
Not: Kutasal Kitap’ta, bu su içme olayı, Saul ile 

ilgili değil, Gideon ile ilgilidir. 1 Samuel 

kitabında Saul (Talut), Davut ve Golyat M.Ö. 1010-

970 döneminde yaşanmışlar; Hakimler kitabında, bu 

Gideon ve Midyan’daki su içme olayı daha evvel M.Ö. 

1176-1135 yılları arasında gerçekleşmiştir. 
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193. 
İsa Beytlehem’de bir ahır içinde doğdu mu? 

(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Mika 5:2.....Ve sen, Yahuda binleri arasında 

bulunmak için küçük olan Bay-lehem Efrata, İsrail 

üzerine hükümdar olacak adam bana senden çıkacak; 

ve onun çıkışı eski vakıtten, ezeli günlerdendir.  

Matta 2:1-11.....1. İsa'nın Kral Hirodes devrinde 

Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra 

bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip 

şöyle dediler: "Yahudiler'in Kralı olarak doğan 

çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na 

tapınmaya geldik..." 5. "Yahudiye'nin Beytlehem 

Kenti'nde" dediler. "Çünkü peygamber aracılığıyla 

şöyle yazılmıştır... 

------------------------------------------------- 

Meryem 19:23 & 25.....23. Doğum sancısı onu, bir 

hurma dalı(nın altı)na getirdi... 25. Hurma 

dalını sana doğru silkele, olmuş taze hurma 

dökülsün. 

194. 
Doğu tarafından gelmiş üç tane yıldızbilimci 

Mesih’in yıldızını takip ederek Beytlehem’e varıp 

bebek olan İsa’yı bulunca O’nun önünde secde edip 

tapındılar mı? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Hayır (Kur’an-ı Kerim) 

Matta 2:1-11.....1-2 İsa'nın Kral Hirodes devrinde 

Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra 

bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip 

şöyle dedil: "Yahudiler'in Kralı olarak doğan çocuk 

nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na 

tapınmaya geldik." 9 Yıldızbilimciler, kralı 

dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş 

oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun 

bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. 10 Yıldızı 

gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. 11 

Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce 

yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp 

O'na armağan olarak altın, günnük ve mür. 

--------------------------------------------------- 

Not:  Kur’an’da bu olaydan bahsedilmemektedir. 
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195. 
Kutsal Kitap’ların kapsadığı tarihî süreçte, 

Yahudî efsaneleri ve masalları gerçek olaylar 

olarak aktarılmış mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Timoteyus 1:4.....bazı kişilerin… efsanelerle ve 

sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamalarını buyur. 

Titus 1:14.....Yahudi efsanelerine ve gerçek 

yoldan sapan kişilerin buyuruklarına kulak 

vermemeleri, imanda sağlam olmaları için onları 

sert bir şekilde uyar. 

2 Petrus 1:16.....Rabbimiz İsa Mesih'in kudretli 

ve gelişini size bildirirken düzme masallara uymadık. 

----------------------------------------------------- 

Enfal 8:31.....Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman… Bu 

evvelkilerin massallarından başka bir şey değildir! 

Not:  Kur’an’da, Muhammad’din Yahudi masalları ve 

efsanelerini gerçek tarih olarak aktardı diye 

birçok suçlamalar bulunmaktadır: 6:25, 16:24, 

23:83, 25:4-5, 27:68, 46:17, 68:15, 83:13.  

196. 
İsa Mesih, çocukken hiç mucizeler yaptı mı? 

(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Luka 3:23.....İsa’nın kendisi görevine başladığı 

zaman otuz yaşlarındaydı. 

Yuhanna 2:11.....İsa bu ilk mucizesini Celile’nin 

Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. 

Öğrencileri de O’na iman ettiler. 

-------------------------------------------------------------- 

Al-i İmrân 3:49.....“Ben size Rabbinizden bir mucize 

getirdim: ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona 

üflerim, Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir… 

Maide 5:110.....Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu 

İsa,  sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani seni 

Ruhu’l-Kudüs ile desteklemiştim; beşikte ve yetişkin 

ken insanlarla konuşuyordun... Benim iznimle çamurdan 

kuş şeklinde birşey yaratıyor, içine üflüyordun, 

benim iznimle kuş oluyordu...   

Not: İncil'de, İsa'nın birinci mucizesi ancak 30 

yaşındayken olmuştur. Kur'an'da İsa'nın bebek ve 

cocukluk ile ilgili mucizeler ise, Yahudilerin 

efsane kitaplarından kaynaklanmaktadır. 
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197. 
Yedi adam ve bir köpek 309 yıl boyunca uyuyup, 

daha sonra mağara içinde uyandılar mı?  
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Timoteyus 4:7.....Kocakarılara yaraşan bayağı 

masalları reddet. Kendini Tanrı yolunda eğit. 

2 Timoteyus 4:4.....Kulaklarını gerçeğin sesine 

tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar. Ama sen 

her durumda ayık ol... 

----------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-26.....9. Yoksa sen, Kehf ve Rakım 

sahiplerinin, bizim şaşılacak ayetlerimizden bir 

ayet olduklarını mı sandın? 10. O gençler mağaraya 

sığındılar... 25. (Onlar),  mağaralarında üçyüz yıl 

kaldılar. Dokuz (yıl) da ilave ettiler. (Yani üçyüz 

dokuz yıl kaldılar: Güneş takvimine gore üçyüz yıl, 

ay takvimine gore üçyüz dokuz yıl eder.) 

Not: Kutsal Kitap’ta böyle bir hikaye yoktur; ancak 

birçok ayetlerde Yahudi masallarının reddedilmesi 

gerektiği söylenmektedir. Bu Kur’an’da bulunan 

masal Gregory of Tours’un (538-594) uyuyan yedi 

uykucu hikayesinden alınmıştır.  Bkz.  Wikipedi:  

“The Seven Sleepers.” 

198. 
Süleyman savaş etmek için gerçekten cinlerden, 

insanlardan ve kuşlardan bir ordu toplamış mıdır? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Titus 1:14.....Yahudi efsanelerine ve gerçek 

yoldan sapan kişilerin buyuruklarına kulak 

vermemeleri, imanda sağlam olmaları için onları 

sert bir şekilde uyar. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17.....Süleyman’a cinlerden, insanlardan 

ve kuşlardan orduları toplandı, hepsi bir arada 

düzenli olarak sevk ediliyordu.   

Not:  Kutsal Kitap’ta böyle bir hikaye yoktur; ancak 

birçok ayetlerde Yahudi masallarının reddedilmesi 

gerektiği söylenmektedir. Süleyman, Seba melikesi 

Belkis, cinler ve kuşlarla ilgili olan hikaye, 

M.S. 2. yy ait Ester’in II Targum’dan aktarılmış 

bulunuyor.   
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199. 
Yahudilerin şabat gününü bozdukları için Tanrı 

gerçekten onları maymunlara dönüşürdü mü? 
(Kitab-ı Mukaddes) Hayır / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

1 Timoteyus 1:4.....bazı kişilerin... efsanelerle 

ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla uğraşmamalarını 

buyur. 

1 Timoteyus 4:7.....Kocakarılara yaraşan bayağı 

masalları reddet. 

2 Timoteyus 4:4.....Kulaklarını gerçeğin sesine 

tıkayacak, dönüp efsanelere dalacaklar.  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:65-66.....66. Aşağılık maymunlar onlun! 

dedik. 67. Ve bu cezayı, önündekilere bir ibraet, 

(Allah’ın azabından) korunanlara da öğüt yaptık.  

Not:  Yusuf Ali’nin meali içinde, The Meaning of 

the Holy Qur’an, bu hikayenin yalnızca bir masal 

olduğu kabul edilmiştir. Bkz. sayfa 34, dipnot 79. 

200. 
Tanrı özellikle Filistin Bölgesini Yahudilere ait 

toprakları olsun diye onlara söz verdi mi? 
(Kitab-ı Mukaddes) Evet / Evet (Kur’an-ı Kerim) 

Hezekiel 37:21-25.....21 Onlara de ki, 'Egemen RAB 

şöyle diyor: İsrailliler'i gittikleri ulusların 

içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp 

ülkelerine geri getireceğim... 25 Kulum Yakup'a 

verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye 

yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının 

çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum 

Davut da sonsuza dek onların önderi olacak. 

-------------------------------------------------------- 

Maide 5:20-21.....20. Musa, kavmine demişti ki: 

‘Ey kavmin, Allah’ın size olan nımetini 

hatırlayın; zira (O), aranızda peygamberler var 

etti, size kırallar yaptı ve size dünyalarda hiç 

kimseye vermediğini verdi. 21.‘Ey kavmin, Allah’ın 

size yazdığı (nasibettiği) kutsal toprağa girin, 

arkanıza dönmeyin, yoksa kaybedersiniz!’  

İsra 17:104.....Onun ardından İsrail oğullarına: 

‘O ülkede oturun, ahiret zamanı gelince hepinizi 

toplayıp bir araya getireceğiz,’ dedik. 
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173.  Romalılar 12:17-19; İbraniler 12:14 / Maide 

      5:33; Enfal 8:57, 60 & 65; Tevbe 9:73 & 123;  

       Fetih 48:29. 
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Elçilerin İşleri 17:11 

Veriya'daki Yahudiler, Selanık'tekilerden 

daha açık fikirliydiler. Tanrı sözünü 

büyük ilgiyle karşılayarak her gün Kutsal 

Yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru 

olup olmadığını araştırıyorlardı. 
 

1 Timoteyus 4:15-16 

Bu konuların üzerinde dur, kendini bunlara 

ver ki, ilerlediğini herkes görsün. 

Kendine ve öğretine dikkat et, bu yolda 

yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem 

kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın. 
 

2 Timoteyus 2:15 

Kendini Tanrıya makbul, gerçeğin 

bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir 

işçi olarak sunmaya gayret et. 
 

Al-i İmran 3:79 

"Ögrettiginiz ve okudugunuz kitap 

geregince Rabb'e halis kullar olun". 
 

Zumar 39:9 

De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 

mu?" Ancak temiz akil sahibi olanlar anlar. 
 

Zuhruf 43:61 

Gerçekten o, (Isâ'nin yere inisi) 

kiyâmetin yaklastigini gösteren bir 

bilgidir. Sakin kiyâmet hakkinda süpheye 

düsmeyip, bana uyun, bu dogru yoldur. 
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