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YAYINA HAZIRLAYANIN TAKDİMİ
A. Müdafaa İsimli Eser Hakkında Genel Bilgi
1964–1965 Öğretim Yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi birinci
sınıfında Osmanlıca dersi vardı. Dersi Fevziye Abdullah TANSEL Hanımefendi veriyordu. Bizlere: “Sahaflarda ve Hacı Bayram Camii civarlarında
Osmanlıca yazılmış hikâye, roman, şiir ne bulursanız alıp okuyunuz, ne kadar çok okursanız o kadar göz alışkanlığınız olur.” diye tavsiyede bulundu.
Biz de arkadaşlarla o günlerde Ankara Ulus semtindeki Anafartalar Caddesi’ndeki eski adliye binası karşısında, eski kitapların yığılıp satıldığı bir
dükkân gördük. İlgimizi çeken kitapları aldık. İşte buradan benim aldığım
kitaplardan birisi Ahmet Mithat Efendi’nin Müdafaa kitabının birinci cildiydi. Okumaya çalıştım. Dili o gün için ağır geldi. Kitaplığıma koydum.
Aradan yıllar geçti. Arap harfli Osmanlı Türkçesi’ni tekrar okuyabilmek
için zaman zaman çalışmalar yaptım. Ancak 1996’da emekli olduktan sonra
kendime bir uğraşı alanı düşündüm ve kitaplığımdaki bu eseri tekrar tekrar
okudum. Bu eserin günümüz Türkçesine kazandırılmasının yararlı olacağını
düşünerek sadeleştirmeye başladım. Bu kitabın ikinci ve üçüncü ciltlerini
Millî Kütüphane’de buldum.
Bu eseri Prf. Dr. M. Orhan OKAY, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi “Müdafaa” maddesinde şöyle tanıtıyor:
“Ahmet Mithat Efendi’nin Türkiye’deki misyoner faaliyetlerine karşı
reddiye mahiyetindeki eseridir.”
~6~

Önce Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilen eser (6 Haziran–8
Ağustos 1299, 14 Eylül 1299-17 Mart 1300) küçük boyutta üç ciltten oluşmaktadır (İstanbul 1300–1302). İlk cildin başlığı altında: “Ehl-i İslâm’ı Nasraniyet’e Davet Edenlere Karşı Kaleme Alınmıştır.” cümlesi yer almaktadır.
Ahmet Mithat Efendi, eserin mukaddemesinde (önsözünde), Osmanlı Devleti’nin kendi ülkesindeki Hıristiyanların dinî hayatını güvence altına aldığı,
hatta misyonerlik faaliyetlerine bile göz yumduğu halde misyonerlerin bu
hoşgörüyü suistimal edip İslâmiyet aleyhinde neşriyatta bulunduklarını,
özellikle ailelere ve kadınlara nüfuz etmeye çalıştıklarını, Gıdâü’l-Mülahazat,
Kitâb-ı Mîzânü’l-Hak, İstitlâlât, Dürer-i Münciye-i Mesîhiyye, Te’sîsât-ı Mesîhiyye
gibi İslâm aleyhinde Türkçe kitaplar yayımladıklarını belirterek geçersiz ve
yersiz iddialarına karşı bu müdafaayı kaleme almak mecburiyetinde olduğunu söyler. Başlangıçta tek cilt olarak düşünülen eserin ilk konularının Tercüman-ı Hakikat’te yayımlanmasının arkasından karşılaştığı çeşitli itirazlar
üzerine diğer ciltlerin de yazılması gerekmiştir. Ahmet Mithat Efendi bu
itirazlardan hakaret-i bî edebâne olanlara cevap vermeye lüzum görmemiş,
ancak Avedis Efendi’nin edebe uygun bulduğu mülahazalarını önce gazetesinde, daha sonra eserin II. cildinde yayımlamış ve bunlara cevap vermiştir.
Bu II. cilde “Müdafaaya Mukabele ve Mukabeleye Müdafaa” başlığını koymuştur.
Kitabında yer yer Avrupa’nın ilim ve teknik alanlarında ilerlemiş olduğunu, Osmanlıların da Avrupalılaşma yoluna girdiklerini vurgulayan Ahmet Mithat Efendi kendisinin bu eseriyle Hıristiyanlığa sataşma niyetinde
olmadığını, bu sebeple kilise aleyhindeki Batı yayınlarına rağbet etmediğini,
kaynaklarının İncillerden, kilise neşriyatından güvenilir Hıristiyan yazarların eserlerinden ve ansiklopedilerinden ibaret olduğunu ifade eder. Müdafaa’da sık sık geçen Fransızca yahut Fransızcaya çevrilmiş eserlerin başlıcaları şunlardır: Kaneto’nun Umumî Tarih’i, Michaud’un Evrensel Biyografi’si,
Gibbons’un Hıristiyanlık Tarihi, Voltaire’in Felsefe Sözlüğü ve Hıristiyanlığın
muteber eserleri arasında saydığı Konversasyon ve Kâmûs-ı Ulûm-ı Felsefiyye.
~7~

Müdafaa’nın ilk cildinde Ahmet Mithat Efendi uzunca bir bölümü münazara ve münakaşa usulünde dikkate aldığı esaslara ayırmıştır.”1
Yaptığımız çalışmada Ahmet Mithat Efendi’nin, bu bölümde, ayrıca
münazara kurallarının belirlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulamakta ve
Hıristiyanların Müslümanlara karşı saldırılarında İncillerden alıntı yapmalarını bir usul hatası olarak görmektedir. İncillerden alıntı yapılmasını usul
hatası görmesine gerekçe olarak onların temelsiz olmasını göstermekte ve
aslı olmayan İncillere dayalı bir iddianın çürük olacağını ileri sürmektedir.
O, tartışmacının ortaya koyacağı delillerin aklen ve ilmen geçerli olmasını
savunmakta, temeli sağlam olmayan delillere dayalı savunmanın da çürük
olacağı kanaatini ortaya koymaktadır.
Ahmet Mithat Efendi Müdafaa’nın ikinci bölümünde Filistin’in tarihî durumu ve buradaki inanç toplulukları hakkında bilgi verir. Daha sonra Hz.
İsa’nın zuhuru ve yaşayışı ile kilise yayınlarında uzun uzun anlatılan havarilerin hayat hikâyelerinin tarihî gerçeklere uymadığını, çelişkilerle dolu olduğunu, Hıristiyanlığın kılıç kuvvetiyle değil, kelam kuvvetiyle yayıldığı
iddialarının da doğru olmayıp Hıristiyanlık uğruna pek çok savaşın yapıldığını belirterek Haçlı Seferleri sırasındaki zulümleri anlatır. Hz. İsa’dan belirli
bir söz nakledilmediğini, bu sebeple İncillerin güvenilir metinler sayılmadığını, bunların çok sonraları kaleme alındığını ve aralarında da çelişkiler bulunduğunu ileri sürer.
Yine bu bölümde, eserinin bu kadar itiraza uğramasının Hıristiyanların
kendi yayınlarını delil olarak göstermesinden kaynaklandığını söyleyen
Ahmet Mithat Efendi itirazları sıralayarak her konuya kendi cevaplarını
eklemek suretiyle tamamlar. Alt başlığı “Hıristiyanlığın Mazisi, Hâli, İstikbali” olan Müdafaa’nın III. cildini yazar, kendisine gönderildiğini söylediği

M. Orhan Okay, “Müdafaa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA), İstanbul 2006,
XXXI, 459.
1
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Fransızca imzasız bir mektup üzerine yazdığını ifade eder. Bu mektupta
Chateaubriand delil gösterilerek; Hıristiyanlığın ve özellikle Katolikliğin
insanlık için kıyamete kadar devam edecek ilahî, ahlakî ve siyasî bir nizam
olduğu iddia edilmiştir. Bu sebeple III. ciltte Ahmet Mithat Efendi, Chateaubriand’ın Le Genie de Christianism2 adlı eserini ele alarak Nasraniyet’in
kanun-ı ilahî, kanun-ı ahlakî ve siyasetle olan ilişkilerini üç bölüm altında
inceler.
Romanlarında ve diğer eserlerinde hiçbir zaman mutaassıp bir Müslüman tavrı takınmamış olan Ahmet Mithat Efendi, Müdafaa ile beraber reddiye mahiyetindeki bazı eserlerinin yayımının 1883–1900 yılları arasında yoğunlaşmış olmasıyla dikkatleri çekmektedir. Onun endişesi, bazı Osmanlı
gençlerinin Avrupa’daki dinsizlik akımlarına kapılması ihtimalidir. Nitekim
bu yıllarda Ahmet Mithat Efendi, kabiliyetli ve vatanperver bir Osmanlı
subayı olarak takdir ettiği Beşir Fuad’ı tanımış, onun pozitivist ve materyalist fikirlerle inanç kaybına uğradığına ve intiharına şahit olmuştur. Böylece
misyoner propagandalarıyla İslâmiyet’ten uzaklaşan bir takım gençlerin
varlığını fark etmiştir. Eserde bunun açık ifadeleri göze çapmaktadır. (II.
Kitap 186; III. Kitap 271). Müdafaa, gerek dönemin şartlarında dayandığı
kaynaklara hâkimiyeti, gerekse her seviyede okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dille yazılmış olması sebebiyle daha sonra yazılmış diğer reddiyelere göre daha çok ilgi görmüştür.”3
Okay’ın Müdafaa’da Ahmet Mithat Efendi’nin sıkça başvurduğu Fransızca eserleri zikrederken Osmanlıca yazılışında Latin harflerine Kaneto diye
aktardığı tarihçi Cantu/Kantu diye okunmalıdır. Tarihçi Kantu ile ilgili bilgi, Müdafaa (Savunma)’da adının ilk geçtiği yerde verilmektedir.
Ahmet Mithat Efendi’nin bu eseri yazmasının iki amacı olduğu anlaşılıyor. Birincisi, eserin kapağındaki “Ehl-i İslâm’ı Nasraniyete Davet Edenlere

2
3

Bkz. François–Rene de Chateaubriand, Le Genie de Chiristianism, Paris 1966, I-II.
Okay “Müdafaa”, XXXI, 459.
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Karşı Kaleme Alınmıştır” ifadesinde görülüyor. İkincisi, Müslüman kamuoyunu uyandırmayı amaçlayan dini duyarlılığıdır. Amacının asla sataşma
olmadığını da defalarca ifade ediyor. Aynı zamanda bir nefs-i müdafaa olduğunu iddia ediyor. Bunun için de amacının Hıristiyan kaynaklar yardımıyla “Hıristiyanlığın mahiyetini gün yüzene çıkarmak” olduğunu belirtiyor.
Bu eseri yazdığı sırada, misyonerlerin Osmanlı topraklarında cirit attığı
ve kol gezdiği bir gerçektir. Katolik Hıristiyanlardan sonra Amerika’nın
Osmanlı’ya ilgisinin artmasıyla yapılan ticari ve siyasi antlaşmalarla Hıristiyan tebaaya tanınan imtiyazlar, Amerika Protestan cemiyetlerinin çeşitli
sosyal, kültürel ve yardım faaliyetleri adı altında -bilhassa Anadolu’da- misyoner faaliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Müdafaa’nın birinci kitabına
cevap veren Dwight, Amerika’da bir teşkilatın görevlendirdiği misyoner
gazetecidir. İstanbul’da Bible Haus (Kutsal Kitap) adında bir yayınevi açmıştır. Bu yayınevi Kutsal Kitab’ın Ermeniceye çevirisinde ve Hıristiyanlıkla
ilgili Ermenice eserlerin, kitapların yayımlanmasında büyük rol oynamıştır.4
Dwight, kilisede görevli olup Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, yıllarca gezerek raporlar hazırlayıp ilgili teşkilata göndermiştir. 1915 yılında Osmanlılara
karşı Ermenilerin ayaklanmasında bu misyonerlerin büyük rolü olmuştur.
Ahmet Mithat Efendi’nin bu eseri bir tür reddiyedir. Reddiye, bir inanç
ve düşünceye karşı çıkıp delil ve kaynaklarını çürütmek amacıyla kaleme
alınan eserlerin genel adıdır.5 İslâm toplumunda itikadî mezheplerin birbirilerine karşı yazdığı reddiyeler olduğu gibi diğer dinlere ve inanç sistemlerine yönelik reddiyeler de yazılmıştır. Reddiye denilince genellikle Ehl-i Kitab’a, bunlardan Hıristiyanlara karşı yazılan reddiler anlaşılmaktadır. İslâm
tarihinde pek çok reddiye yazılmıştır. Arapça reddiyeler olduğu gibi Türkçe
reddiyeler de vardır. Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler, Rahmetullah

4
5

Bkz. M. Alparslan Küçük, Türkiye Protestan Ermenileri, Ankara 2009.
Bkz. Mustafa Sinanoğlu, “Reddiye”, TDVİA, İstanbul 2007, XXII, 516.
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Hindî’nin İzhâr’ul Hak, Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri
(I/339,350) Mehmet Aydın’ın Müslümanların Hıristiyanlığa Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları (Konya 1989), Muhammed Ebu Zehra’nın Muhadarat Fi’n-Nasraniye (Tercümesi Akif Nuri, Hıristiyanlık Üzerine Konferanslar
(İstanbul 1978) adlı eserlere bakabilirler.
İncillerin yazılışı, tahrif edilişi ve çelişkileri hakkında günümüzde kapsamlı bir çalışma olarak Şaban Kuzgun’un Dört İncil–Farklılıkları ve Çelişkileri
(Ankara 1996) eseri bir örnek olarak verilebilir.
Müdafaa isimli eseri sadeleştirirken zaman zaman Osmanlıca metne bağlı kalmaya çalıştım, zaman zaman da serbest çeviri yaptım. Serbest çeviri
yaparken uzun cümleleri kısalttım. Tartışma kurallarının belirtildiği bölümü
ve diğer bazı bölümlerde tekrarları ve fazla örnekleri almadım. Günümüz
Türkçesinde kullanılan bazı kelime ve kavramları, metnin orijinalliğini korumak için sadeleştirmedim. Bazı kelimeleri ve kavramları eş anlamlarıyla
birlikte yazdım. Eser, ilk önce Tercüman-ı Hakikat’te dizi olarak yazıldığı ve
okurların ilgisini devam ettirmek için konuşma tarzında ifadeler kullanılmış
olduğundan bu ifadeleri de aynen korumaya çalıştım. Ahmet Mithat Efendi
Yeni Ahit’ten yaptığı alıntılarda bölüm ve cümle yerlerini çoğu zaman vermemiştir. Ben, bu alıntıları Kutsal Kitab’ın yeni çevirisinden yararlanarak
verdim. Yabancı isimleri ve yerleri okunduğu gibi, bulabildiklerimin orijinalini de parantez içinde yanına yazdım. Bazı şahıs isimleri, terimler ve deyimler hakkında bulabildiğim bilgileri dipnotta belirttim.
Birinci kitabın sadeleştirilmesinde Hasan ÖZARSLAN’ın Ahmet Mithat
Efendi’nin Müdafaa Adlı Eserinin Sadeleştirilmesi ve Eserin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi (Sivas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana
Bilim Dalı tarafından yaptırılan basılmamış Yüksek lisan Tezi) adlı çalışmasından yararlandım. Bu tezde Osmanlıca metinlerin okunuşunda tespit edebildiğim bazı yanlış okumaları da düzelttim. Böyle önemli bir çalışmayı tez
konusu olarak hazırlayıp Türk Milleti’ne kazandırmasından dolayı Hasan
Özarslan’ı kutluyorum.
~ 11 ~

Yayına hazırladığımız üç ciltten ibaret olan Müdafaa isimli eserin Türk
milletinin hizmetine sunulmuş olması, İslâm dininin öneminin bilinmesine
ve diğer dinlerle kıyaslama yapılabilmesine imkân vermesi yanında, misyonerlerin çalışmaları karşısında daha bilinçli olunmayı hatırlatması açısından
faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım.
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde dizi olarak yayınlanmasından dolayı
bu eserde, okurlarla karşı karşıya sohbet eder gibi ifadeler kullanılmıştır.
Bundan dolayı, o günün üslubu ve imla kuralları ile bu günün üslubu ve
imlâ kuralları arasında farklılıkların olması kaçınılmazdır. Eser okunurken o
gün ile bu gün arasındaki değişiklikler (farklılıklar) dikkate alınarak okunmalıdır.
Birleşik kelimeler ve terimler Türk Dil Kurumu yazım kuralları dikkate
alınarak, İncil-i Şerif “İncilişerif”, Cenab-ı Hak “Cenabı Hak”, Kudüs-ü Şerif
“Kudüsüşerif” şeklinde yazılmıştır. İncil (Yeni ahit) cümleleri ile Kur’an-ı
Kerim ayetleri tırnak içerisinde verilmiştir.
Müdafaa adlı eserin orijinal Osmanlı Türkçesi metninde her hangi bir
dipnot kullanılmamıştır. Önsöz kısmı da dâhil olmak üzere sadeleştirdiğimiz Müdafaa adlı eserde kullanılan bütün dip notlar ve açıklayıcı bilgiler
tarafımızdan yapılmıştır.
Bu çalışmamda Türkiye’de misyonerler ve misyonerlik faaliyetleri hakkında değerli çalışmalar yapan Dinler Tarihi Profesörü Abdurrahman Küçük’e katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Yazım ve redaksiyon konusunda eserin tümünü inceleyip düzeltmeler
yapan değerli hemşerim ve arkadaşım Afyon Kocatepe Üniversitesi emekli
öğretim görevlisi Osman GÖKER’e ve eğitimci, şair, yazar Hikmet Özdemir’e yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Çalışmalarım esnasında sabırla bana destek olan eşime, çocuklarıma ve torunlarıma da birlikte sağlıklı
ömürler dilerim.
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Sadeleştirmeyi yaptıktan sonra gördüm ki yüz elli seneye yakın bir zaman geçmesine rağmen aynı tartışma ve çekişmeler, misyoner faaliyetlerinin
şekli ve yöntemi değişse de devam etmektedir. Osmanlı’dan koparılan Orta
Doğu’daki İslâm ülkelerinde akan kanlar bu gerçeği ortaya koymaktadır.
Eserde dikkatimi çeken ve beni düşündüren diğer bir yönü de o gün Hıristiyan dünyasının içinde bulunduğu durum, tartışılan konular günümüz İslâm
dünyasında yaşanmaktadır. İslâm’ın ilim ve tekniğe verdiği öneme rağmen
günümüzde Müslümanın perişan hali, Müslümanın Müslümanı katli, kargaşa ve savaşın Müslüman dünyasında görülmesi, Orta Doğu’nun kan gölü
haline gelmesi, Müslümanım, Türk’üm diyen herkesin dikkatini çekip gözünü açmalı ve geçmişten ibret alarak kendine gelmelidir.
İslâm dinini dünya ve medeniyet dini haline getiren Müslüman Türklerin inşallah daha önce tarihinde olduğu gibi yeniden bir İslâm kültür ve medeniyeti oluşturacağı inancı ve ümidiyle bu çalışmamızın tüm İslâm dünyasının uyanış ve bilinçlenmesine vesile olmasını Allah’tan niyaz ederim.

B. Ahmet Mithat Efendi
1. Hayatı ve Eserleri
Yazar, gazeteci, dinler tarihçisi, romancı ve yayıncıdır.
Rus işgalinden sonra, 1829’da Kafkasya’yı terk etmeye mecbur olan bir
anne ile Anadolu’dan gelip İstanbul’a yerleşen bir babanın oğlu olarak Tophane semtinde, 1844 yılında dünyaya geldi. Orta halli bir esnaf ailesi içinde
ve güç şartlar altında yetişti. Babasının ölümü üzerine ağabeyinin memuriyette bulunduğu Vidin’e gitti. Orada başladığı sıbyan mektebini Tophane’de
bitirdi. Mithat Paşa’nın Niş valiliği sırasında ağabeyi ile Niş’e gitti. Rüştiye
mektebini Niş’te tamamladı. Mithat Paşa’nın Tuna valiliği üzerine Ruscuk’a
giden Ahmet Mithat, Vilayet Mektubî Kalemi’nde ilk memuriyetine başladı.
Çalışkanlığı ile vali Mithat Paşa’nın gözüne girdiği için Ahmet Mithat Efen~ 13 ~

di’ye kendi adını verdikten sonra Ahmet Mithat olarak anılmaya başladı.
Fransızca öğrendi, Tuna Gazetesi’nde muharrir olarak çalıştı. Bu sayede matbaacılığı öğrendi.
Bağdat valisi olan Mithat Paşa yeni görevine giderken Ahmet Mithat’ı
da götürdü. Burada Zevra Gazetesi’nin müdürü oldu. Kendisini Bağdat’ta,
kültürlü bir çevrede, sohbet meclisi içerisinde buldu. Bu çevre Ahmet Mithat
Efendi’ye ressam Osman Hamdi Bey Batı kültürü, Muhammed Feyzi ezZühâvî din ve medrese kültürü, Şirazlı Bakır Can Muattar Doğu ilimleri ve
felsefe kültürü alanlarında tesir etti. İlk kitabı olan Hâce-i Evvel serisi ile Kıssadan Hisse’yi burada yazdı.
Bağdat mutasarrıfı olan ağabeyinin ölümü üzerine memuriyetinden ayrılarak İstanbul’a döndü (1871). Ağabeyinin ailesi ile birlikte kalabalıklaşan
ailenin geçim sıkıntısı omuzlarına bindi. Ceride-i Askeriyye’ye başmuharrir
oldu. Bunun yanı sıra Tahtakale’de kurduğu matbaada, aile fertleriyle birlikte çalışarak kendi kitaplarını yayımlamaya başladı. Bir yıl içinde matbaayı
genişleterek önce Sirkeci’ye, sonra Beyoğlu’na nakletti. Rakipleri tarafından
yayınlarından dolayı materyalistlik ile suçlandı. Genç Osmanlılar arasında
onlarla birlikte Rodos’a sürüldü. Üç yıl süren bu sürgün devresinde, Rodos’ta çocuklar için Medrese-i Süleymaniye’yi kurdu ve orada ders verdi.
Kendi ders kitaplarını ve romanlarını yayımlamaya başladı. V. Murat’ın padişah olmasıyla affedilerek İstanbul’a döndü. Gazetecilik tarihimizin en
uzun ömürlü gazetelerinden Tercüman-ı Hakikat’i çıkarmaya başladı. Sadeleştirdiğimiz bu kitap, bu gazetede dizi hâlinde yayımlanmış ve sonradan
kitaplaştırılmıştır.
Ahmet Mithat, ölümüne kadar Takvîm-i Vekâyi’ ve Matbaa-i Âmire
müdürlüğü, Meclis-i Sıhhıye üyeliği reisliğinde Darülfünun’da hocalıklarda
bulunmuş, 1889’da Stockholm’da bulunan Şarkiyatçılar Kongresine katılmıştır. II. Meşrutiyetten sonra emekli olarak bir süre Darülfünun, Medresetülvâizîn ve Darülmuallimat’ta dersler okutmuştur. 28 Aralık 1912’de fahri
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olarak hizmet ettiği Darüşşafaka’da vefat etti. Mezarı Fatih Camii haziresindedir.
En ünlü eserleri şunlardır:
Hikâye ve Romanlar: Letâif-i Rivâyât, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah,
Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Paris’te bir Türk, Süleyman Musli, Kafkas, Karnaval,
Acâib-i Âlem, Arnavutlar Solyotlar, Demir Bey, Müşâhedât, Taaffüf, Ahmet Metin
ve Şirzat, Jön Türk.
Diğer eserleri: Ekonomi Politik, Menfâ, Üss-i İnkılab, Kâinât (on beş ciltlik tarih ansiklopedisi), Mufassal, Müdafaa, Schopenhauer (Şopenhavr)’ın Hikmet-i Cedidesi, Beşir Fuat, Hallü’l-Ukad, Avrupa’da Bir Cevelân, İstibşâr, Beşâir, Nizâ-ı İlm
ü Din (Fransızcadan tercüme),Tarih-i Edyan (1911).
İki yüzü bulan eser kaleme almıştır. Eserlerinin tam listesi Hakkı Tarık
US’un hazırladığı Ahmet Mithat’ı Tanıyoruz adlı kitapta verilmiştir.6

2. Şahsiyeti ve Düşünceleri
Ahmet Mithat Efendi, Osmanlının son döneminde yaşamış bir aydındır.
Yaşadığı dönemde etkili olmuş bir fikir adamı ve yazardır.
Yaşadığı dönemi ve olaylarını iyi idrak etmiş bir kişi olarak her konuda
dönemin kendine yüklediği görevi yerine getirmiştir. Kurduğu yayınevi,
çıkardığı gazete ve dergiler, yazdığı yazılar bu görevi yerine getirdiğinin
göstergeleridir.
II. Meşrutiyet döneminde Osmanlının yenileşme ve Batılaşma sırasında
meydana gelen sosyal, kültürel, idarî ve siyasî değişimler yaşanmıştır. Bu
değişimlerin getirdiği problemler için Ahmed Mithat Doğu-Batı arasında

Orhan Okay, “Ahmet Mithat Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989,
II, 100.
6
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yumuşak bir sentez yapmak istemiştir. O, Osmanlı kalarak Batılaşmayı ve
Müslümanlar kalarak ilerlemeyi savunmuştur.
Yaşadığı zor dönemde en tehlikeli konulara girmekten ve çetrefilli alanlarda fikir ortaya koymaktan korkmamıştır. Gençlik dönemi yazılarında,
İslâmi inanç sistemiyle çatışmayacağı kanaatini koruyarak birtakım materyalist ve pozitivist bilgileri benimsemiştir. Bundan dolayı rakipleri tarafından İslâm aleyhtarlığı ile suçlanmış ve Rodos’a sürülmüştür. Fakat zamanla
daha maneviyatçı görüşleri desteklemiştir.
Misyonerlerin Anadolu’ya akın ettiği bir dönemde; İslâm-Hıristiyan çekişmesi, misyonerlik, din-bilim çatışması, gibi konularda Müslüman duyarlılığıyla hareket etmiş ve yazdıklarıyla da bu duyarlılığı halka kazandırmaya
çalışmıştır.
Yazılarında, muhataplarına karşı edebini ve üslubunu daima korumuştur.
Ahmet Mithat Efendi, Batılıların emperyalist emellerinin ve misyoner
faaliyetlerin hız kazandığı ve azınlıkların ayrılık seslerini yükseltmeye başladığı dönemlerde Osmanlıcı bir zihniyetle olaylara yaklaşmıştır. Farklı etnik ve dinî yapıdaki Osmanlıyı bir arada tutmak için birleştirici ve bütünleştirici olmaya çalışmış, birliğe ve bütünlüğe zararlı gördüğü fikir ve düşüncelere karşı savunma ve reddiyeler yazmıştır. Bu sadeleştirdiğimiz Savunma
(Müdafaa) buna bir örnektir. Azar bu eserde, misyonerliğe dikkat çekmiş,
Hıristiyanların Osmanlı topraklarında yürüttüğü kötü propagandayı gidermeye çalışmış ve Müslüman halkı uyandırmak istemiştir.
İslâm’ın tek ve hak din olduğu gerçeğini; çekinmeden, muhataplarına
duyurmaya gayret etmiştir. İslâm’ı savunmalarında, iddialarını oldukça
muhataplarının kaynaklarıyla kanıtlamaya çalışmıştır.
Yazar Ahmet Mithat Efendi, ülkenin içinde bulunduğu şartlar içinde,
üzerine düşen aydınlatma ve uyarma görevini yerine getirmiştir. Kendisine
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Allah’tan rahmet ve mağfiret dilerken günümüz insanının da onu örnek
almasını temenni ederim.
Basri Kabasoy
Ankara-2021
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− BİRİNCİ KİTAP −
MÜDAFAA

ÖNSÖZ
Hıristiyan misyonerlerin Hıristiyanlığı yaymak için yaptıkları çalışma
herkes tarafından bilinmektedir. Mevcut İncilleri dünyanın her tarafına
yaymak için dünyada ne kadar dil konuşulmakta ise hepsine tercüme ederek bedava dağıtmışlardır.
Misyonerlerin en çok düşman oldukları din, İslâmiyet olduğundan
İslâm dini aleyhine yaptıkları çalışmaların artık bir saldırı derecesine vardığını göstermek gerekir.
Müslümanlar, Hıristiyanlara karşı iki şartla bağlıdır. Bunun birincisi
dinî, diğeri kanunîdir. Dinî şart gereğince Hıristiyanları her durumda Ehl-i
kitap7 olarak kabul ederiz. Mabetlerine ve ibadet yapmalarına saldırıda ve
engellemede bulunamayız. Hıristiyanların dinlerini korumayı da onlardan
esirgeyemeyiz. Onların canlarını, ırzlarını, mallarını da canımız, ırzımız,
malımız gibi korumakla görevliyiz. Hatta Hıristiyan ve Yahudi olanları hiçbir zaman diğer batıl din sahipleri gibi görmeyiz. Batıl dinlere mensup olanların kadınları ve kestikleri hayvanlar, bizim için kesinlikle haram olduğu
hâlde, Hıristiyan ve Yahudilerin kestiklerini yeriz ve kadınlarıyla dinlerinden özgür bıraktığımız hâlde- evleniriz. Kanunî şart da yine bu dinî
şart üzerine kurulmuştur. Osmanlı kanunları, Hıristiyan ve Yahudi halkımıza her çeşit Osmanlı hakkını tanımış ve güvence altına almıştır. Büyük dev-

Ehl-i Kitap, Kur’an-ı Kerim’de genellikle Yahudiler ve Hıristiyanlar için kullanılan tabirdir.
Bkz. Remzi Kaya “Ehl-i Kitap”, TDVİA, İstanbul 1994, X, 516.
7
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letlerle yapılan sözleşmelerimiz gereğince her çeşit din ve mezhep özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Bu nedenle misyonerler, memleketimizde serbestçe gezip her sınıf halka kitaplar dağıttıkları ve herkesi Hıristiyanlığa
çağırdıkları hâlde onları da yasaklamıyoruz.
Hıristiyanlar bu dinî ve yasal serbestlikten yararlanmayı kötüye kullanmışlardır. İslâm dini aleyhine yayımladıkları kitaplarda, yazdıkları makalelerde, saldırı ortamı yaratarak o kadar şiddetle saldırıyorlar ki bizden başka kim olsa bunların bu cüretlerinin önüne set çekmeye ve verilen izini kötüye kullanılmasını engellemeye çalışır.
Müslümanların bu konuda ihmal ve gevşeklik göstermesinin sebebi,
Müslümanlara hiçbir kötü etki meydana getiremeyeceğine olan güvenden
ileri gelebilir. Ancak bu konuda susulacak olursa bu sessizliğin de acizliğe
yorumlanacağı açıktır.
Gerçi İslâmiyeti savunan bazı değerli kişiler, birkaç reddiye yazmışlardır. Bunlara teşekkür ederiz. Ancak Hıristiyan misyonerler reddiyelere rağmen çalışmalarına bıkmadan usanmadan devam etmişlerdir. Son zamanlarda ülkemizde kadınları vapurlarda gezinti yerlerinde hatta evlerin içine kadar girerek Hıristiyanlık propagandası yapmaktalar ve Hıristiyanlığın
İslâmiyet’ten üstün olduğunu söyleyerek, Müslümanları açıkça Hıristiyanlığa davet etmektedirler.
İslâmiyet’in üstünlüklerini hakkıyla bilen Müslümanların, herhâlde
misyonerler tarafından yapılan yayınlara nefret gözüyle bakacakları açıktır.
Fakat Müslümanlar, Hıristiyanlığın mahiyetinin nasıl olduğunu görecek
olsalar İslamiyete olan bağlılıklarının bir kat daha artacağına şüphe yoktur.
Eğer İslamiyeti iyice bilmeyen Müslümanlar olup da misyonerlerin aldatıcı
yayınlarına kapılma tehlikesine yaklaşırlarsa bunlar da Hıristiyanlığın mahiyetini öğrenmeleri, daha sonra kendi dininin üstünlüklerini de öğrenmeye
sebep olacağından onları da aydınlatmaya ihtiyaç vardır.
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İşte bu ihtiyaç dikkate alınarak Hıristiyanlığın mahiyetini ortaya koyacak bir eser yazılması tarafıma verilmiş ve bu yönde bir çalışma yapılmıştı.
Şimdilerde bu konuda Mösyö (Monsieu) Renan gibi Avrupa bilim çevrelerinde bile İslâmiyet’i çeşitli iftiralarla aşağılayanlara karşı bir savunma olarak bu eserin bu defa yayınlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Hıristiyanlığın mahiyetini ortaya koymak Hıristiyanlığa karşı bir saldırı
olarak algılanabilir. Bu algının da hoşgörü anlayışımıza uymadığı akla gelebilir. Fakat asıl saldırı yapanlar onlar olduklarına göre bizim bu hareketimiz
bir savunma sayılır. Zaten askerî savunmalarda bile saldırıya benzer savunma şekli vardır. Haklarını savunmaya çalışanlar ise hiçbir vicdan sahibince suçlanamaz.
Bununla beraber biz Hıristiyanlığa karşı saldırma isteğinde bulunmuş
olsaydık, Fransa’da birtakım dinsizlerin Bibliotheca Anti Klarikal8 adıyla yazdıkları ansiklopediye başvururduk. Fakat o ansiklopediyi yazanların işi birtakım alçaklıklardan ibarettir. Bu gibi alçaklıklara Müslümanların hiçbir
zaman önem vermeyecekleri açıktır. Hatta devletimiz bu tür kitapların yurt
içine girmesini yasaklamıştır. Biz ise Hıristiyanlığın içeriğini en ciddi bir
konu olarak onların da değer verdikleri kaynak eserlere başvurarak ortaya
koyacağız ki edebe, terbiyeye ve gerçekçiliğe hiçbir şekilde en ufak bir zarar
getirmeyeceğiz.
Başarı Allah’tandır!
Ahmet Mithat Efendi

8

Din Karşıtı Eserler Kitaplığı.
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A. HRİSTİYANLIĞIN KURULUŞ VE YAYILIŞ TARİHİ
Görünüşe bakılırsa bu başlık altında sunacağımız hususlar, bir yazarı asla yormayacak işlerden sayılması gerekir. Çünkü Hıristiyanlığın kuruluş ve
yayılış tarihinden daha açık bir tarihi mesele yoktur. Bundan dolayı yazar,
zorluğa ve güçlüğe düşmeye mecbur olmaz.
Ancak bizi en çok yoracak olan şey, Hıristiyanlığın yayılış tarihinin gerçeğini bulup ortaya çıkarmaktır. Gerçi bunun için binlerce kitap ortaya konulmuştur. Fakat bizim aradığımız gerçek yüzü, kalabalıklar içinde gizlenerek kaybolmuştur.
Bir geniş alan düşününüz ki içinde milyonlarca adam vardır. Bizim aradığımız adam da onların içine karışmıştır. Aradığımız adamı bu kalabalık
içinde bulup çıkarmak çok zordur. Hıristiyanlık tarihinin gerçek yüzünü
bulup ortaya çıkarmak da buna benzer.
Hıristiyanlık tarihinin gerçek yüzünü bulup ortaya çıkarmakta en çok
zorluk, tarih yazarlarının bir sayfada söyledikleri sözün diğer sayfada aksini
söylemeleridir. Bu durum da gerçeğin şahidini onu arayandan daima gizlemektedir. Gerçi bu zorluklar İncillerde; Resullerin İşleri ve Mektuplar bölümlerinde olduğu gibi ve yüzlerce yerde insanın önünü kesmekte olduğu
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tartışılacak ise de bu zorluklar, Hıristiyanlığın mahiyetini ortaya çıkarmayı
kolaylaştıracak sebeplerdendir. Burada tarih araştırmaları bakımından olan
zorluk, yazarı şikâyete mecbur eder. Bakınız size bir örnek verelim:
Hıristiyanlığın nasıl bir amaç üzerine kurulmuş ve sonra, o amaca ulaşmak için yayılmasına ne şekilde hizmet edilmiş olduğunu anlamak için Hıristiyan âlimlerinden mesela Kardinal Goeze’nin9 kitabını açıp bakalım: “Hz.
Âdem’in, Nuh’un, İbrahim’in, Musa’nın dinleri ne ise Hıristiyanlık da ondan ibarettir. Cenabı Hak insanlara tek bir dinden başka bir din göndermemiştir. Farklı bir din göndermek onun şanından değildir. Hz. Musa ilk defa
olarak ilahî dini bir şeriat ve kurum şekline koymuştur. Hz. İsa da yine o
Musevî şeriatını doğrulamış ve güçlendirmiştir.” diyerek güzel bir sözle
tasdik ettikten sonra Kardinal’in şöyle devam ettiğini görürsünüz: ”Kurulması ve teşkilatlandırılması istenen bir şeyi yalnız koyucusunun ve kurucusunun kurduğu plan ve verdiği ölçü derecesinde kurulur ve güçlenir. Hıristiyan dini de böyledir. Hıristiyan dini yeni bir şey değildir. Dünyanın başlangıcından beri tanıdığı Allah, hep o Allah ve gördüğü İsa ve beklediği kurtuluş, hep o kurtuluş idi. Cenabı Hak o insanlara bir zamanda göndermiş
olduğu dinin başkasını diğer bir zamanda göndermemiştir.
Musa’nın koyduğu şeriat; Âdem’in, Nuh’un, İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un şeriatlarından başka bir şey değildi. İsevî şeriatı da asla bunlardan
başka bir şey değildir. Hz. İsa yine büyük peygamberlerin şeriatını ortadan
kaldırmak için değil, tamamlamak için gelmiştir. Bu sebeple süratle dünyaya
yayılabilmiştir.”
Bu sözleri bir dinin temellerinin ortaya konulması hakkında yeterli bilgiler olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü eski şeriatların taban tabana zıttı olarak
bir yeni şeriat konulması kabul edilemez. Yeni şeriatın mutlaka (Musaddi-

Kardinal Goeze (Johann Melchior), Alman ilahiyatçısı (1717–1786). Rahipliği sırasında geleneksel Luther’ciliği savundu. Ayrıca sikke ve kitap uzmanı olarak ün kazandı. Bkz. “Goeze”
Meydan Larousse, Sabah Gazetesi Yayınları, trz. VIII, 19.
9
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kan lima beyne yedeyhi (Kendinden öncekileri tasdik edici)10 olması zorunludur. Fakat bir de Kardinal Goeze’nin şu sözüne bakınız:
“Hıristiyanlığın sırf gerçek olduğuna bundan büyük mucizevî kanıt mı
istersiniz ki Havariler hepsi balıkçılıktan ve diğer basit meslek guruplarından gelme bilgisiz, irfansız! -kendisi böyle diyor- değersiz, kuvvetsiz adamlardır. Böyle oldukları hâlde yine çok görülemeyecek kadar az bir zaman
içinde Museviliği temelinden yıkıp yok etmekle alt üst edecek derecede ilahî
bir başarıya ulaşmış ve artık önünü kimseler alamayıp bütün dünyaya yayılmakla insanlığın büyük bir kısmı Hıristiyan olmuştur.” Kardinalin kitabında beş on sayfa yukarıda Museviliği yok etmeye gelmemiştir, sözüyle bir de
buradaki Musa şeriatını alt üst etmiştir sözlerini yan yana getirerek Kardinale
sunsalar acaba ne derdi?
Bir de son paragrafın sonunda: “Bu gün insanlığın büyük bir kısmı Hıristiyan olmuştur.” denilmesiyle birkaç sayfa aşağısında: “Yazıklar olsun ki
ortada Hıristiyanlık kadar Allah katında geçerli bir din varken bu gün insanların büyük çoğunluğu küfrün karanlıkları içindedirler. Çünkü dünyada üç
yüz milyona11 yakın Hıristiyan vardır. Geri kalanı Brahman, Budist ve İslam
dinlerine mensuptur.” diyor.
İşte size en esaslı olmak üzere üç bilgi ki üçü de birbirini tutmuyor. Gerçekte üçü de sadece yalandır.
Durum bu merkezde olduğuna göre biz istediğimiz gibi Hıristiyanlığın
kuruluş ve yayılış tarihinin bir özetini yapabilmekten ümidimizi keseceğimizi mi zannedersiniz? İlk önce Hıristiyanlığın kuruluş ve yayılış tarihi özetini değerli okurların bilgilerine sunmalıyız. Hıristiyanların Müslümanlar
arasına dağıttıkları broşürlerde, kendi dinlerinin kuruluş ve yayılış tarihi
Müslümanlar tarafından yeterince bilinmemesinden yararlanılarak o kadar

10
11

Maide Suresi, 46.
Bu sayı, 18. yüzyıldaki dünya nüfusuna göre verilen sayıdır.
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açık yalanlar söylüyorlar ki tarif edilemez. Kendi tarihlerinde, kendilerini
alçak düşürecek ne kadar kusurlar varsa hepsini bize yakıştırıyorlar. Gerçi
İslâm dininin gerçeklerini ve tarihini bilen bilinçli Müslümanlar bu gibi iftiralarla asla zihinlerini yormazlar. Çünkü onlar İslâm dininin kılıç kuvvetiyle
yayılmış olduğu hakkındaki iftiraya: “Ne açık yalan! Kılıç kuvveti yalnız
siyasî sınırlarımızı genişletmiştir. Dinî sınırlarımızı genişletmek için ne zaman bir ok atılmış ve bir kılıç çekilmiştir? En güçlü zamanımız olan Hz.
Ömer zamanı değil mi? O zaman fethettiğimiz Kudüs’ün külünü havaya
savurmaktan bizi kim alıkoyabilirdi? Hâlbuki Hz. Ömer’in Hıristiyanların
haklarını ve özgürlüklerini sağlamlaştırmak için verdiği söz, hâlâ geçerli
olsa gerektir! Bu sözü biz korkumuzdan mı verdik? Öyleyse kimden korktuk? Ondan yüzlerce sene sonra, hem de İslâm’ın en karışık ve en zayıf bir
zamanında, bütün Avrupa Kudüs’e döküldüğü hâlde niçin bizi korkutamadı?” cevabını vererek Hıristiyanların kirli iftiralarını yüzlerine vurmaya güçleri yeter. Bu kirli iftiranın arkasından bir de kendi kişisel kirliliklerini yüzlerine karşı bildirmek üstünlüğü de bizde olacakken halkımız arasında Hıristiyanlığın yayılış tarihinin bilinmemesi, Hıristiyanların aksi davranışa cesaretlerini kolaylaştırabiliyor. Çünkü onlar bu bilgilerin bizde kayıtlara geçmiş
olduğunu bilirler. Birkaç seneden beri Hıristiyanlar bizimle ilmî, fikrî tartışmada bulunmadılar mı? Onlar bizim kim olduğumuzu ve aslımız, neslimiz,
amacımız ne olduğunu bildikleri hâlde bizim de onların geçmişlerini bilmemiz gerekir.
Şimdi ortada bu kadar ihtiyaç varken Hıristiyan dininin kuruluş ve yayılış tarihini isterse bin zorlukla olsun ortaya koymaya ve değerli okurların
bilgilerine sunmaya kararlıyız. Her şeyde olduğu gibi bunun için de Yaratan’ın yardımına sığındığımız takdirde başaracağımıza kesin inanıyoruz.
Hıristiyanlığın kuruluş ve yayılış tarihinin özetini iyi anlamak için ilk
önce bu dinin kuruluşu sırasında kurulduğu yerin siyasî, ilmî, felsefî durumunu bilmek gerekir.
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B. HRİSTİYANLIĞIN BAŞLANGICINDA FİLİSTİN BÖLGESİNİN SİYASİ, İLMÎ VE FELSEFİ DURUMU
Hıristiyanlığın ilk yayıldığı yer olan Filistin bölgesinin, en eski zamandan beri Yahudilerin memleketi olduğu ve bu bölgenin merkezi bulunan
Kudüs’ün de Yahudilerin dinî bakımdan kıblesi olduğu herkesçe bilinmektedir. Pek çok değişikliklere uğradıktan sonra ve özellikle Asur Kralı Salmansar, Buhtunnasr, Acem Kralı Sirus (Kyros), Makedonyalı Büyük İskender, Mısır Kralı Betlamyus, Suriye Kralı Selevkos Nikador tarafından ele
geçirilmiştir. Selevkoslar elinde devam ettikten sonra Yahudiler bunların
işkencelerine dayanamayarak Makabîler12 adında bir Musevî sülâlenin başkanlığında isyan etmişler ve İsa’dan 169 sene önce özgürlüklerini geri almışlardı. Ancak sonradan bu sülâlede bölünmeler ve ayaklanmalar meydana
gelince, zaten bu bölgede gözü olan Roma Devleti işe parmak sokarak milattan 40 sene önce Makkabiler’den Herod (Herodes),13 Romalılar tarafından
krallık makamına getirildi. İşte Hz. İsa Herod’un zamanında dünyaya geldi.
O zaman Roma İmparatorluğunda meşhur Neron14 gibi çok zalim ve zorba
bir imparator bulunuyordu. Yahudilerin kralı Herod, Allah’tan fazla Neron’dan korkar, Hz. Musa’nın dininden fazla Neron’nun emirlerini yerine
getirirdi. Herod (Herodes)’un ölümünden sonra Filistin dört kısma ayrılarak
Yuhudiye, Galile, Batanea ve İturea yönetimleri kurulduysa da aslında devamlı Romalılar tarafından yönetilirdi. Romalıların amacı bu eyaletleri ele
geçirmek olduğundan bir kaç sene sonra Roma İmparatorluğu tarafından
Kudüs’e bir vali gönderilerek Filistin, doğrudan Roma tarafından idare

Makabîler, Helenistik dönem İsrail tarihinde (İbraniler), Selefki kralı IV. Antiokhos, Epiphanes’in Helenleştirme politikasına karşı ulusal ayaklamada (M.Ö 167) önemli bir rol oynayan
Yahudi yurtseverler ailesi. Bkz. “Makabi” Büyük Larousse, XV, 7685.
13 Herodes (M.Ö. 74–4) I. Hirodes veya Büyük Herodes adıyla bilinen ve Roma İmparatorluğu
tarafından Yahudiye eyaletine atanan kralı Bkz. “Herodes” Büyük Larousse, X, 5205.
14 Neron (M.37–68),esas adı Lucius Domitius Ahenobar’dır. M.54–68 yılları arasında Roma
İmparatorluğu’nu yönetmiştir. Roma yangını ile bilinir. Bkz. “Neron”, Büyük Larousse, XVII,
8601.
12
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edilmeye başlandı. Yahudiler, Kudüs üzerinde Roma bayrağı çekilmesine
razı olmadıklarından miladi 70’de Roma idaresine başkaldırdılar. Fakat sonradan Roma İmparatoru Titus15 yedi ay süreyle Kudüs’ü kuşatarak tekrar ele
geçirdi.
Herod’un ölümünden sonra bir savaşta çocuklarını yiyecek kadar sıkıntı çektiklerini, bir milyon beş yüz bin kadar Yahudi öldürüldüğünü, daha
sonra ayaklanmanın tekrarında İsrailoğullarının soykırıma uğrayacak kadar
öldürüldüğünü, sonunda Filistin’den dünyanın dört bir yerine perişan halde
sürülüp uzaklaştırıldıklarını ayrıntılarıyla anlatmayacağız. Bu ayrıntıları
okumak isteyenler Cantu/Kantu16 Umumî Tarihi’ne (5.cilt, 144–165.sayfa)
müracaat edebilirler. İşte Hıristiyanlığın ilk kuruluş ve yayılışında Filistin’in
siyasî durumu bundan ibarettir. Bu süre içinde henüz Hıristiyan dinî törenlerinin buralarda adı bile geçmeyecek kadar zayıf olduğunu da aşağıda göreceğiz. Burada yalnız şu kadarını hatırlatalım ki Hıristiyanlığın Kudüs’te
kuvvetlenmesi, miladi 313 yılında İmparator Kostantin’in (272–337) baskısıyla17 olmuştur.
Hıristiyanlığın kuruluşunun başlangıç döneminde Filistin bölgesinin
ilmî durumuna gelince;
İlimlerin başlangıcı ve yayılışı Çin’den midir, Hint’ten midir? Yoksa
Keldani ve Mısırlılardan mıdır kesin olarak belirlenememektedir. Fakat Mısır’a da seyahat eden bazı Yunan düşünürleri tarafından kurulduğu ve ya-

Titus (39–81), Roma İmparatoru Vespasianus’un oğlu, Neron’un sarayında yetişti babasıyla
Yahudiye’ye gitti, babası imparator olunca, Kudüs’ü kuşatmakla görevlendirildi ve 70’de kenti
aldı. Bkz. “Titus”, Büyük Larousse, XXII, 11562.
16 Cantu (Cesare), İtalyan tarihçi ve siyaset adamı (1804–1895). Eserleri arasında en önemlisi
Storia Urniversale (Dünya Tarihi, 35 cilt)’dir, (1838–1846) Bkz. “Cantu”, Büyük Larousse Sözlük ve
Ansiklopedisi, İnterpress Basın ve Yayıncılık A. Ş, İstanbul Trz, V, 2175. Tespit edebildiğimiz
kadarıyla metinde, yaklaşık olarak altmış beş yerde, ya yazar ismiyle ya eser ismiyle veya her
ikisi bir arada zikredilmiştir. Ahmet Mithat Efendi eserin adını Tarih-i Umumî şeklinde tercüme
etmiştir.
17 Milan Fermanı ile emredilmiştir.
15
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yıldığı görülen ilimler; savaş yoluyla, ticaret ve ilmî seyahatlerle, Filistin
bölgesine yayılmaya başlamışsa da o zaman ilimler zaten pek gelişmemiş
olduğu gibi bu ilimlerin de çok az bir miktarı yayılabilmişti.
O zamanlar diğerlerine göre mükemmel olarak ortada Aristo’nun Tarih-i
Tabii’si varken bunun Filistin taraflarında bilindiğine dair bilgi yoktu. Tabiat
ilimleri ise insan vücudunda dolaşan hava mıdır, kan mıdır henüz belirleyememişti. Bundan dolayı Yahudi doktorları tecrübeye dayanarak doktorluk yaparlardı.
Matematik ilimlerinin temeli Yunanlılar tarafından atılmıştır. Geometriyi makine ilmine uygulayarak tabiat kanunlarına göre de bazı şeyler ortaya
çıkarılmışsa da deneylerde uzmanlara yardım edecek aletler henüz bulunmadığından fizik kanunlarının pek çoğu kesinlik kazanmamış ve bunlar da
Filistin bölgelerine yayılamamıştır. Bu ilimlerin Filistin bölgesine süratle
yayılmasına engel olan şey, eğitim ve öğretimlerinde deney ve uygulamalardaki zorluklardır. Gerçi tarih olarak elde Tevrat bulunduğu gibi Yunan
şairlerinden Homer’in ve Yunan yazarlarından Heredot’un eserleri de vardı.
Fakat bunların ne gibi İsrail hikâyeleri ve mitolojilerinden söz ettikleri bugün herkesin bildiği bir şeydir. Coğrafyanın durumu ise her zaman tarihten
ayrılmadığı bilinen bir gerçektir.
Hıristiyanlığın yayılışının ilk dönemlerinde Filistin bölgelerinde etkisi
en fazla olan bir ilim varsa o da yıldızlar ilmi olacağı şüphesizdir. O zaman
astronomi ve yıldızlar hakkındaki bilgi birbirinden pek de ayrılamamıştı.
Geleceği ve görünmeyeni bilme eğilimleri diğer birçok büyülere ilgiyi artırmış olduğu gibi yıldız ilmine de ilgiyi artırmıştır.
Hıristiyanlığın yayılışının başlarında Filistin bölgesinin ilmî durumları
hakkında burada verdiğimiz bilgilerin gerçek olduğunu hangi tarihi açsanız
size ispat edebilir.
Maddî ilimlerin bu derece zayıflığına karşı, burada felsefe çok ilgi görüyordu. Zaten de böyle olması gerekmez miydi? İspat ve uygulamada olan
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zorluk her şeyde maddi ilimleri zorlaştırır. Manevî ilimler, zanna kuvvet
vermekten ve kişisel zanları gerçeğin kendisi olarak kabul edebilmesinden
ibarettir. Bunun için birazcık aklını kaçıranların zannî ilimlerde yükselebilmeleri pek kolaydır. Mesele “Sana iyilik edenlere iyilik ve kötülük edenlere
kötülük etmelisin” veyahut “Sana iyilik edenlere iyilik ve kötülük edenlere
iyilik insanlığa uygundur” gibi zannî ve vicdanî meselelerden ibaret olursa
bu konuda az çok aklı olanların görüşlerini kabul ettirmeye güç yetirebilecekleri açıktır. Fakat işin içine bir de hukukçuluk katılır da insan özgürlükleri ve medenî hakların kaybedilmemesi üzere siyasî kanunlar koymak için
söz söylenirse mesele çok fazla önem kazanacakmış. Burası çok doğrudur.
İslâm âlimlerine en büyük şerefi veren de budur. Fakat Hıristiyanlığın yayılmasının başlarında değer verildiğini bildirdiğimiz felsefelerde bu zorluklar da yoktu. Onlar insan özgürlüğü ve siyasî hakları melekçe bir iyiliğe bağlamak isterler ve bu mümkün olmadığı halde, imkânsızı imkân haline getirmek için meseleleri içinden çıkılamayacak bir duruma koyarlardı. Hıristiyanlar iddia ederler ki: “Hz. Mesih’e gelinceye kadar hiçbir kimse insanlığın
geneline dair söz söylememiştir. Kendi milletleri hakkında söz söylemişlerdir. Bu durum Hıristiyanlığın bütün insanlara bir özel özgürlük verilmesi
için geldiğini ispat eder.” Hâlbuki bu söz Hıristiyanların yer yer mağlubiyetlerinden başka hiçbir şeyi ispat etmediğini ve önceki kitaplarda da bütün
insanlık hakkında söz söylenmiş olduğunu ve: “Hıristiyanlık, önceki şeriatlardan başka bir şey değildir.” iddiasına karşılık bu sözü söylemek de ne
büyük bir eksiklik olduğunu yeri geldikçe sorgulayacağız. Şimdiki iddiamız,
Hıristiyanlığın yayılışının başlarında akıl ve hikmet olarak ortada dolaşan
şeyler içinde elle tutulur bir şey olmadığı gibi insanlık için bir siyasî kanun
olacak şeyler de yoktu. İnsanı melek etmek saçmalığı ile uğraşılırdı. İnsan
için gereken özgürlükçü siyasi kanunlar da yetersiz olan bir takım zanlardan
ibaret olmasıdır. Bu iddiamızın, Eflatun’dan Aristo’dan başlayarak İncillere
gelinceye kadar bu gün elimizde bulunan kitapları inceleyenler tarafından
ister istemez kabul edilmesi zorunludur.
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Okuyucularımıza bu konuda bir fikir vermek ve Filistin bölgesinde felsefelerin düzeylerini göstermek için biraz açıklama yapalım:
Hıristiyanlığın yayılışının ilk zamanlarında Filistin bölgesinde başlıca
yedi felsefe ekolü (mezhebi)18 vardı. Bu felsefî ekoller, Yunanlı filozofların
sistemlerini Yahudiliğe uygulama ve uyarlamakla meydana getirilmiş mezheplerdi. Bu mezhepler şunlardır:
1. Ferisiler: İsa’nın doğumundan yüz seksen sene önce Hilel adında bir
kişi tarafından kurulmuştur. Bu mezhep sahipleri, Musevî şeriatının görünürdeki hususlarına gayet önem vererek şeriatın her hükmünü uygulamak
için olanca gücüyle çalışırlar ve o şekilde öğrencilerin sayısını gittikçe artırırlardı. Ulûhiyyete, ruhun ebedîliğine, öldükten sonra dirilmeye ve ahiret
azabına iman ederlerdi. Bu genel durumlar din taraftarı olanların düşüncesiyle ortak demek olduğundan bu mezhep çok fazla büyümüş ve Kudüs
bunların etkisi altına girmişti. İncillerde Ferisiler aleyhine birkaç yerde şiddetli itirazlar vardır.
2. Sadukîler: Bu mezhep, İsa’nın doğumundan üç asır önce ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Yahudilik içerisinde oluşup da asıl Hz. Musa’ya nazil
olan Tevrat’a inanmakta iseler de bunların açıklama ve yorumlarına dair
hiçbir kitap kabul etmezler. Bunlarda ruhun ebedîliği, iyi ruhlar, kötü ruhlar
ve öldükten sonra dirilme gibi konulara dair açıklık bulunmamaktadır. Bu
mezhebin mensupları Ferisîler kadar çok değilse de halk içinde saygın kişiler olduklarından Ferisîler ile ilişki içinde oldukları halde yine güçsüz değillerdi. İncillerde bunların ismi de geçmektedir.
3. Essenîler: Miladın ilk asrında meşhur olan Romalı tabiatçı (naturalist)
filozoflardan Pliny19 Doğa Tarihi adlı eserinin 5. kitap 25.bölümünde Esseni-

Mezhep, burada felsefi görüş ve düşünce sınıfları anlamında olup ekol kelimesi ile karşılamak uygun görülmüştür.
19 Pliny (Plinius) (MS. 23–79) ,dönemine ait bilgileri derleyerek Doğa Tarihi (Naturalis Historia)
adında 37 kitaptan oluşan bir ansiklopedi yazmıştır. Bkz. “Pilinius” Büyük Larousse, XVIII, 9435.
18
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yen mezhebi için: “Bir ebedî aile fakat içinde kimse doğmaz!” demiştir. Bu
söz adı geçen mezhep mensuplarının evlilikten kaçınmalarından dolayı söylenmiştir. Fakat bunlar barışı seven, savaştan nefret eden, ilahi aşkı tavsiye
eden, ruhun ebedîliğine inanan kimselerdir. Manastır gibi tenhalıklara çekilirler ve oralarda ahlâka ve vicdanlara dair dersler vermekle uğraşırlardı.
Avrupalı filozoflar Hz. İsa’nın bu mezhepten olduğuna inanırlar. Bu konuda
tarih ve coğrafya sözlük sahibi Bouillet20 Esseniyen mezhebi ile Hıristiyanlığın başlangıcı arasında çok büyük ilgi ve benzerlik bulmuştur. Hıristiyanlığın başlangıcında Hıristiyanların mallarının ortaklığı bu benzerliklerdendir.
Papaz topluluğu ilahlık derecesine vardırdıkları Hz. Mesih’i Esseniyen mezhebinden gelmesiyle övünemezler ise de Hıristiyanlığın ilk zamanlarıyla
Esseniyenler arasındaki benzerlikten hoşlanmayı da elden bırakmazlar. Hatta onlar kendi çıkarlarına uygun gelen konularda herkesi cahil kabul ederek
yalan söylemeye kadar vardıklarından miladi ilk asırda yaşayan Yahudi
tarihçi Josephus’un21 eserinin 12.ci bölümünde: “Onlar yeryüzünün fenalıklarını basit görürler. Onlar eza ve cefaya sabır ve tahammül ederek galip
gelirler. Namus için ölümü, hayata tercih ederler. Her türlü işkencelere dayanırlar. Bu durumda dahi mezhep başkanlarının aleyhine hiçbir söz söylemediler ve yasak eti yemediler.” diye yaptığı övgüyü Esseniyenler hakkında
söylenmiş olarak gösterirler. Hatta bazı daha cesurları bunun Hıristiyanlar
için söylendiğini de iddia ederler. Ancak Hıristiyanlık hakkında bir tek harf
söylememesi Josephus’a açık bir iftira olacağından biraz akıllıları iftiranın bu

Bouıllet‟in Dictionnere Universel D’historie Et DeGeographie (1854) adlı eseri olduğunu Ömer
Faruk Akün’den öğrenmekteyiz. Eser, Fransızca olarak yayınlanmıştır. O dönemlerde eserin
Osmanlıcaya çevrilmesi çokça arzulanmıştır. Şemseddin Sami, bu eseri temel alarak Kamûsu’l–
A’lam adlı eserini kaleme almıştır. Sami, eserin pek çok maddesini tercüme ederek aynen
aktarmış ve özellikle Şark âlemini ilgilendiren konularda ayrıca ilaveler yapmıştır. Bkz.H.
Özarslan, age, 19. dipnot).
21 Flavius Josephus (İbranice Yosef ben Matityahu), (37–100 ), Titus Flavius Josephus sıfatıyla
Roma vatandaşı, milâdî ilk asır tarihçisi, kraliyet ailesi ve din savunucusu, Kudüs’ün Yıkılışı’nın
yazarıdır. Bkz. Büyük La Rousse, VIII, 4156. Miladi 70–75 yıllarında yazdığı Jewish War ve Jewish
Antiqüites adlı eserlerinde Yahudi felsefî mezhepler hakkında bilgi vermektedir Bkz. Yaşar
Kutluay, İslam ve Yahudi Mezhepleri Tarihi, Ankara 1965, 155.
20
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derecesine kendileri de itiraz ederek bu övgünün yalnız Esseniyenler için
söylenmesiyle ve: “İşte Hıristiyanlar da böyle idiler.” demekle yetinirler.
Fakat bu da yalandır. Bu övgü Yahudacılar mezhebine mahsus olduğu Josephus’un birkaç satır aşağıdaki açıklamasıyla anlaşılıyor.
4. Yahudaî: Tarihçi Josephus’un övdüğü mezheptir. Josephus diyor ki:
“Yahudacılar’ın bu yeni mezhebi diğerlerinden yani Sadukîler’den, Ferisîler’den ve Esseniyenler’den tamamen başkadır.” Yahudacılar da birbirleriyle kardeş gibi yaşarlar ve şehvete düşkünlüğü kötü görürlerdi. Bazıları
bunların Yahuda’nın ilahlığına inanmış olduklarını zannetmişlerse de tarih
var olduğu zamandan beri, bir insanın ilahlığına Hıristiyanlardan başka
kimsenin isteyerek iman etmemiş olduğu açıktır.
5. Therapeutlar: Voltaire22 bunların Esseniyenlerden farklı bir mezhep
olduğunu rivayet etmiştir. Fakat diğer uzmanlar Therapeutlar ile Esseniyenler arasında büyük bir benzerlik ve münasebet olmasından başka Esseniyen
mezhebinden bir sınıf olduğunu da bildirmişlerdir. Eski felsefecilerden Philon’un23 bildirdiğine göre bunlar ilâhi aşk ile sanki kendinden geçerler. Kendilerine taktıkları isim de bunu gösterir. Çünkü Therapeut, Yunancada Allah
âşıkları demektir. Bunlar da evlilikten nefret etmiş ve tam bir yoksulluk
içinde yaşamayı tercih etmişlerdir. Bu hâlleri ve diğer güzel ahlakı İncil’in
sözlerine benzediğinden Eusebius ve Aziz24 Jerome25 adındaki papazlar bun-

Voltaire: Yazar ve filozof Voltaire (1694–1778), Aydınlanmacı filozofların yeni hümanizminin
sözcüsü olarak ün kazanmıştır. Ruhun selametinden çok bu dünyadaki mutluluğa, metafizikten
çok fiziğe önem verir. Voltaire’in adı tanrı tanımazdan çok dinsize çıkmıştır. Kilisenin maddiyata düşkünlüğüne karşı çıkmıştır. Fransız devrimini ve onun sağlayacağı insan haklarını savunur. Onun Felsefe Sözlüğü meşhurdur. Bkz. “Voltaire” Büyük Larousse, XXIII, 12251.
23 Philon, M. 25–50 yıllarında yaşamış İskenderiyeli Yahudi kökenli filozoftur. Quod Omnis
Probus Liber Sit (Her İyi İnsan Hürdür) adlı eserinde bildiriliyor. Bkz.Yaşar Kutluay, İslam ve
Yahudi Mezhepleri Tarihi, Ankara 1965, 173.
24 Aziz: Hıristiyanlığın ilk devirlerinde bütün Hıristiyanlar için kullanılırken sonraları, özellikle
kiliseye bağlı olarak yaşayan ve bu uğurda canlarını feda edenlere verilen bir unvandır. Daha
sonra aziz kategorisine, imanları uğruna büyük işkence gören, ancak ölüme mahkûm edilme22
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ların Hıristiyan olduklarını rivayet etmişlerse de bu rivayetleriyle cahilliklerini ortaya koymuşlardır. Çünkü daha Hıristiyanlık yayılmadan önce Therapeutlar’ın varlığı bilinmekteydi.
6. Rekabiler: Bunun mensupları hâlâ mevcuttur. Bu mezhep mensubu
şarabı haram olduğu inancıyla asla içmezler. Bundan dolayı Voltaire
İslâm’da şarabın yasak olmasına bunları taklit ettikleri anlamını çıkarmıştır.
Bu yanlıştır. Bu yanlışlık Voltaire’in İslâm’da şarabın hangi durumlar üzerine ve ne şekilde yasak edildiğini bilmemesinden ileri gelmiştir.
7. Heroditler: Bunlar, Herot’un kutsal binayı onarım ve halkı bir soy kırımına uğradığı zaman birçok yardımlarla koruduğundan dolayı, Herot’un
Mesih olduğuna inanan Yahudilerdir.
8. Yuhannaî: Vaftizci diye meşhur olan Yahya (Yuhanna)’nın kendi dinî
tarikatına çektiği adamlar vardır. Bazıları bunları adı geçen mezheplerin
sekizincisi, bazıları ise Hıristiyanlığın öncüleri olarak görürler. Bu adamlar
bu gün Musul ve Diyarbakır taraflarında bulunan ve Yuhannaî yahut Yakubî denilen Hıristiyanlardır. Bugün Hıristiyan oldukları bilinirse de bunların Hıristiyanlığı Mesih’ten veyahut onun diğer havarilerinden almayıp vaftizci Yuhanna’dan almış olduklarını Hıristiyanlar itiraf ederler. Çünkü İncil’de Resullerin İşleri kısmının 19. bölümünde belirtildiği üzere; havarilerden Pavlos Anadolu’da bulunan Efes (şimdi İzmir’in Selçuk ilçesinde) şehrinde Yuhannaîlerden birkaç kimseye rastlayarak: “Size Rûhulkudüs geldi
mi?” diye sorduğunda onların: “Hatta Rûhulkudüs diye bir şey var olduğunu bile işitmedik.” cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Pavlus’un: “Öyle

yen kişiler de katılmış, Orta Çağ’da büyük kral ve prensler de katılmış. Bkz. Ömer Faruk
Harman, “Aziz”, TDVİA. İstanbul 1991, IV, 332.
25 Jerome (Birinci Homily): Jerome 340–420 arasında yaşamış olan Dalmaçyalı, münzevi Kilise
Babası ve Kutsal Kitap yorumcusudur. Aziz Jerome tarafından gerçekleştirilen Eski Ahit‟in
Vulgata adlı Latince tercümesi, yakın zamanlara dek Hıristiyanlığın/Katolik Kilisesi’nin sahih
saydığı tek tercümeydi. Bkz. H. Özarslan, age, 20.
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ise sizi kim vaftiz etti?” diye tekrar sorması üzerine de “Bizi Yahya (Yuhanna) vaftiz etti!” cevabını verdikleri yazılmaktadır.
Bu duruma göre Yakubîleri Hıristiyanlardan saymak gerekecektir. Hıristiyanların dediği şekilde eğer Mesih’i vaftiz eden Yahya (Yuhanna) ise Hıristiyanlığın asıl kurucusu da Yahya (Yuhanna) olması gerekir. Bu sebeple Hıristiyanlar aleyhine bir koca problem kapısı da buradan açılacaktır.
İşte Yahya (Yuhanna)’nın aydınlattığı toplulukla beraber sekize varan
bu mezheplerden birinde bulunan Hz. İsa Hıristiyanlık dinini kurmuştur.
Hıristiyanlığın ilk durumu incelenerek bunlarla karşılaştırılırsa aslında balıkçı takımı adamlar oldukları İncillerde itiraf edilmiş olan havarilerin, ancak
bu mezhepleri taklit etmiş oldukları anlaşılır. Fakat bu mezhepler zaten bir
milleti medenîleştirmeye yeterli değildir. Yukarıda da dediğimiz gibi zanna
dayanan sözlerden olduğundan bunları taklitten ibaret olan Hıristiyanlığın
da ilk esası üzerine devam edemediği görülecektir. Hıristiyanlığın yayılışının başlarında bu bölgelerin siyasî, ilmî ve felsefî durumlarını bilmek, o konuda düşünce üretecek olanları dikkatli düşünmeye sevk edecektir. Ayrıca
bu dinin temelini koyanların nasıl adamlar olduklarını görmek de meseleyi
tamamen açıklığa kavuşturacaktır. Çünkü İslâm dini aleyhine ettikleri iftiraların en büyük kısmı, onların buna benzer durumlar hakkında bilgimizin
olmamasından kaynaklandığı bellidir. Bu durumda: “İslâm yeniden konulmuş bir şey değildir. Müslümanların peygamberi Tevrat ve İncil’den bazı
bilgiler toplayıp Araplara söylemiş olmaktan başka hiçbir şey yapmamıştır.”
diyemeyecekler. Çünkü İslâm, insan topluluğunun maddî, manevî muhtaç
olduğu ruhanî ve cismanî hükümlere sahip ve Kur’an, önceki kitaplardan
hak olanları kapsamaktadır. Onların İncilleri ise İncil’den önce mevcut olan
yedi mezhepten alınma bir takım zanlardan ibaret olduğu ve Hıristiyanlığı
kuranların biyografileri görülürse: “Öyle bir birkaç Arabın koyduğu dinin
ne özelliği olur?” gibi saçmalıkları önlemeyi de başaramazlar. Çünkü gerek
Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (a.s) ve gerek ashab-ı kiramın asıl ve nesilleri ve
Araplar arasında sahip oldukları şerefli kişilikleri, Fransızca yazılan biyogra~ 34 ~
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fi kitaplarında mevcuttur. İki dinin kurucuları yan yana getirildiği anda gerçek kendiliğinden ortaya çıkabilecektir. Binaenaleyh diğer ayrıntılardan
vazgeçerek hemen işe başlamak gerekir.

C. HRİSTİYANLIĞIN KURUCULARI HAVARİLERİN BİYOGRAFİLERİ
Hıristiyanların İncil olarak uydurdukları kitapların Mesih olarak bildirdikleri zatın biyografisi yine o İncillerde görülür. Biz o biyografiyi gerçek
olarak kabul edemeyiz. Çünkü Ruhullah olarak inandığımız Hz. İsa’nın
çarmıha gerilmediğine Kur’ân’ın bildirdiği şekilde inanırız. İncillerde
Kur’ân’ın bildirdiklerine aykırı olan bilgileri elbette kabul edemeyiz. Onun
için onların anlattığı bize göre geçerli değildir. Bununla beraber Hıristiyanların İsa’sının biyografisini görmek isteyenler Protestanların halka bedava
dağıttıkları Türkçe İncillere başvurulabilir. Bundan dolayı biz Hz. İsa’nın
biyografisini tekrar etmemek için işe havarilerden başladık.

1. Petrus
Havarilerin en büyüğü ve Hıristiyanlara göre Prensi sayılan kişidir.
Fransızlar buna Piyer derler. Anlamı taş demektir. Yahudice Sefas denilir.
Havarilerden Etiyen’in kardeşidir. Önceleri kendisine Simun denilirdi. Hz.
İsa: “Sen bir taşsın ki o taşın üzerine Kilisemi kuracağım.”26 demiş olduğundan dolayı kendisine Petrus denilmiştir. Bu söz İncil’de geçmektedir. İncil’de İsa’ya: “Ben şeriatı bozmaya gelmedim, kıyamete kadar Musa şeriatından bir harf bile yok olmayacaktır.”27 dedirtilmiş olduğu hâlde sırf Petrus’un değerini büyültmek için, Hz. İsa’nın Petrus’a bir kilise yapmasını
emrettiğini söylerler. Bu gibi çelişkiler, böyle birbirine uymaz hükümler Hıristiyanlıkta pek çoktur.

26
27

Matta,16/17.
Matta,5/17.
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İşte Hıristiyanlık kilisesinin temeli olacak olan bu kişi İncil’in rivayetine
göre Celil (Galilee)28 Gölü’nün kenarında balıkçı imiş. Ansiklopedi adında
büyük sözlük, meşhur Kardinal Goeze’nin sözünü tekrarlayarak havarilerin
hepsini, cahil, fakir, değersiz, itibarsız! olarak -fakat bunları aşağılamak için
değil belki Hıristiyanlığın gerçekten değerini yüceltmek için- bildirmiştir.
Bundan anlaşıldığına göre Hıristiyanlık kilisesinin temeli olan Petrus da
cahil, fakir, değersiz, itibarsız, bir adam imiş. Eğer Mesih Hıristiyanların
iddia ettiği gibi Allah’ın oğlu (İbnullah) ise ona ne kadar boyun eğmek gerekeceğini düşünebiliyor musunuz? O kadar ki, itaat kelimesi az gelir: “Ruhum sana feda!“ demek hiç kalır. Çünkü beden ve can hep ondan gelmiş
olacak. Öyleyse bakınız Matta İncili, Petrus ile İsa’nın ilişkisini nasıl anlatıyor:
“Petrus buna karşılık: “Ya Rab! dedi, Eğer sen isen, buyruk ver suyun
üstünden yürüyerek sana geleyim.” İsa: “gel!” dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa’ya yaklaştı. Ama rüzgârın ne kadar güçlü
estiğini görünce korktu, batmaya başladı. “Ya Rab, beni kurtar!” diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona: “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?” dedi.”29
Bu söz üzerine yapılacak sorgulama çok kısadır. Eğer İncil ve Hıristiyanların İsa’sı yalancı ise Petrus ayıptan kurtulur. Yok, yalancı değil ise Petrus
zayıf imanlı bir adamdır. Bu durumda da Hıristiyan kilisesinin temeli zayıf
imanlı ve şüphe içinde bulunan bir adam üzerine kurulmuş olur. Bu iki anlamdan başka anlam çıkaran varsa çıkarsın bize göstersin!

Celile (Galilee), Kuzey İsrail’de bölge, Akdeniz ile Tabera gölü ve Ürdün arasında denizden iç
kesimin çorak bölgelerine geçiş yolu. Celilenin büyük bölümü, meyve bahçeleri, zeytinlikler ve
tahıl üretim alanları içeren tepelerle kaplıdır. Bkz. “Celile” Büyük Larousse, V, 2250.
29 Matta, 14/28–31; Bkz. Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Yeni Çeviri, Yeni Yaşam Yayınları,
Kadıköy/İstanbul, Haziran 2013, 1029.
28
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Buna rağmen, havarilerin az imanlı olduklarını Hıristiyanların İsa’sı
Matta’da ve diğer İncillerde de gösterilmiştir. Demiştir ki: “Ey az imanlı
adamlar niçin ekmek almadığınız için birbirinizle tartışırsınız?”30
Yine bu konuda Petrus hakkında yazılmış olan şu anlatılana ne denilebilir:
“Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim’e (Kudüs’e) gitmesi, ileri gelenler, baş kâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve
üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun
üzerine Petrus O’nu bir kenara çekip azarlamaya başladı: “Tanrı korusun ya
Rab! Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek!” dedi. Ama İsa Petrus’a
dönüp: “Çekil önümden, Şeytan, dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin
Tanrı’ya değil, insana özgüdür.”31
Artık kilisenin temeli olan bu değerli kişi hakkında bundan büyük alçaklık mı olur ki ona bağlananların ve Hıristiyanların inancına göre Allah’ı
olan İsa’dan böyle “Defol git” ve “Ey şeytan” sözlerini işitsin? Fakat İncil’in
birbiri ardınca gelen rivayetlerine göre Petrus için bu gibi alçaltıcı durum
pek önemli değildir. Çünkü bakınız daha neler olmuş:
Matta’da: “Sana doğrusunu söyleyeyim.” dedi. İsa: “Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin.”32 deniliyor.
Düşman olarak İsa’yı yakaladıkları zaman bu durum aynen gerçekleşti.
Petrus gibi bir adamdan böyle bir hainlikten başka ne beklenir? İşte yine bu
konuda Matta’da şöyle anlatılıyor: “Petrus ise dışarıda, avluda oturuyordu.
Bir hizmetçi kız yanına gelip: “Sen de Celileli (Galilee’li) İsa’yla birlikteydin.” dedi. Ama Petrus herkesin önünde bunu inkâr ederek: “Neden söz
ettiğini anlamıyorum.” dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören

Matta, 16/8.
Matta, 16/21–23.
32 Matta, 26/34.
30
31
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başka hizmetçi kız orada bulunanlara: “Bu adam Nasıralı İsa’yla birlikteydi.” dedi. Fakat Petrus yemin ederek: “Ben o adamı tanımıyorum.” diye yine
inkâr etti. Orada duranlar az sonra Petrus’a yaklaşıp: “Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor.” dediler. Petrus kendine lanet okuyup
ant içerek: “O adamı tanımıyorum!” dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus,
İsa’nın: “Horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin.” dediğini hatırladı ve
dışarı çıkıp acı acı ağladı.”33
Dört seçkin dost34 ve bunlardan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in mağara arkadaşının35 o şerefi yüce Peygambere olan sevgi, sadakat ve fedakârlığına karşılık Petrus’un kendi öğretmenini böyle lanetle anması ne büyük
şaşılacak şeydir. Petrus hakkındaki bu alçaklığa karar vermeyecek varsa
ortaya çıkmalıdır. Bu bir alçaklıktır. Asla yoruma, gevelemeye imkân yoktur.
İşte Hıristiyan kilisesinin temeli bu adammış! Biz burada adı geçenin
havarilik hizmetini nasıl yerine getirmiş olduğunu anlatmayacağız. Burada
bize gereken şey Petrus’un nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ve bu durumu
İsa şeriatına göre inkâr edilemeyecek kanıtlarla göstermek olduğundan bu
kadarı ile yetineceğiz. Gerçi İsa: “Yeryüzünde senin bağlamış olduğunu
gökyüzünde Allah da bağlayacaktır. Ve çözmüş olduğunu çözecektir.”36
diyerek Petrus’u övmüştür. Bu tür övgüleri Petrus’dan başka diğer havarilere de yapmıştır.
Fakat aklı olan meseleyi şöyle düşünür: İncil, alçaklıklarını bu kadar iğrenircesine anlattığı adamları övmekle ya çelişkiye düşmüştür yahut iki rivayetin birisi yalandır. Bunların hangisi kabul edilse amaca ulaşılır

Matta, 26/69–74.
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.
35 Hz. Ebu Bekir.
36 Matta,16/19.
33
34
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2. Andreas
Havarilerden olan Andreas daha önce adı geçen Petrus’un kardeşi ve
onun gibi balıkçı bir adamdır. Bunun hakkında kilise kitaplarında kesin bir
bilgi yoktur.

3. İncil Sahibi Yuhanna
Yuhanna’yı37 İncil sahibi diye tanıtırlar. Çünkü bir de havarilerden olmayan vaftizci Yuhanna (Yahya) vardır. Bazılarına göre İsrailoğullarının
peygamberlerinden sayılır.
Yuhanna Filistin’de Celile (Galilee) ilçesinde Bet Sayd adında bir yerde
doğmuş ve yine havarilerden Büyük Yakub’un kardeşidir. İkisi de balıkçıdırlar. İsa bunu yanına aldığı zaman yirmi beş yaşındaymış. Miladi ilk asırda yaşamış ve dini yaymak için büyük çaba sarf etmiştir. Hatta ömrünün
sonlarında dört İncil’den birisi bulunan Yuhanna İncil’ini de yazmış olduğu
rivayet idilmişse de Hıristiyanlara göre önemi Petrus kadar değildir.

4. Filipus
Bu da Yuhanna’nın kardeşidir. İsa Yuhanna’yı yanına aldıktan bir gün
sonra bunu da yanına almıştır. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra Anadolu içine dinî törenleri yaymaya gitmiştir. Kendisinin sıradan bir kişi olduğu
ve balıkçılıktan daha aşağı işlerde çalıştırıldığı, Yuhanna’dan daha aşağı
seviyede olduğu bilinir.

5. Büyük Yakup
Yukarıda adı geçen İncil sahibi Yuhanna’nın kardeşidir. Bu da balıkçıdır. Dini yaymak için çok çalışan havarilerdendir. Fakat döneklikte Petrus’un benzeridir. Düşman olarak Mesih’i tutukladıkları zaman korkusun-

Yuhanna İncili: Yirmi dört bölüm olan bu İncil, Yuhanna tarafından kaleme alınmıştır. Bu
İncil’de İsa’nın kişiliğine, hayatı ile ilgili olaylara, öğretisine, ölümüne ve dirilişine yer verilmektedir. Bkz. A. Küçük, G. Tümer, M. A. Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 2014, 427.
37
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dan dolayı kaçmıştır. Çarmıha germe meselesinden sonra yine havarilere
karışmıştır. Kendisine büyük Yakup denilmesi yaşça diğerinden büyük olduğu içindir.

6. Bartelomeus
Bu havari Celile (Galilee) halkından sıradan bir adamdır. Rivayete göre,
Mesih’i: “Bakınız şuna. Bakınız ki ne biçim adamlarla yiyip içiyor, düşüp
kalkıyor!” diye kötüleyenler, Bartelemeus gibi aşağı ve cahil ve soysuz
adamlarla düşüp kalktığını söylemek istemişlerdir. Bu kişinin çarmıhtan
sonra Hint tarafına dini yaymaya gittiği zannedilirse de kesin olarak bilinmemektedir.

7. Tomas
Soyu ve hayatı bilinmeyen bir yabancı adamdır. Havariler arasında
İsa’ya olan imanının zayıflığı ile tanınır. Çünkü Matta İncil’inde: “On bir
öğrenci Celile’ye, İsa’nın kendilerine bildirdi dağa gittiler. İsa’yı gördükleri
zaman O’na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi.”38 cümlesinden anlaşıldığına göre havariler, İsa’nın Allah olduğuna inandıkları hâlde haça gerildikten sonra dirilmeye gücü yettiğine inanamamışlardır. Bu inanamayanlardan olan Tomas ise imansızlıkta hepsinin önüne geçmiştir. Çünkü demişti
ki: “İsa’nın dirilmesine imkân yoktur. Avuçlarında çivi çakılmaktan meydana gelen delikleri görmeyince inanmam!” Hatta gördükten sonra da inanamayıp da yalan olmasın diye eliyle kontrol etmiş!

8. Matta
Aslen Celile (Galilee) halkından olduğu ve Romalıların tahsildarlık hizmetinde bulunduğu sırada, Mesih kendisini davet etmiştir. Romalıların görevinde bulunmaya gerek Yahudiler gerek Mesih lanetlenecek derecede nefretle baktıklarından ve Matta ismi ise her zaman o memuriyeti hatırlattığın-

38

Matta, 28/16, 17.
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dan bu ismi Levi ismine değiştirmişlerdir. Hatta diğer İnciller de bu ikinci
ismiyle anmışlarsa da Matta, Çarmıh Olayı’ndan39 sonra önceki ismini almıştır. Çarmıha germe olayından sonra bu zatın geri kalan ömrü hakkında hiçbir doğru bilgi yoktur. Matta hakkında rivayetlerin hepsi birbiriyle çelişmektedir. Bu rivayetlerin hiç birisini papazlar da doğru olarak kabul etmezler.
Hatta dört İncil’den birisi onun adına ait olduğu halde bu İncil’i nerede ve
hangi dille ve ne zaman yazdığı da bilinmez.

9. Yurtsever Simun (Simon)
Bu kişinin havarilerden olduğu rivayet edilmişse de hayatına dair hiçbir
bilgi yoktur.

10. Yahuda İşkariyot
Havariliğinden dolayı Hıristiyanlar kendisini kutsal saymakla beraber,
Allah olarak tanıdığı zatı yani Mesih’i çok az bir paraya aç gözlülük ederek
düşmanlarına teslim ettiğinden dolayı hain olduğunu itiraf ederler! Hem de
nasıl alçakçasına bir teslim ediş ya? Açıktan açığa bir düşmanlık olsa mertliğe verilebilirdi. Belki düşmanları: “Ben onlardan her kimi öpersem İsa o
dur.“ diye uyarıp da sonra dostluk ve sevgiyle (Rabbim, Rabbim ) diye İsa’yı
kucaklayıp öperek teslim ediş ki alçakça bir düşmanlık diye işte buna derler.
Hıristiyanlar, sözde adı geçenin sonra pişman olarak paraları yerine iade
edip intihar ettiğini rivayet ederlerse de işitilip de inanılmayacak rivayetlerin birisi de işte budur. Bu kadar alçak olan adam için pişmanlık ne kadar
uzak! Bu da hayatının diğer kısmı tamamıyla bilinmeyen havarilerdendir.

Çarmıh: Hıristiyanların Hz. İsa için söz konusu ettikleri, tarihin çeşitli dönemlerinde uygulanan bir idam şekli. “Dört çivi “ anlamında Farsça bir terkip olup (çehar mîh/çarmıh biri yatay,
öteki dikey iki ağacın oluşturduğu haç şeklindeki darağacını ifade eder. Çarmıh olayı Hz.
İsa’nın çarmıha gerilmesi olayıdır. Bkz. Günay Tümer “Çarmıh”, TDVİA, İstanbul 1993, VIII,
230.
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11. Küçük Yakup
Havari Simon ile Yahuda’nın kardeşidir. Çarmıh Olayı’ından sonra hemen idam edilmiştir.

12. Yahûda
Yakub’un ve Simon’un kardeşidir. Hıristiyanlığın yayılmasında güzel
hizmeti geçmiş zararsız bir kişidir.
Hıristiyanlar bu on iki havariden başka Pavlus ile iki arkadaşı Barnabas
ve Mathias’ı da havariler gurubuna dâhil ederlerse de bunlar Mesih’ten ders
almadıklarından dolayı onları aslında İsa’nın öğrencilerinden saymak doğru
değildir. Fakat bunlardan Pavlus, Petrus kadar önemli bir kişi olduğundan
ona ayrı bir bölüm oluşturduk.

D. HZ İSA’NIN ÇARMIHA GERİLMESİNDEN SONRA HAVARİLERİN ÖĞRETİLERİ YAYMAK İÇİN ETRAFA YAYILMALARI VE BU KONUDA YALAN BİLGİLERİN DOĞRU BİLGİLERDEN AYIRT EDİLMESİ
Bazı kilise kitaplarında havariler hakkında çok ayrıntılı bilgiler görürsünüz. Sanki bunların her birinin yanına birçok yazıcılar görevlendirilerek ne
yapmışlar ve ne söylemişlerse yazıldığına inanırsınız. Bu anlatılanlara göre
Mesih’te olan mucize gücü bunlara intikal etmiş. Gerçi İnciller de böyle söylüyor. Bunlar da Mesih gibi ölüleri diriltmişler, cüzzamlıları iyi etmişler,
dilsizlerin dillerini açmışlar, çolaklara kol, topalların ayaklarına hareket
vermişler. Fakat Hıristiyan âlimlerinden müfessir40 (açıklayan) olanlar, insanların cahillerini aldatmak için uydurulmuş olan bu gibi saçmalıkların hiç
birisinin ravisini ve kaynağını göstermemişlerdir. Zaten Hıristiyan araştır-

40

Müfessir, dînî metinleri yorumlayan ve açıklayan kimseye denir.
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macılar elde bulunan İnciller ve Resullerin İşleri gibi en büyük belgelerin
asıllarını da belirleyememişlerdir.
Niçin dine bu kadar yalan katmışlardır? Bu sorunun cevabı çok kolaydır. Etrafınızda bir halk var ki her ne söylemiş olsanız asla şüphe etmeden
inanıyorlar. “Ben şu dağı yerinden kaldırabilirim!” deseniz buna inanmakla
beraber: “Yine az söyledi o istese dünyayı bile yerinden kaldırabilir!” derler.
Hele işi elli sene kadar önceye götürerek: “Falanca evliya kör olan bir kişinin
gözlerine tükürük sürdüğü anda iyi etmiştir!” derseniz buna derhal karşı
çıkmadan inanmaktadırlar. Sonuçta verdiğiniz haberlerin doğru mu, yalan
mı olduğu ihtimalini asla düşünmezler. Hiçbir mesele üzerinde gerçek nedir? diye bir saniye düşünmezler. Böyle olan bir cemaate ne söylemiş olsanız
çoktur?
Elde bu kadar biyografi kitapları vardır. Biz, havarilerin durumlarına
dair yukarıda yazmış olduğumuz bir kaç satırlık bilgiyi elde etmek için biyografi kitaplarından beş altı çeşidine başvurduk. Doğru olarak o kadarını
bulduk. Gerçi biraz daha bilgiler varsa da hepsi “ zan olduğuna göre!”, “Her
ne kadar aleyhine bin belge varsa da kilise kitaplarının doğru olarak karar
verip kabul ettiklerine göre…” ve “ Rivayet edeni bilinmeyen ve kaynağı
mevcut olmayan rivayete göre…” gibi ifadelere bağlanmışlardır.
İşte soyları, hayatları, davranışları ve görünüşleri hakkında çok az bilgi
bulunan havariler hakkında ittifakla biyografiler ve kilise kitaplarında: “
Balıkçı takımı cahil ve kaba…” adamlar oldukları rivayet edilir. İşin sonlarına bakarak gerçekte böyle olmaları gereken bu havariler çarmıha gerilme
olayından sonra Mısır, Suriye, Anadolu, Yunanistan ve İtalya taraflarına
yayılmış ve -kilise kitaplarının rivayetlerine göre- filozofların ve eski dinlerin mensuplarının hepsini yalnız ilahî vahiy ile susturup mağlup ederek
herkesi bölük bölük imana sokmuşlar. Fakat içlerinden pek çoğu yakalanınca, ölüleri dirilten o kişiler cellat pençesinden kendilerini kurtaramayarak yine kilise kitaplarının rivayetine göre- şehitlik makamına ulaşmışlar!
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Voltaire’in dediği gibi miladi ilk asırda yaşayan filozofların eserlerinde
acaba havariler ile yaptıkları fikrî tartışmalara dair niçin açıklık yoktur?
“Onlar yenilgilerinden dolayı bu tartışmaları yazmamışlardır.” diyen birkaç
papaz o kadar cahilce bir söz söylemiştir. Hıristiyanlık için bundan başka
ayıp olmasa yalnız bu ayıp yeter. Eğer Hıristiyanlığın başından sonuna kadar tarihte hiçbir açıklama olmasa bu gibi saçmalıklara belki değer verilebilirdi. Fakat bu açıklamalara rağmen onların kendilerini övmeleri, soyu, nesli
ne olduğu bilinen bir kötü soylunun kendisini övmesine benzer. Mademki
bunlar ilk gittikleri yerlerde her milleti bölük bölük imana soktular, öyleyse
miladi ilk asır içinde Hıristiyanlık niçin Doğudan Batıya kadar dünyaya yayılmadı? Filozofları durduran ve susturan, o milletleri bölük bölük İsa dinine sokan havarilere layık olan bu değil miydi? Hâlbuki bunların bölük bölük
milletleri Hıristiyanlığa soktuklarına dair bir açıklama bile yoktur. Mevcut
bilgiler tamamen bunun aksinedir.
Ansiklopedi gibi ancak fen ve gerçeklerden söz eden bir kitabın Hıristiyanlığın bir mucizesi olarak birtakım ne olduğu belirsiz, cahil ve değersiz
adamlar vasıtasıyla şimşek gibi bir hızla derhal dünyayı kaplayıvermiş olduğunu bildirmesi dikkat çekicidir. Çünkü Hıristiyan dininin hak olduğunu
ispat eden en büyük mucize bu olduğunu bildirdikten sonra o da havariler
hakkında mevcut olan doğru bilgiler bizim naklettiğimiz kadardan ibaret
olduğunu bildiriyor.
Öyleyse Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden sonra havarilerin dinî öğretileri yaymak için etrafa ve çeşitli yerlere dağılmalarına dair Müslümanların
ve diğer akıl sahiplerinin kabul edebilecekleri mevcut doğru bilgilerin özeti
şudur:
Müslümanların değerli bir peygamber olarak tanıdıkları İsa’nın İncil’inden çok az bazı ayetleri öğrenmiş olan bir takım balıkçı ve kayıkçı durumundaki adamlar Hz. Mesih’ten sonra Kudüs taraflarında tutunamayarak
uzak ülkelere dağılmışlar ve İsevî şeriatını yaymaya çalışmışlardır. Fakat
İbranicenin gereği ve Tevrat, İncil terimlerinin icabı sebebiyle “Allah Baba~ 44 ~
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mız” ve “İsa Allah’ın Oğlu!” gibi sözleri dikkate alır almaz zaten şer’î gerçekler ve İbranice terimlerden haberi olmayan halk: “Bunlar kâfir oldular!
Hiç Allah Babamız olur mu? Hiç Allah’ın oğlu bulunur mu?” diye zavallıları
yakaladıkları gibi çarmıha germiş ve öldürmüşlerdir.
İşte Müslümanların kabul edebileceği bilgiler bunlardır. Tarih de bu bilgileri doğru olarak rivayet etmektedir. Yoksa ölüleri diriltmek derecesindeki
mucizeler, Hz. Mesih’in kendi kişiliğine özeldir. Havarilerde böyle peygamberlere özgü olan mucizeler bulunması şöyle dursun, onlar İncil’den bile çok
az bir bilgiye sahiptirler. Zaten Hz. İsa kaç sene dini yaymayı başardı ki öğrencilerine öğretebilsin? O öğrenciler ki Hıristiyanların ellerinde bulunan
kitapların ifadesine göre Mesih kendilerine: “Ben göğe yükseltileceğim!”
diye haber verdiği ve bu doğru habere canla başla inanmak gerektiği halde
inanmamışlardır. Öğrencilerden üç dört tanesinin çok büyük alçaklıkları
görülmüştür.
Hıristiyanlığın ilk yayılışı hakkında doğru bilgi olarak verdiğimiz bu
bilgi Müslümanlara aittir. Bundan dolayı burada kendilerine şunu da hatırlatalım ki Yüce Kur’an’ın bize Ruh olarak bildirdiği Hz. İsa’nın, bugün biyografilerini kilise kitaplarında gördüğümüz havariler gibi aslı nesli belirsiz,
cahil ve özellikle hain adamlar içinde bulunması yüce değerine zarar vermez. Değerli bir peygamberin ümmeti ve arkadaşları kendisine vefalı olmadığından dolayı gereken lanet, vefalı olmayanlara ait olur. Hz. Nuh’un,
Lut’un ve diğer ümmetleri tarafından eza ve cefaya uğratılan diğer peygamberlerin hepsi hakkında hiçbir şüphe ve ayıp yoktur. Bizim tanıdığımız Hz.
İsa’nın yüceliği hakkında da Hıristiyanların bu küfre benzer iftiralarından
hiçbir leke gelmez. Zaten İslâm âlimleri bugün Hıristiyanların ellerinde bulunan kitaplardan hiçbirini tanımadıkları ve hepsine bozulmuş, değiştirilmiş
ve şunun bunun tarafından uydurulmuş ve düzme şeyler gözüyle bakarlar.
Bundan dolayı Hz. İsa’dan sonra onun doğru şeriatını ortaya koyacak bir
kuvvet kalmadığından gerçek İncil’in de ortadan kaldırılmış olduğuna karar
vermişlerdir.
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Bununla beraber, İsa’nın gerçek şeriatından ne kadar bir şeyin ne kadar
bir süre hükmünü gösterebilmiş olduğu anlaşılmak istenilirse aşağıdaki özel
bölümümüz dikkatle incelensin.

E. MESİHİLİĞİN GERÇEK ŞERİATINDAN NELER, NE KADAR ZAMAN VE NE ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLDİ
İncillerin tarihlerle ittifak halinde bildirdiklerine ve işin doğası da onayladığına göre Hz. İsa Yahudi milletinden ve Yahudi olarak doğmuştur. Sünnet olmuş,41 Musevîliğin belirlediği bayramların ve diğer ayinlerin hepsini
yerine getirmiş. Hatta Kudüs’te Hz. İsa’dan sonra Hıristiyan topluluğa
imamlık eden on beş imamın da hepsi sünnetliydi. Şimdi Hıristiyanların asla
reddedemeyecekleri kanıt da şudur: Petrus gibi kilisenin temellerinden sayılan Aziz Pavlus, öğrencisi bulunan Timothy’yi sünnet etmiştir. Hatta aziz
Pavlus Romalılara yazdığı mektubunun 2.bölüm 25, 26, 27, 28. cümlelerinde
sünnet olmanın gerekli olduğunu da söylemiş ve doğrulamıştı. Bu bölümde
ilk paragraf olarak yine sünnet meselesini sunmamızın nedeni Hıristiyanlığın ilk temeli gerçekte Musevî dini üzerine kurulduğunu göstermek içindi.
Hatta Aziz Pavlus Kudüs’te iken İsa’dan almış olduğu ders üzerine Musevî
dinini yıkacağına dair Yahudi âlimleriyle tartışmış ve iş büyümüş. Havarilerden Yakup, Pavlus’u azarlayarak bu günahtan temizlenmesi için Pavlus’a
başını tıraş ederek diğer dört Yahudi ile beraber Beytullah içinde Musevî
dini gereğince tövbe ve af dilemesini ve bu tövbe ile dini yasakları çiğnemediğini herkese göstermesini emretti. İncil’de Resullerin işleri 25. bölümde
ifade edildiği gibi Pavlus da bu emre göre hareket ederek günahtan temizlendiğini herkese gösterdi!

Sünnet, erkeğin cinsiyet organının ucundaki fazla derinin alınması ameliyesini ifade eder.
Genellikle İbrahimî gelenekle özdeşleştirilmekle birlikte tarih öncesi dönemlere ve farklı
coğrafyalara uzanır. Bkz. Salim Leyla Gürkan, “Sünnet”, TDVİA, İstanbul 2010, XXXVIII, 155.
41
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İşte bu kesin kanıt da ispat eder ki Hz. İsa’nın koyduğu şeriat yine Yahudilik olacaktır.
Roma tarihleri milattan yüzlerce sene sonraya kadar Hıristiyan kelimesini ağızlarına bile almamışlardır. Fakat Hıristiyanlık aleyhine şiddetle karşı
çıkan bazı art niyetlilerin dediği gibi bu durum o asırda Hıristiyanlığın olmadığından kaynaklanmamıştır. Hıristiyanlığın Yahudilikten asla ayırt edilememesinden ileri geldiği gün gibi ortadadır.
Sözün kısası uzun süre sonra Antakya’da Mesihîler’e Hıristiyan ismi verilinceye kadar Mesihîlik, Yahudi dini içinde oluşan yedi, sekiz felsefe mezheplerine eklenmiş bir felsefî mezhepten başka bir gözle görülmemişti. Fakat
bu mezhebin içinde gerçek Mesih şeriatından birçok hükümler vardı. Domuz eti ve diğer yasak etlerin yenmesi haram idi. Şarabın da haram olması
hakkında kesin emir vardı. Çünkü İsa’nın son gece havarilerle beraber yemek yediği sırada bir kâseden içtiği İncillerde rivayet edilmiş ise de o kâsenin içindeki belirtilmemiş ve Mesih’in: “Ben ta ahiret gününde (Kevser şarabını içinceye kadar) üzüm ürününü içmeyeceğim.”42 dediğini de İncil’de
yazmışlardır. Buna ek olarak Mesihîliğin Kuruluşu adında, yazarı belli olmayacak kadar eski bulunan kitabın 15. kısmının 7. bölümünde açıklandığına göre, Hıristiyanlığın bu ilk devrinde meyhanecilere milletin eşkıyası gözüyle bakarlardı. Hatta onların Hıristiyan fakirlerine verilmek üzere verdikleri sadakaları da kabul etmezlerdi. Mesihîler içki içmeye istekli olmadıkları
gibi satın alınmasına ve satılmasına da asla ilgi göstermezlerdi. Hatta Cantu
(Kantu) Umumî Tarih’ininin 5. cilt, 7. bölümünde görüleceği gibi Kudüs’te
havarilerden Küçük Yahya ne şarap ne de diğer sarhoş edici şeyler içmiştir.
Yine adı geçen kitabın 13. kısmın 1. bölümünde bildirildiğine göre papazlar
için evlenmek kesinlikle yasak değildir. Hatta bir eş ile yetinmeye ancak
papazların mecbur olduğu bildirilmiştir. Bu bildirimden de anlaşıldığına
göre Hıristiyanlığın ilk devrinde Mesihîler için çok eşlilik de serbest idi. Za-

42

Markos,2/22–26.
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ten Mesihiliğin Musevî şeriatından ibaret olduğunu ispat ettikten sonra bu
ortaya koyduğumuz diğer kanıtlara ihtiyaç bile kalmayacağı açıktır. Fakat
mademki elde meseleyi ayrıntılarına kadar ispat edecek kanıtlar varken bu
kanıtlardan yararlanmayı kaçırmamak için bu kadar ayrıntılara girişmekte
bir sakınca görmedik.
Mistik filozof Eflatun’un, bir takım putlara ibadet etmenin akıl işi olmadığına, yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah’ın, ancak ibadete layık olduğuna
dair açmış olduğu Eflatunculuk ekolu, Hıristiyanlığın ilk döneminde Yunanistan, Mısır ve Roma’da hayli ilgi görmüştür. Putperestliğin kuvveti kırılmaya başlamıştır. Hıristiyanlık ise bugün bilindiği gibi Baba, Oğul ve
Rûhulkudüs’ten ibaret üç Allah tavsiye etmemiştir. Tek Allah’a imanı tavsiye ettiklerinden dolayı ilk Mesihîler Eflatuncularla ortak düşünceye sahip
olmuşlar. Bundan dolayı Mısır, Yunanistan ve Roma‘ya yayılarak henüz
Yahudilikten ayrılamamaktaydı. Fakat Mısır, Yunan ve Roma’da yaşayan
Yahudilere tarih dilinde Yunan Yahudisi, Roma Yahudisi ve Mısır Yahudisi
denirdi. O zamanlar Musevî dini içinde oluşan felsefî mezhep mensupları
mutlaka kendi cemiyetleri sınırları içinde bir kardeşlik meydana getirmekte
ve fertleri birbirine kardeş gibi davrandıkları gibi Mesihîler cemiyeti de böyle bir kardeşlik oluşturmuşlardı. Bunu belirtmekteki amacımız, papazlar
cahil Hıristiyanları, insanlar arasında ilk defa olarak karşılıklı kardeşliği Hıristiyanlığın koyduğunu söyleyerek aldatmakta ve bu yalanı İslâm aleyhine
yaydıkları uydurmalarda da ileri sürdüklerinden bunun da yalan olduğunu
ispat etmektir. Böyle bir kardeşlik, felsefe mezheplerinin hepsinde olduğu
gibi Eflatuncular da hepsinden daha kuvvetlidir. Hatta böyle bir kardeşliğin
aslında Eflatun tarafından konulduğu felsefe ekollerini bilenler tarafından
kabul edilir. Hâlbuki diğer birçok araştırmacılarla beraber Voltaire’in de
inandığına göre Mısır, Roma ve Yunanistan Eflatuncuları yeni mezhep Mesihîliğe girdikten sonra kendilerini tamamen Yahudiliğe kaptırmamışlardır.
Bilakis o mezhebi Eflatunculuğa sokmayı başarmışlardır. Hatta Mesihîliğin
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bu birinci döneminde toplumun liderliğinde bulunan kişilerin hep Eflatuncu
mezhep mensuplarından oldukları üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
Her hâlde Eflatunculuktan gelmiş olan bir kardeşlik, yeni Mesihî cemiyeti mensuplarını birbirine bağlamıştır. Bundan dolayı bunlar ev halkı dışındaki şeylerde ortak olarak yaşarlar ve fakir çocukları, dul kadınları korur
ve yardım ederlerdi. Fakat yine tekrar edelim ki hâlen Yahudilerden ayrılmamışlardı. Çünkü henüz putperest bulunan Roma’da Yahudiler serbestçe
dinî törenler yaptıklarından bu izinden faydalanmakla Mesihîler de daima
Yahudi havralarına devam ederler, orda kurbanlarını sunarlar ve diğer Musevî şeriatının emrettiği ibadetleri yaparlardı.
Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldığına göre, Musevîliğin Mesihî
mezhebi içerisinde bulunanlar hiçbir işkence ve sıkıntı çekmeden ve hiçbir
kişi diğeri üzerine üstünlük iddiasında bulunmadan tam bir eşitlikle kardeş
gibi yaşamakta idiler. Bu yaşama biçimi akıl sahiplerine göre, gerçek İsevî
Mezhebi olarak anlaşılmaktadır. Gerçi bir ara bu kesin eşitliğe ve bu kardeşlik ilkelerine biraz zarar gelir gibi oldu. Şöyle ki: -Voltaire’in pek zayıf olarak
verdiği bilgiler kabul olunmaz ise- Cantu’nun Umumî Tarihi’nin 5. cilt, 7.
bölümünde verilen bilgiden anlaşılacağına göre, hepsi malını ortaya koyup
eşit olarak paylaşmaktaydılar. Hatta aslen doğma büyüme Yahudi olan dul
kadınlar, Yunanlı iken Yahudi Mesihî mezhebine giren dullara tercih edilerek onlara daha fazla pay verilmeye başlamasıyla bu durum topluluk arasında söylentilere sebep olmuştu. Fakat topluluğun genel oyu ile hemen
yedi kişi diyakır (yönetici) seçilerek bunlar belirlenen paylaşıma görevlendirildiler. İşte bu zamana kadar kendilerince hiçbir yönetim tanımayan topluluğun fertleri bu yedi yöneticinin gözetimi altına girdiler. Ondan sonra ise
topluluk içinde daha büyük tartışmalar eksik olmadığı gibi mezhebin temel
özellikleri de bozulmuştur. Bu durum ise yavaş yavaş Hıristiyanlığın Musevî şeriatından ayrılarak Hıristiyanlığın hak din olmasından çıkıp İslâm
âlimlerinin iddia ettiği gibi bozulmuş ve batıl bir din olarak ortaya çıkması
sonucunu doğurmuştur. Bu gerçeği görmek için araya ne gibi anlaşmazlıklar
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girmiş olduğunu göstermek gerekirse de Hıristiyanlığın temellerinin kalıcılığına On İki Havarilerden fazla Pavlus hizmet etmiştir. Hâlbuki anlaşmazlıkların ve tartışmaların hepsi onun yüzünden çıkmış olduğundan ilk önce
onun nasıl bir adam olduğunu görmek gerekir.

F. AZİZ PAVLUS
Tarsus’da doğmuştur. İncil’deki mektuplarında43 kendisinin Roma’nın
seçkin vatandaşı olduğunu bildirmekle övünür. Bu övünme araştırmacılar
arasında büyük bir tartışmaya sebep olmuştur. Çünkü eski kaynaklarla uğraşan araştırmacılar kesin belgelerle ispat etmişlerdir ki Tarsus, Pavlus’dan
tam bir asır sonra Romalılar tarafından ele geçirilerek daha sonra bu şehir
halkı Roma’nın seçkin vatandaşı sayılmıştır.
Araştırmacılardan bazıları Pavlus’un Roma vatandaşı olup olmadığı konusunda sözü uzattığımıza sıkılacaklar ise de bu konu başka bir yönden çok
önemlidir. Çünkü ileride İncillerin, Resullerin İşleri ve Havarilerin Mektupları bölümlerinin hepsi sonradan düzme ve uydurma olduklarını ispat işinde bu belgelerin bize pek çok yardımı olacaktır. Zaten şimdiye kadar İncil ve
diğerlerinden getirdiğimiz şahitler, ispat edeceğimiz meseleleri Müslüman
araştırmacılarına kabul ettirmek için değildir. Hıristiyanları cevap veremez
hâle getirmek içindir. Çünkü Müslüman araştırmacılar onları zaten kabul
etmezler.
Mektuplarında Romalı olmakla övünen Pavlus, o zaman Yahudilerin en
büyük din âlimlerinden sayılan Gamelyel adlı kimsenin öğrencisidir. Ondan
Musevî şeriatını öğrenmiştir. Fakat kendisi hocasının kızıyla evlenmek sev-

Yeni Ahit’te İncillerden sonra en önemli kısmı, Pavlus’un mektupları oluşturmaktadır. Bu
mektuplar çeşitli sebepler ile değişik topluluklara yazılmış ve daha sonraki dönemde Yeni Ahit
içerisinde yer almıştır. Mektupların sayısı on üçtür. Bkz. A. Küçük, G. Tümer, M. A. Küçük,
Dinler Tarihi, Ankara 2014, 428.
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dasına düşmüştür. Voltaire’in Felsefe Sözlüğü’nde ve İncil’in Resullerin İşleri
bölümünde de yer yer işaret edildiğine göre Pavlus; koca başlı, kel, çatık ve
düşük kaşlı, karga burunlu, kısa boylu, gayet şişman, eğri bacaklı olduğundan kız, kendisini beğenmemiştir. Bunun üzerine hocası da engel olduğundan o zamana kadar Saul diye isim verilen Pavlus yalnız ismini değil dinini
de değiştirmiş ve o küskünlüğe sözde hocasından intikam almak için Mesihî
topluluğuna girmiştir.
Hz. İsa’ya yapılan işkenceler, eziyetler esnasında Pavlus da Mesihîliği
yıkıp yok etmek konusunda hocası bulunan Gamelyel ile fikir birliği ve hareket birliği etmiştir. Hatta Cantu Umumî Tarihi’nde 5. cilt, 123. sayfasında
şöyle anlatılır: “Seçilen yedi yöneticiden biri olan Etiyen, Hz. Mesih’in Tevratlarda geleceği işaret olunan asıl Mesih olduğunu çarmıha germe olayından biraz sonra bazı havralarda ispata kalkışmıştır. Bunun üzerine Yahudi
bilginleri o zavallıyı sürükleyerek çeşitli işkencelerle öldürdükleri sırada
Pavlus da isyan edenlerin içinde ve onların hareketine ortak olmuştur.” Ansiklopedi’nin44 “Havariler” maddesinde de bu mesele böylece itiraf edilmiştir.
Bu bilgilere göre Pavlus, aslında Hıristiyanlığın düşmanıdır. Bu düşmanlık ise özellikle hocasından ileri gelmektedir. Pavlus sadece öğretmeninin kızını alamadığından dolayı sözde öğretmenini rezil etmek için inadına
Hıristiyan olduğu tarihlerde bildirilmektedir. Böyle olduğu hâlde, Hıristiyanlar bu meseleyi bir şekilde çarpıtmaktadırlar. Güya bir gün öğle vakti
binek hayvanıyla giderken şimşeklerden daha parlak olan bir nur kendisini
kaplayarak hayvandan düşmüş ve o sırada kendisinin Yahudilik ismiyle:
“Saul! Saul! Niçin bana bu ezaları, sıkıntıları, işkenceleri yapıyorsun?” diye
kulağına bir ses gelmiş de onun üzerine mezhebini değiştirmiş imiş!

Ahmet Mithat Efendi’nin bahsettiği bu ansiklopedi Voltaire’in Felsefe Sözlüğü’dür. Bkz. Fuat
Aydın, Pavlus Hıristiyanlığına Giriş, Ankara 2011, 57, dipnot 16.
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Acaba Hıristiyanlarda akıllı bir adamın buna inanabilmesi mümkün
müdür? Mademki Hıristiyanların İsa’sı, Pavlus’u Hıristiyanlara eza ve cefadan alıkoyacaktı niçin daha Etiyen’i öldürmeden evvel alıkoymadı.
Hâlbuki Pavlus’un ne kadar büyük bir kırgınlık ve öfkeyle mezhep değiştirdiğini ve o zamana kadar Yahudilikten ibaret olarak görülen Mesihîliği
Yahudilikten ayırmak için büyük bir cesaret gösterdiğini koyu bir Hıristiyan
olan tarihçi Cantu’nun Umumî Tarihi’nin 5.cilt,123.sayfasındaki şu paragrafı
incelemekle anlarsınız.
“İncil’e iman ettikten sonra en gayretli davetçisi kendisi oldu. Hâlbuki
evvelce en vahşi en acımasız düşmanı kendisi idi. Onun mektupları Hıristiyanlığı yaydı, açıkladı. Nâsırîleri -o zaman Hıristiyanlara Nâsırî derlerdihavra’ya bağlayan dinî bağları yok etti... Ve Nâsirîler bir milletin azınlığı
iken onları toplayıp başlı başına bağımsız bir cemaat yaptı. Onun Hıristiyanlık anlayışı yalnız bir millete ve bölgeye ait bir Hıristiyanlık değildir.”
İşte Hıristiyan bir tarihçi olan Cantu’nun bildirdiği gibi Hıristiyanlık,
Yahudilikten ibaret iken onu çatır çatır ayırıp bağımsız bir din haline getiren
Pavlus’dur. Bu azim ve cüretin hep kendi hocası Gamelyel’e olan kızgınlığından ileri geldiği unutulmamalıdır. Cantu’nun yukarıda belirttiğimiz yazısı Pavlus’un bütün yaptıklarının bir toplamının listesi demektir. Bundan
sonra biraz da yaptıklarına bakalım. Görelim ki Pavlus bu derece başarılara
ne şekilde ve nasıl bir çalışma ve gayretle ulaşmıştır:
Nasıl ulaştığı İncil’de Pavlus’un tarihi demek olan Resullerin İşleri kısmında ve Ansiklopedi’de şu şekilde özetlenmektedir: Pavlus Mesihîliği kabul
ettikten sonra Yunanistan ve diğer bazı yerleri dolaşmıştır. Fakat her gittiği
yerde dövülerek, sövülerek ve kovularak Kudüs’e geldiğinde; sadece Yahudiliğe olan öfkesinden dolayı, bazı yabancıları mabede sokmuş ve onlarla
beraber bir takım alaycı hareketlere girişmişti. Durumu gören Yahudiler
ayaklanarak kendisini hükümete teslim etmişlerdi. Orada başı derde girince
yaptığı hakaretleri inkâr etmişti. Bundan önce de belirtildiği gibi işlediği
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günahlardan temizlenmeye razı olmasına rağmen Yahudilerle arasını bulmak imkânsız olduğunu Kudüs’te bulunan Roma Muhafızı görünce Pavlus’u koruma altına almış, hiçbir işkence yapmadan Roma’ya yollamıştır.
Pavlus, Roma’da göz hapsine alındı. Ancak etraf ve çevreye mektuplar
yazmaktan yasaklanmadı. Mektuplarının hemen hepsini orada yazmıştı. Bu
zat Yahudiliğe göstermiş olduğu düşmanlıktan başka, Nasirîleri alt üst edercesine karıştırmadan kendi hayal ettiği kiliseyi kuramamıştır. Bu karışıklık,
ilk önce Petrus, Yakup ve Yuhanna adlı havarilerle çıkardığı tartışmadan
başladı.
Petrus’un Hıristiyan kilisesinin temeli sayılması, sadece İsa’nın: ”Sen bir
taşsın ki kilisemi senin üzerine kuracağım!” demiş olmasının rivayet edilmiş
olmasındandır. Bu rivayet asırlar sonra Roma’nın, bütün Hıristiyanlık dünyası için bir ruhanî ve cismanî başkent ve papaların da bütün Hıristiyanlar
üzerine bir ruhanî ve cismanî hükümdar olduğu zaman sadece aslında Petrus’un Roma birinci önderi tanınmış olmasından ibarettir. Hâlbuki Petrus’un Roma’ya gittiği ne İncil, ne de tarih ile ispat edilmiştir. Bu da başka
bir yalandır.
Her nedense Pavlus, Petrus’un ve diğer havarilerin Nasara topluluğu
üzerinde etkili olmasını kendisinin bağımsız bir kilise kurma emeline muhalif görerek bunları çürütmek çaresini aramaya başladı. Aradığını bulmakta
zorluk çekmedi. Çünkü Pavlus’un Galatyalılar’a yazmış olduğu ilk mektubunda belirtildiği gibi Petrus, Musevî ve İsevî şeriatının hükümlerini yalnız
Yahudilerle beraber bulunduğu zaman yerine getirirdi. Diğer milletlerden
İsevî mezhebine girenlerle birlikte bulunduğu zaman, şeriat hükümlerine
asla değer vermezdi. Haram olan domuz eti ve diğer yasak etleri yerdi. Diğer manevî kuralların karşısında bulunmak gibi hâlleri vardı. Pavlus, bunları fırsat bilerek azarlanmayı hak eden Petrus’un hatalarını yüzüne vurmuştu. İşte bu şekilde başlayan çekişme ve düşmanlık Mesihî topluluğun nefretine sebep olduğu gibi ileride Hıristiyanlığın gerçek şeklinden çıkmasının
başlangıcı da olmuştur.
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Kilise azizlerinden Aziz Jerome, din kurucusu olan Petrus ile Pavlus’un
bu şekilde çekişmesini uygun görmek istememiş, bu çekişmenin yapay bir
çekişme olduğunu düşünmüştür. Birinci Homily

45adlı

eserinin üçüncü cil-

dinde, uzun uzadıya kabul edilemez yorumlara kalkışmıştır. Oysa kilise
azizlerinden Aziz Augustin,46 Jerome’a yazdığı mektubunda bu yorumları
kabul etmeyerek: “Teessüf ederim ki Jerome kadar büyük bir adam yalana
himayesini esirgemesin.” diye Jerome’u ayıplamıştır.
Hiç Pavlus ile Petrus arasındaki savaş, nasıl yapay diye düşünülebilir.
Bunlar bu tartışmayı Roma imparatorunu kızdıracak dereceye vardırmışlardır. İmparator sonunda ikisini de haça gerip öldürmüş olduğunu da yine
kilise kitapları rivayet etmektedirler.
Bu tartışmalarda Hıristiyan ileri gelenlerinden bazısının bir tarafı, bazısının diğer tarafı tutması Hıristiyanlığın temel birliğini bozarak sonradan
akla sığmayan şeylerin kapısını açmıştır. Bu durum da aşağıda görülecektir.

G. HRİSTİYANLIĞIN MEZHEPLERE AYRILMASI
Yukarda vermiş olduğumuz bilgiler Mesihîliğin miladi ilk asırdaki durumuna aittir. Bu müddet içinde yeni mezhep Mesihîliğin Yahudilikten ayrılmadığını mutlaka hatırdan çıkarmamalıdır. Gerçi Petrus ile Pavlus’un
Roma İparatoru tarafından idam edilmesi, Hıristiyanlığın biraz daha yayılmasına yardım ettiği zannedilir. Fakat bunlar Hıristiyan olduklarından dolayı idam edilmemiştir. Yahudilik genel adı altında bulunduklarından idam
edilmişlerdir. Bu olay da Romalılar’ın Hıristiyanlık diye bir dini bilmediklerini gösterir.

Jerom’un İncil Tefsiri.
Augustin: 354–430 yılları arasında yaşamış ünlü Hıristiyan düşünür, kilise babası, yazar ve
piskopostur. Bkz. Vikipedia. org.
45
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Birinci asrın son yarısı içinde Hıristiyanlar kendilerini Yahudilikten yavaş yavaş ayırıp bu asrın sonuna doğru tamamen ayrılmışlardır. Yani Musevî şeriatının emrettiği kurbanları kesmemişler, oruçları tutmamışlar ve
yasaklardan kaçınmamışlar. Özellikle Yahudilerin gerçek Mesih olarak kabul etmedikleri bir kişiyi, gerçek Mesih olarak kabul etmekle beraber insanüstü bir yaratılışa çıkarmak istemişlerdir. Bu mezhep mensuplarını Yahudiler, tamamen kendi mezheplerinin dışında görmüşlerdir. Böyle olmasına
rağmen Romalılar Hıristiyanlığı bir özel mezhep ve bağımsız olarak tanımamışlardır. O sırada Roma hükümeti, Yahudilerin istemesi üzerine Hıristiyanları yok etmeye başlamışsa da Hıristiyan adını aldıkları ve sonra olduğu
gibi Roma’nın eski batıl dinini tanımadıkları için değildi. Belki Roma hükümeti tarafından müstakil bir din olarak tanınmış ve her yönüyle korunmasına hükümet tarafından yardım edilen bir dinin inkârcılarını cezalandırmak
amacıyla yok edilmek istenilmişti.
Kilise tarihinin ilk şehit saydığı ve özellikle diğer şehitlerden daha büyük görüp şehit oluşlarını anlatarak zavallı cahilleri ağlattıkları zat İgnatius’dur.47 Bakınız kilise tarihinin de reddedemediği gibi diğer tarihler şehit
olmalarını nasıl anlatıyor:
“İgnatius’un şehit oluşu; Trajan48 gibi ağırbaşlı, sessiz, acıma ve merhametle şöhret bulan bir imparator zamanında meydana gelmiş olması fevkalade hayrete sebep olmaktadır. Ortada hiçbir sebep olmadığı halde Trajan
Asya’da iken birden bire Aziz İgnatius’un idamını emretti. Hem de öyle olur
olmaz idam değil. Roma’ya gönderip vahşi hayvanların beslendiği yere bırakılarak onların kesici dişlerinde parçalanmak suretiyle idam ki işte herkesi
ağlatan sahne burasıdır. Fakat İgnatius Roma’ya girerken Roma’da mevcut
olan Mesihîlerin kendisini karşılamalarına ve durumuna üzülüp yalvarma-

İgnatius MS. 110 civarında rivayetlere göre Roma’da feci bir şekilde cezalandırılan Antakyalı
bir azizdir. Bkz. Büyük Larousse, XI, 6579.
48 Marcus Ulpius Nerva Trajanus (MS. 53–117), daha ziyade Trajan adıyla bilinen Roma İmparatoru’dur. Roma İmparatorluğu’nun beş iyi imparatorundan ikincisidir. Bkz. Wikipedia. org.
47
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larına asla bakılmadı. Bu çok iyi ispat eder ki İgnatius’un şehit olması Hıristiyan olduğu için değildir. Çünkü Hıristiyan olduğundan dolayı olacak olsa
ondan başka Hıristiyanların da idamı veya yok edilmeleri ve hiç olmazsa
resmen karşılamalarının yasaklanması gerekirdi. İhtimal ki siyasî bir sebep
İgnatius’u şehit ettirmiştir. İhtimal ki Yahudilerin bir kandırmasına kurban
gitmiştir. Sene MS. 108’dir.”
Tarihin bu değerlendirmesi çok yerindedir. Çünkü kendi dinlerinin
aleyhine açıktan açığa ayaklanmaya cesaret etmeye başlayan Hıristiyanlar
hakkında Yahudilerin bu şekilde hareketleri yalnız bundan da ibaret değildi.
Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre miladi ilk asır içinde Romalılar Hıristiyanlığın varlığını önemsemezlerdi. Gerçi Kilise Tarihi, miladi 95 senesinde İmparator Domitian’ın49 Roma’da Hıristiyanlığın yayılmasını engellemek
için birçok Hıristiyanın kanını döktüğünü ve bununla beraber Hz. Mesih
kilisesini yine koruduğunu yazar. O zaman henüz Roma’da kilise denilecek
şekilde bir kilise yoktu. Özellikle Domitian’ın bu hareketi sadece Roma hükümeti aleyhine yapılan bir hareketi engellemek için olduğunu genel tarihler itiraf ediyorlar. Hatta Tarihçi Cantu eserinin 5. cilt 174. sayfasında o zaman idam edilenler içerisinde Filavius Clemens gibi imparatorun yakın akrabasından kimseler de bulunduğunu itiraf ediyor.
Miladi ilk asırda Hıristiyanlığın bu derece tanınmaması, Yahudilerle beraber geçindikleri süre Mesihîler onların ibadethanelerinde ibadet ettikleri
gibi Yahudilerle bozuşup ayrıldıktan sonra da onların zarar vermesinden
korunmak için sırlarını çok iyi saklamalarındandır. Bazı yeraltında olan depolarda ve bazı kimselerin evinde dinî toplantılar düzenleyerek gerçek
inançlarını gizlerlerdi. Fakat bu sırları gizlemeyi de onlar icat etmediler. O
zamana kadar felsefe okullarının hepsinde bu âdet vardı. Hatta Eflatuncular

Titus Flavius Domitianus (51–96), Domitian adıyla bilinen Flavius Hanedanı’na mensup
Roma İmparatoru’dur. Bkz. Büyük Larousse, VII, 3311.
49
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da bu şekilde yaptıklarından Mesihîler sırlarını gizleme işini onlardan öğrenmişlerdir.
Ancak görünüşte kendilerini herkesten gizlediler. İşin aslında Yahudilerle çekişmeleri arttırarak o milletin pek büyük bir düşmanlığına karşı koydular. Bu süre içinde Mesihîler kendi aralarında da -Petrus ve Pavlus’un
açtığı tartışmaların devamı olmak üzere- bir takım tartışmalar çıkardılar. Bu
tartışmalar üzerinde uzun müddet ısrarla devam ederek sonunda Hıristiyanlığı -her biri belli başlı birer mezhep olan- Nivistikler (Gnostikler), İbniviyet (Ebiyonitler) ve Bazilidiyen, Valentinien, Marsuniyet, Nasranîler mezhepleri gibi elli dört mezhebe ayırıp bunlarında her birini bir takım şubelere
ayırmaya kadar gittiler.
Bu anlaşmazlıklar ve bölünmeler meydana geldiği zaman şimdi ellerde
dolaşan İnciller ve Resullerin Mektupları var mıydı, yok muydu burası araştırmacılar arasında tartışma konusudur. Ancak ne kadar İncil varsa hep bu
ilk asrın sonlarıyla ikinci asır içinde yazılmış olduğu hakkında kesin bilgi
elde edilmiştir. Fakat İncillerin yalnız dört İncil olarak yazıldıklarına dair
kesin bilgi yoktur. Her mezhep mensubunun kendisine mahsus bir İncil
yazmasıyla ortaya başlıca elli dört adet İncil çıkmıştır.
(Bu gerçek gün gibi ortada iken İncillerin bozulduğuna dair Müslüman
âlimler tarafından ileri sürülen iddiayı Hıristiyanların reddetmeye çalışmaları hayret edilecek şeydir. Müslüman âlimler, Hıristiyanların kitabının bozulduğunu iddia etmekle yine incelik göstermişlerdir. Eğer Hıristiyanların
hiç kitabı olmadığını ve hepsi sonradan uydurma şeyler olduğunu, hepsi bir
biriyle çeliştiğini, bundan dolayı hepsi yanlış olduğunu ileri sürmüş olsalar
caba Hıristiyanlar ne cevap verecekler?)
Hıristiyanlığın elli dört mezhebe ayrılmış olmasını İslâm’ın dört mezhebe ayrılmış olmasıyla karşılaştırmak kesinlikle büyük bir hatadır. İslâm’ın
dört mezhebinden birisinin diğerinden sanki hiç farkı olmadığı kelam ilmi
uzmanlarınca bilinir. Hatta Hıristiyan mezheplerini Ehl-i Sünnet ile Şia ara~ 57 ~
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sındaki ihtilafa bile kıyaslamak hatadır. Çünkü Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki tartışma yalnız Ehl-i beyt (Hz. Muhammed’in ev halkı) sevgisi meselesinde aşırılıktan ibarettir50. İki tarafın da Kuran-ı Kerim’e şimdiki gibi iman
etmekte oldukları da bilinmektedir.
Hıristiyan mezhepleri tanımak için işi şu şekilde ele almalıdır:
1. Yukarıda anlatıldığı gibi daha ilk başlarda, İsevîliğin gerçek şeriatına
aykırı olarak yasak etleri yemek gibi hallerden başlayarak, kısa süre içinde
İsevîliğin gerçek şeriatını tamamıyla değiştirmişlerdi. Fakat bu değiştirme ve
bozmanın olması zorunluydu. Çünkü İsa’nın Allah’ın manevî katına yükselmesinden sonra onun şeriatını ayakta tutup devam ettirecek ne maddî ne
manevî hiçbir kuvvet kalmamıştı. Yani İsevî şeriatı kendisi tarafından kurulamamıştı.
2. Havarilerin verdikleri haberler yani İncillerin rivayeti Hz. İsa’nın biyografisinden ibarettir. Hükümler bulunmadığından hükümleri olmayan bir
mezhebe istedikleri hükümleri katmakta bir zorluk çekilmedi.
3. Mesihîlik adına ortaya çıkan mezhep derhal felsefe mezhepleri (ekolleri) ile karışarak ve felsefe mezhepleri (ekolleri) tabiatıyla Mesihîliğe üstün
gelerek Mesihîliğin etkisi tamamen kayboldu.
4. Romalılardan Yunanlılardan Mısırlılardan ve Anadolu halkından yani
Yahudi olmayan milletlerden Mesihîliğe girenler, din dili olan İbranî dilinde
Baba, Oğul, Rab Allah gibi terimlerin anlamlarını bilmiyorlardı. Bilmemelerinden dolayı verdiği anlamlarla havarilerin İsa’dan getirdikleri pek az bilgileri de tamamen yanlış ve ters anlamışlardır. Bu da Mesihîliği tamamen saptırmıştır.

Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki tartışma sadece Ehl-i Beyt sevgisi meselesi değildir. Esas ihtilaf
imamet meselesindendir.
50
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İşte esasen bu dört sebepten ve diğer önemsiz pek çok sebepten dolayı
adı geçen elli dört grubun (mezhebin) elli dördü de sapmış ve hiç birisi hak
dine benzemedikleri gibi pek çoğu da mecburen birbirine benzememiştir.
Araştırmacılara bir örnek olması için bunlardan bazılarının özelliklerini
sunalım:

1. Nivistikler (Gnostikler) Mezhebi51
Fransa’nın meşhur filozoflarının bir araya gelerek meydana getirdikleri
çok mükemmel bir Felsefî İlimler Sözlüğü’ünde52 anlatıldığına göre bu mezhep, bir takım felsefe mezheplerinden Yeni Mesihîlik mezhebine girmiş kişilerin miladi ilk asırda oluşturmuş oldukları bir mezheptir. Katolik mezhebinin diğer bütün mezhep mensuplarını yok ettiği zamana kadar devam etmiştir.
Bu mezhebin ortaya çıkmasına sebep olan şey, Mesihî mezhebinin yetersizliği olmuştur. Çünkü bunlar, havarilerin Mesih hakkında verdikleri bilgileri bir din haline getirip de bir millete sunulmaya uygun olmadığını düşünerek Mesih’in birkaç öğüdünün bazı meselelerde işe yarayabileceğine karar
vermişlerdir. Bunlar sonradan Hıristiyan Kilisesini oluşturan adamların hiç
birisini beğenmemişlerdir. Fakat bunlar her ilmin ve fennin kendilerinde
bulunduğunu iddia ettikleri hâlde, yine öyle ilim ve irfan içerisinde bir takım hayaller ortaya koydular ki diğer felsefe ekollerinden de bunların aleyhine karşı çıkanlar oldu. Bize göre en önemli olan kararları; havarilerden

Gnostisizm, Antik Mısır Ezoterizmini (Platon, Pisagor), İbrani geleneklerini, Zerdüşçülüğü,
bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hıristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok
tarikatın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır. Bkz. Wikipedia. Org. 20 Ağustos,
21:15.
52 Müdafaa’da bu eserin müellif (ler)i meçhuldür. Ancak biz, adı geçen eserin, Voltaire, Rousseau, Holbach, Diderot, d‟Alembert gibi Ansiklopedistler’in 1751–1780 yılları arasında 35 c.
olarak yayınladıkları, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers/Açıklamalı Bilimler, Sanatlar ve Zanaatlar Ansiklopedisi ya da Sözlüğü olduğu kanaatindeyiz.
Bkz. Özarslan, age, 21.
51
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başlayarak İncil yazanlara kadar hepsinin yalancı ve iftiracı olduklarına dair
verdikleri karardır.

2. Ebiyonitler (İbniviyet)53
Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ortaya çıkış
sebepleri şöyledir:
Bazı Romalı ve Yunan Yeni Mesihîleri, İbranî dilini bilmediklerinden İbranice yazılmış olan İncillerde Hz. Mesih’e Allah’ın gerçek biyolojik oğlu mu
yoksa Allah’ın kendisi mi denilmesi gerekeceği konusunda şüpheye düştüler. Bunun üzerine Epifan (Epiphanios)54 adında bir kişi İbranicede uzman
olmasından dolayı kitapların ve mektupların ifadelerinden Romalıların ve
Yunanlıların anladıkları mana yanlış olduğunu ispat etmiş ve bu şekilde adı
geçen mezhep kendi adına ait olmuştur.
Bu mezhep, Matta İncili’nden başka diğer İncilerin hepsini yalandır diye
inkâr etmiştir. Matta İncili’ni de sonradan Hıristiyanlığı değiştiren papazların doldurdukları yalanlardan ayıklayarak kabul edilebilir bir duruma getirdikten sonra kabul etmişlerdi.
Mesih’i, gönderilmiş bir peygamber olarak görürler. Havarilerden hiç
birisini peygamber ve elçi olarak kabul etmezlerdi. Matta’yı İncil’i koruyan
olarak tanırlardı. Mesih’in tavsiye ettiği ve dini değiştiren Hıristiyanların
terk ve reddettikleri -bazı etlerin yenilmemesi gibi- Musevî emir ve yasakları
geçerli sayarlardı. Bundan dolayı Katolik kilisesi: “Kilisemizin temeli olan
Petrus’un bile yemiş olduğu şeyleri nasıl yasaklayabilirler?” diye bu mezhep
mensubunu gelişi güzel inkârcılıkla suçlamıştır.

Ebiyonitler (İbniviyet), Yahudi asıllı ilk Hıristiyanlardan bir cemaatin üyeleridir. Ebiyonit,
İbranice “yoksul, fakir” anlamında bir kelimedir. Hasımları bu cemaat üyelerine, küçümsemek
için “fakirler, yoksullar“ anlamına gelen Ebiyonitler ismini vermişlerdir. Bkz. A. Küçük, G.
Tümay, M. A. Küçük, Dinler Tarihi, 470.
54 Epipfanios (315–403), Selamisli (Kıbrıs) piskoposu, Kilise tarihçisidir Bkz.Büyük Larousse
Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, İstanbul Trz, VII, 3747.
53
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3. Bazilidien
Bu mezhep Bazil adlı bir papazın başkanlığında oluşturulmuş sapık bir
gruptan ibarettir. Hıristiyanlıktan tamamen çıkmış gibi bir şeydir. Kendilerine ait başka bir İncilleri vardı. Onlar gökyüzünü üç yüz altmış beş tabaka
farz ederek her tabakada akıl kelimesiyle tabir ettikleri bir Rabb’ın varlığına
ve bu dünyanın en sonraki tabakanın Rabbi tarafından yaratıldığına inanırlardı.
Öldükten sonra dirilmeyi ruh göçü (reenkarnasyon) ile yorumlamak
bunlarda görülmüştür: “İnsanın ruhsal hayatı değil, hayvanî hayatı da yok
olmaz. Fakat bu vücut bir kere çürüdükten sonra yerine gelecek olan vücudun yine bu vücut olacağı düşünülemez. Artık hangi bir şekli olursa onunla
şekillenmiş olur.” derlerdi.

4. Valentinien
Bu mezhep Valentinus55 adında bir Mısırlı papaz tarafından kurulmuştur.
Temeli, Hıristiyanlıkla Eflatunculuk’u birleştirdikten sonra içine Hint ve
Çin’in bazı felsefelerini katmaktan ibarettir. Âlemi ikiye ayırıp birisine ruhanî âlem, diğerine cismanî âlem derler. Ruhanî âlem sonsuza kadar geniş
bir âlemdir. Otuz görevli ilahlar bunun otuz katmanını idare ederlermiş.
Cismanî âlem ise ruhanî âlemden tamamen başkadır. Onu yaratan Rab, fikir
ve harekette ruhanî âlem sahiplerinden ayrılmak istediği için yaratılmışlarda
bu hamlık (olgunsuzluk) görülürmüş. İnsanoğlu da ruhanîlik ve cismanîlik
gibi iki unsur ile oluşmuştur. Eğer kişisel eğitim ve kalp temizliği ile kendisini cismanîlikten ruhanîliğe çıkarır ise cismanîliğin eksikliğinden kurtulup
ruhanîliğin bütünlüğüne geçermiş. Bir rivayete göre bu mezhep, Mesih’i,
ruhanî âlemden cismanî âleme inmiş olarak kabul ederek kendi felaketlerinin sadece cismanî âlemin olgunlaşmamasından ortaya çıktığına inanırmış.

Valentinus (135–160), Kıbrıs kökenli gnosisçidir. Öğretisi, Mısırda önemli bir gnosis elyazmaları koleksiyonunun bulunmasıyla açıklık kazandı. Bkz. Büyük Larousse, XXIII, 12072.
55
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5. Marsuniyet56
Marcion (Marsiyon)57 adında Sinoplu bir papazın kurduğu mezheptir.
Marcion, birisi iyilikleri yaratan ve diğeri kötülükleri yaratan iki Allah düşünmüş ve İsrailoğulları peygamberlerinin hepsi, kötülükleri yaratan Allah
tarafından gelmiştir. Hz. Mesih ise iyilikleri yaratan Allah tarafından geldiği
için Yahudilerin kabul etmediklerine inanmışlardır. Hatta Musevî şeriatınde
ibadetlerin temeli olan bir takım kurbanlar sunulmasını kötülük olarak kabul etmişler, Nasraniyette ise bunların gerekli olmamasını iyilikten saymışlardır.
İşte örneğini göstermiş olduğumuz bu mezhepler gibi belli başlı elli dört
mezhep meydana gelmiştir. Bunların da her birinin yüzlere ulaşan dalları
olmuş. Katolik, Ortodoks denilen ve Allah’ı “Bir içinde Üç” ve “Üç içinde
Bir” saymak gibi sonraki görüşleriyle herkesi kendilerine güldüren mezhepler de hep bunlardan meydana gelmiştir. Bu durumda araştırıcıların aklına
gelecek olan şey, bu kadar değişiklikler ve dönüşmeler arasında asıl Hıristiyanlığın nerde kalmış olacağı düşüncesi olması doğaldır. Gerçi asıl Hıristiyanlık henüz yok olmamıştı. Nasranî adıyla yine devam etmişti. Şimdi onlar
hakkında bilgi verelim.

6. Nasranîler
Müslümanların, Hz. Muhammed’den önce hak mezhep olarak görebilecekleri bir mezhep varsa o da bu Nasranîler mezhebidir. Bu mezhep Hz.
Mesih’ten çok önceleri vardı. Yahudiler asıl Musevî şeriatı hükümlerine birçok akıl dışı şeyler katarak yoldan çıktıkları zaman Nasranî mezhebi men-

Marsiyonitler: MS. 170 yılında Roma’da ölen, Tevrat’ın tanrı tasavvurunun oldukça gaddar
olduğunu ifade ederek Tevrat’ı reddeden ve bu nedenle bir şekilde aforoz edilen Sinop’lu
Marsiyon tarafından kurulmuştur. Bkz. H. Özarslan, age.
57 Marcıon, II. Yüz yılın başında Sinop’ta doğmuş bir filozoftur. O, çoktanrıcılıktan Hıristiyanlığa geçenlerin ilkidir. Gnostik ve felsefecidir. Kilise doktrinlerinin ve metinlerinin incelenmesinde mutlak bir eleştiriyi getirenlerdendir. Bkz. Albert Houtın, Hıristiyanlığın Kısa Tarihi, çev:
Abdurrahman Küçük, Ankara Üniversitesitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi 1982, XXV, 1.
56
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supları Allah’ın şeriatını asla bozmamışlar, şarap içmemişler, adalet ve insaftan ayrılmamışlardır. Bu gün felsefe kitaplarında bunların güzel ahlakı fazlasıyla övülür. Sözünde durmak, herkese iyilik yapmak bunların en başta
gelen özelliklerindendir. Hatta Vaftizci Yuhanna gibi bazı büyükler de hep
bu mezhebi seçmişlerdir. Bunu kilise kitapları da inkâr etmezler.
Hz. Mesih’in ortaya çıkışıyla beraber yaydığı melekçe ahlakı, Nasranîler
tarafından uygulanagelen şeriatın hükümleri demekti. Bundan dolayı Mesih’e ilk önce bağlanan ve değer verenler bunlardı. Hatta Yahudiler Mesih
taraftarlarına bunun için Nasranî demişlerdir. Roma’nın bazı cahil papazları
Hz. Mesih Nasıra kasabasında ortaya çıktığı için ilk Hıristiyanlara Nasranî
denildiği zannına kapılmışlar ise de bu düşünce yanlıştır. Çünkü Nâsiret
kasabasına ait olmak yalnız İsa’ya mahsustur. O da Nasirî sözü ile söylenmiş
olduğu herkes tarafından bilinir.
Özetle miladi ilk asrın sonlarından başlayarak ikinci asır içinde meydana gelen mezhep tartışmaları ile ortada yüzlerce mezhep hüküm sürmeye
başladı. Bu arada Nasranîlerin yine evvelki Nasranîlikten ayrılmayarak
onun üzerine devam etmeleri, kendi değişim ve yenilenmelerini göremeyen
ve sonradan Katolik adıyla ayrılan Hıristiyanlar gözünde Nasranîleri asıl
Hıristiyanlıktan ayrılmış gibi göstermişti. Çünkü kendi dönüşümlerinden
haberi olmayanların herkesi dönüşmüş zannedecekleri malumdur. Delirenler de çıldırdıkları zaman kendi cinnetlerini fark edemeyerek herkesi çıldırmış zannederler. İşte bunun gibi diğer Hıristiyanlar da Nasranîleri dinden
çıkmakla suçlamışlardır.
Bu mezhep hakkında, Hıristiyanların inançla ilgili kitaplarını iyice inceleyerek Nasranîleri neden kâfirlikle suçladıklarını öğrenmiş olduk. Bunların
din dışılıkla suçlanmalarının sebebi, Musevî dini hükümlerinden bazılarını
İsevî şeriatına karıştırmalarından dolayıymış. Bakınız Nasranîler ne cevap
vermişler. Demişler ki:
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“Evet, biz Musevî dininden bir takım hükümleri İsevî dinine katmaktayız. Fakat size sorarız ki İsa Musevî dinini bozmaya mı geldi yoksa tamamlamaya mı? Hepiniz itiraf edeceksiniz ki tamamlamaya geldi. İşte biz de İsa
hangi şeyleri tamamladıysa kabul ettik. Fakat hitan (sünnet olmak) gibi, yasak etleri yememek gibi Hz. İsa’nın da kabul ettiği ve uyguladığı hükümleri
hangi belgeyle terk ettirmek istiyorsunuz?”
Bu sorgulamaya rağmen sapıtan Hıristiyanlar kabul etmediler. Onlar bir
yandan “Bozmaya gelmedim tamamlamaya geldim” İncil sözüne inanmakla
beraber diğer taraftan Hıristiyanlığı tamamen bozmuş olduklarından dolayı
bir türlü asıl Hıristiyanlığın Nasranîlikten ibaret olduğuna inanamadılar.
Nasıl ki İslâm âlimleri: “Sizin dininiz bozulmuştur!” dedikleri hâlde de kabul etmeyip bu iddianın aleyhine getirilecek kanıt arasalar da bulamazlar.
Ya acaba Nasranîler aleyhine bir kanıt ortaya koyabilmişler mi diye düşünürsünüz? Ne mümkün? Miladın dördüncü asrında nice alçakçasına oyunlar, hileler ile diğer mezheplerden pek çoğunun mensuplarını yok eden Katolikler bunları da zorla yok etmişlerdir.
Nasranîlerin Hz. Mesih’e ilahlık isnat etmediklerini bildirmeye gerek bile yoktur. İsrailoğullarının peygamberleri Nasranîlere Mesih olarak bir kişi
geleceğini haber vermişlerse de o kişinin, Allah olacağına dair bir açıklık
getirmemişlerdi. Adeta şerefli bir peygamber olacağını bildirmiş olduklarından Nasranîler de peygamberin ortaya çıkmasını bekliyorlardı. Havarilerin
bazıları Hz. Mesih’in arkadaşları olduğundan Nasranîler tarafından kabul
edilmiştir. Gerçi Petrus ve Yahuda gibi hainleri de İsa’nın arkadaşları olduğunu söylerler. Ancak Müslümanlar Ebu Cehil’in sadece Hz. Resulün mübarek yüzünü görmüş ve konuşmuş olmasından dolayı ne derece sahabe olduğuna karar verirlerse Nasranîler de havarilerden hain olanlara o derece
karar verirler. Bu durumda Katoliklerin bunları bağışlamaları düşünülebilir
mi?
Hıristiyanlığın yayılışının başlarında uğradıkları rivayet olunan zulümlere dair bilgilerin en doğrusu aşağıda açıklanacaktır.
~ 64 ~

− Müdafaa −

H. HRİSTİYANLIĞIN NASIL DOĞDUĞUNA DAİR ELDE ETTİĞİMİZ TARİHİ BİLGİLERDEN ÇIKAN SONUÇ
“Mesih’in Allah’ın katına yükseltilmesinden sonra, Filistin’de dikiş tutturamayarak etrafa dağılan Havarilerin hemen hepsi idam edildi. Mesihî
mezhebi birtakım diğer felsefî mezheplere karışıp bozuldu. Bununla beraber
Romalılara göre hâlen Mesihîliğin Yahudilikten hiçbir farkı yoktu. Şu kadar
var ki Yahudiler Mesihîleri kabul etmediler. Onlar da Yahudilerden ayrıldılar. Her gün bir adamın rivayetiyle eklemeler yaptıkları mezhepleri gizlice
yayar ve güçlendirirlerdi. Yahudilerin düşmanlığı ve düşmanlıkları sebebiyle Romalıları kandırmalarından dolayı birkaç Mesihî idam edildi. Fakat bu
idam Hıristiyan olduklarından dolayı değildi. Sadece siyasî bir konu sebebiyle olduğunu ispat etmiştik.”
Şimdi papazlar Hıristiyanlığın başlangıcında uğramış olduğu zulümleri
büyülte büyülte o dereceye vardırmışlardır ki sanki bu hak dinin ilk yayılışında koca bir Roma devleti Hıristiyanlığın aleyhine bütün kuvvetiyle karşı
koymuştur. Nerede cemaatin biraz canlandığını gördüyse hemen katliama
başlayarak dinin kökünü kazımaya girişmiştir. Fakat Cenabı Hak bu dini
dünyada egemen olmasını istediğinden Hıristiyanlar bir taraftan yine çoğalıp ortaya çıkmışlardır.
Dinlerini güçlendirmek için papazları bu gibi yalanlarda hoş görürüz.
Çünkü halkı bu şekilde aldatmakta çıkarları vardır. Ancak bu yalanları tarihî
yalanlardan saymalarına tarih izin vermez, biz de vermeyiz. Bu yalanları
tarihî bilgilerden sayarak kanıt olarak sundukları incelenince insaf sahiplerine bu yalanların derecelerini anlatmak için Hıristiyanlığın başlangıcında
uğradığı zulümlere dair mevcut olan tarihî bilgileri aynen araştırmacılara
anlatmak gerekir.
Mesihîlerin, Hıristiyanlığın ilk yıllarında bazı şiddetli cezalara uğratıldıkları inkâr edilmez. Ancak bi kere bu cezalar zulüm değildir. Zulüm diye
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haksız ve gerekçesiz yapılan merhametsizliğe derler. Voltaire’in de dediği
gibi o zaman Mesihîlere uygulanan cezalar gerekçesiz ve haksız değildi.
Papazlar bir de zulümlere genellik katarak genel zulümler diye bütün Hıristiyanlara genelleştirirler. Fakat bu da yanlıştır. Çünkü yapılan zulümler genel değil özeldi.
Bu konu hakkında doğru bilgilerin kaynağı kilise tarihçilerinden olan ve
yazdığı tarih Hıristiyanlarca güvenilir olarak kabul edilen Padonios’un tarihinde58 bulunan şu emirnamedir. Bu emirname Hıristiyanlar aleyhine miladın ilk asrında imparator tarafından verilmiştir:
“Sipiranos ve Sityonos ve diğer bazı kimseler Mesihî olduklarını söyleyerek imparatora boyun eğmeyeceklerini ve önünde saygıyla eğilmeyeceklerini bildirdiklerinden dolayı öldürülmeleri için bu emrimiz yazılmıştır.”
Demek ki ilk mezalim aslında din için değilmiş. Çünkü idamlarına karar
verilenlerin suçu, imparatora saygı ve boyun eğmediklerinden ibaret olduğu
gösteriliyor. Gerçi bu işte Hıristiyanlık da bir sebep olarak görülüyor. Fakat
idamın sebebi değil, boyun eğmemenin sebebi olarak görülür. İkinci olarak,
idam bütün Hıristiyanlar için değil. Çünkü öldürülenlerin ismi belirtiliyor.
Fakat bu işte Yahudilerin fitneliği olduğunu iddia eden papazları yalanlamayız.
Yukarıda, yayılışının ilk dönemlerinde Hıristiyanlığın Romalılar tarafından önemli ve bağımsız bir din gibi görülmediğini ispat için bir defasında
idam edilen Mesihîlerin din için değil başka bir sebeple idam edildiklerini,
idam edilenlerin içinde Flavius Clemens gibi imparator ailesinden kişiler de
bulunduğunu açıklamıştık. Papazlar bunu genel işkencenin ikincisi sayarak
özellikle Hıristiyanlığın yok edilmesi için yapıldığını iddia ederler. Biz burada gerçek açıklamayı tarihçi Cantu’nun ağzından verelim. O da kitabının

58

Ahmet Mithat Efendi, bu tarihçinin eserinin adını bildirmemiştir.
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5. cildini 477. sayasında bunu genel işkencenin ikincisi diye yazdığı halde
sebebini şöyle anlatıyor:
“İmparator Domitian (MS. 51–96)59 putperestlerin yıkılmış olan tapınağını yeniden inşa etmek istedi. İnşaat masrafları için Yahudilerden nakit
para yardımı istedi. O zamanlar Hıristiyanlar da Yahudilik adı altında bulunduklarından ve bu tapınağın tekrar yapılmasını putperestliğe bir hizmet
saydıklarından istenen yardımı kesinlikle vermemekte inat ve ısrar ettiler.
İşte ikinci zulüm bundan dolayı yapıldı.”
Şimdi iyice inceleyelim. Hıristiyanlığı yok etmek için adam öldürmek ile
Yahudilerden bir halkın devlet tarafından istenen bir yardımı vermedikleri
için öldürülmeleri arasında ne kadar büyük fark vardır? Bir mesele ki içinde
Mesihîliğin adı bile yok. Özellikle idam da genel değildir. Tarihçi Cantu öldürülenleri isimlerini bildiriyor.
Roma imparatorlarından olan Trajan (Traianus) da papazlar tarafından
Hıristiyanlığa haksızlık edenlerin arasına konulmuştur. Biz, bundan önce,
Trajan’ın İgnatius adlı azizi sadece politikaya karışmasından dolayı öldürmüş olduğunu belirtmiştik. O haberi şimdi gerçek açıklamalarla ispat edelim:
O sıralarda Yahudilerin aldatmalarıyla Roma devleti, Yahudi milletinden Mesihî adını alan bir gurubun gizlice ibadet ettikleri yerlerde insan eti
yediğini, aralarında her türlü cinsel ahlaksızlık işlediklerini, Mesih adında
bir adama taparak Romalıların bunca heykel ve putlarını aşağıladıklarını
zannediyorlardı. Özellikle yakında her tarafı yakıp kendileri de devlet aleyhine ayaklanacaklarına kesin olarak inanıyorlardı. Bu cemaat ise çoğunlukla
Anadolu tarafında bulunduğundan gerçek durumları araştırılarak gereğinin

Domitian (Domitianus) Flaviuslar ailesinden gelen Roma İmparatoru’dur. 81–96 yılları
arasında imparatorluk yaptı. Bkz. “Domitianus”, Büyük Larousse VII, 331.
59
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yapılması meşhur filozof Philo’nun oğlu diğer Pliny’e (Plinius)60 verilmişti.
Pliny, o zaman Anadolu’da birkaç eyaletin valisi bulunuyordu. Bu meseleye
dair Pliny tarafından Trajan (Traianus)’a sunulan bir rapor Roma Devleti
arşivlerinde yerini almıştır. Bu gün bu rapor bütün tarih kitaplarında bulunduğu gibi Cantu tarihinin 5.cilt, 26. bölümünde vardır. Demek oluyor ki
adı geçen rapor bize bu konuda gereken doğru bilgileri verecektir.
Pliny, Mesihîleri yalnız Mesihî oldukları için mi cezalandırmak, yoksa
siyasî suçlarını araştırarak mı cezalandırmak gerekeceğini ve cezanın hangi
sınıf halka kadar yaygınlaştırılacağını sorup anlamak için bazı önerilerde
bulunduktan sonra diyor ki:
“Ben onlara Mesihî olup olmadıklarını sordum. Mesihî olduklarını söyleyenleri birkaç defa korkuttum. Onların din ve mezhebi ne olursa olsun
emirlere karşı gelmemelerini ve devlete karşı gösterdikleri düşmanlıklarının
cezalandırmayı gerektireceğini söyledim. Bir kaç tanesini Roma’ya göndermek için tutukladım. Çünkü onlar Romalılardır. Bunlara atılan suç mezhep
yaydıkları söylentisidir. Bana imzasız bir rapor verildi. Onun içinde bir takım kimselerin Hıristiyan oldukları haber veriliyor ise de onlar bunu inkâr
ederek asla Hıristiyan olmadıklarını söylüyorlar ve kanıt olarak da bizim
putlarımızın ismini anarak senin resmine kadeh kaldırarak ibadet ediyorlar.
Dahası İsa’ya lanetler ediyorlar. Samimi Mesihî olanlar bunu yapmayacaklarını ümit ederim. Mesihî oldukları haber verilen diğer birçok adamlar ilk
önce Mesihî olduklarını söyledilerse de derhal kimisi üç seneden beri ve
bazısı yirmi seneden beri bu mezhebi terk etmiş olduklarını kesin olarak
söylediler. Özellikle hepsi senin resmini ve tanrıların putlarını yücelterek
secde ettiler. İsa adına lanetler okudular. Onların hata ve günahı yalnız bazı

Plinius (62–114), Latin yazar. Hatiplik yeteneği ile ün kazandı. Günümüze yalnız 100 yılında
yazılan Traianus’a Övgü adlı yapıtı kaldı. Mektuplarıyla da ün kazandı. Bitini (Bihynia) valisi
iken Traianus’a gönderdiği mektuplardan oluşan onuncu kitap eyalet yönetimi konusunda
özellikle Hıristiyanlara karşı nasıl davranılacağı üzerine ilginç ayrıntılar yer almaktadır. Bkz.
Büyük Larousse, XVIII, 9434.
60
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özel günlerde şafakla beraber kalkıp İsa adına övgüler düzmek, zina, işkence
ve eziyet vermek gibi günahlar işlememeye ve Kristos (İsa)’u terk etmemeye
yemin etmek, sonra genel bir sofraya oturup orada namusluca vakit geçirmekten ibaret olduğunu da doğru haber olarak bildirdiler. Gerçeği mutlaka
ortaya çıkarmak için bu mezhebin reisine bağlı iki cariyeyi işkence altına
aldım. Fakat bunların verdiği bilgiler de önceki bilgilerden ibarettir. Devlet
tarafından suç sayılacak bir şey elde edemediğimden senin emirlerini beklemek üzere araştırmayı bıraktım. Halkın çeşitli sınıflarından gerek çocuk ve
gerek büyük bir hayli halk bu mezhebe girmiştirler. Hatta bu bulaşıcı fikir
yalnız şehirlere değil köylere kadar da yayılmıştır.”
Pliny’nin raporu bundan ibarettir. Bir de imparatorun buna cevap olarak yazdığı mektuba bakalım:
“Azizim Pliny, sana verilen Mesihîleri araştırma işinde çok güzel bir
usul uygulamışsın. Çünkü bu gibi işlerde genel bir kural koyarak takip etmek mümkün değildir. Bunları tekrar incelemeye ve sıkıştırmaya gerek
görmem. Fakat eğer suçlular varsa ceza görmelidirler. Eğer suçlanan inkâr
eder ve tanrılarımız adına yemin ederse bu pişmanlığı kabul etmeli ve ondan her ne şüphe edildiyse hepsini de affetmeli. Verilen şüpheli haberlere
bel bağlamamalı. Bu haksızca bir örnektir. Bu örneğe benzemeyi seçmek ise
arzumuz değildir.”
Şimdi; gerek Pliny’nin raporuna, gerek imparatorun yazdığı cevaba göre bu inceleme ve baskının Hıristiyanlığı yok etmek için yapıldığına bir karar vermek mümkün müdür görelim.
Ne hacet… Altı yüz kadar tanınmış uzman yazarın bir araya gelerek
meydana getirdikleri Conversation61 adlı değerli eserde (c. 14, s. 393.) Hıristi-

Conversation: Ahmet Mithat Efendi’nin oldukça fazla alıntı yaptığı eserlerdendir. Bu eserin
Fransızca telif edilmiş bir ansiklopedi olduğunu düşünüyoruz. Bkz. Orhan Okay, “Müdafaa”,
TDVİA, İstanbul 2006, XXXI, 459.
61
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yanlara yapılan zulümler konusunda da verilen bilgilere şöylece bir göz atalım:
“Filistin’de ilk kez görüldüğü rivayet edilen genel zulümlere bu adı
vermek hatadır. Mesihîlerden birkaç reis öldürülmekle iş bitirilmiştir. Bu
reisler ise Aziz Etiyen ile Küçük ve Büyük Yakup’lardır. Sonra bu ikisi miladi 62’de şehit edilmişlerdir. Fakat bunların şehit edilmesinde Roma hükümetinin parmağı yoktur. Roma imparatoru Claudius (M.Ö. 10-MS. 54), Yahudiler arasında çıkan bir anlaşmazlık üzerine (Yahudilerden maksat Musevîler
ile Mesihîler olacaktır.) bunlardan bazılarını idam etti ise de buna Hıristiyanları yok etmek demek mümkün değildir! Neron’un Roma’yı kendisi tarafından yakılmasını Hıristiyanların üzerine atmakla birçok Hıristiyan halkın
intikamına teslim etmesi gerçi Hıristiyanlar için bir zulüm idi. Buna da Hıristiyanlığın yok edilmesi veya yok olması anlamı verilemez. Miladi 95’de
Domitian bir hayli Hıristiyan öldürdü. Fakat Hıristiyanlığın yok edilmesi
için değil belki onlar çarmıha gerilmiş Mesih’i kral tanıdıklarından ve Romalıların emrine uymak istemediklerinden ileri gelmiştir. Genel işkencenin
üçüncüsü Trajan’ın (Triaianus)’un zamanında Hıristiyan cemiyetlerine atılan
siyasî suç üzerine meydana geldiği rivayet olunur. Fakat tarih tarafından
belirlenmiştir ki bu da Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak için değildir. Hıristiyanların kendilerini diğer bütün mezheplerden ayırarak Romalıların dini
ve devleti aleyhine hazırlık yaptıklarına dair Yahudiler tarafından atılan
iftira üzerine siyasî olarak meydana gelmiştir. O zaman Hıristiyanlar halkın
en miskinlerindendi.”
İşte bu bilgiler, Hıristiyanlarca ret olunamayacak doğru bir rivayettir.
Neticede bu önceki üç zulmün Hıristiyanlık aleyhine olmadığını gerçeğe
saygılı olan kilise yazarları da kabul etmişlerdir.
Bu sırada yine Yahudilerin aldatmasıyla sıradan insan topluluğu Mesihîleri buldukça öldürmeye kalktıkları olmuştur. Fakat Roma valilerinin

~ 70 ~

− Müdafaa −

Mesihîleri halkın kötülüğünden korumada kusur etmediklerini tarih kabul
eder. Tarihçi Cantu da itiraf eder.
Genel zulümlerin dördüncüsü imparator Adriyan (MS. 76–138) tarafından yapılmış ise de Hıristiyanlık değil Hıristiyanlar aleyhine de yapılmamıştır. Sihirbazlıkla suçlanan Yahudiler aleyhine olduğunu ve o zaman henüz
Hıristiyanlarla Yahudiler Roma devleti gözünde eşit olduğundan bir kaç
Hıristiyan’ın da öldürüldüğünü Tertullian,62 Cantu gibi tarihçiler ve Conversation ve diğer bütün tarihler itiraf ederler. Bu sırada Mesihîlere şahsi düşmanlığı olan birkaç valinin birkaç adamı öldürmesini genel zulümden saymaya imkân yoktur. Beşinci zulümleri emreden İmparator Marcus Aurelius’dur (MS. 121–180). Bu İmparator’un Mesihîlik aleyhinde bulunan bazı
filozoflara kapıldığını ve Mesihîleri Hıristiyan oldukları için değil Roma
devletine ve dinine düşmanlık gösterdikleri için biraz şiddet kullanmış olduğunu tarihçi Cantu (5. cilt, 482. sayfa) da yazar.
Genel zulümlerin altıncısı Marcus Aurelius Commodus (MS. 161-MS.
192) ve özellikle Severus63 tarafından emredilen zulümdür. Cantu yine adı
geçen sayfada bu zulmün de Hıristiyanlar aleyhinde olmadığını ve Hıristiyanlar sadece devlet tarafından yaramazlıklarından dolayı ceza gören Yahudilerle birlikte şiddet gördüklerini itiraf eder.
Conversation, Severus’un emrettiği zulmün sebebini şöyle anlatıyor:
“Diğer taraftan Hıristiyanların sayısı artarak cemaatleri büyümesiyle
devlet tarafından ve milletçe verdikleri sözleri ve görevleri yerine getirmemeye başladılar. Az bir süreden beri Roma ordularında hizmet ederlerken
sonraları: “Sizin askerinize şeytanlar komutanlık yapıyor.” diye hizmet etmemek ve zorla alınanlar da bağlı kalmak için yemin etmemekte direndiler.

Tertullianus (MS. 1550–222) Batı Kilisesinin kurucularından ve Latince yazan Hıristiyan
yazarların ilkidir. 195 yılında Hıristiyanlığı benimsedi ve hukuk bilgisini bu dinin hizmetinde
kullandı. En önemli eseri Marsiyonculuk Hakkında’dır. Bkz. Büyük Larousse, XXII, 11450.
63 Roma İmparatoru (MS.146–211).
62
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Bunun üzerine miladi 192’de Romalıların çapulcu sınıfı Hıristiyanların aleyhine ayaklandılar. Bunda Severus’un da onayı vardı. Hatta miladi 202’de
Yahudilerin Mesihî mezhebine girmesini yasakladı. Bu sırada pek çok Mesihîler, mezhebi terk ederek yine Yahudi olmuşlardır.”
Görülüyor ki milattan iki asır geçtiği hâlde hâlen Hıristiyanlığın yok
edilmesi için her hangi büyük bir zorlama yapıldığı görülmüyor.
Bu zulümlerde ölen Hıristiyanların sayılarını papazlar abartsalar bile
ancak binlere vardırabilir. Tarihçilerden Origen (Origenes)64 üçüncü kitabında der ki: ”Dinleri için canını feda eden Hıristiyanlar o kadar azdır ki bir
bir saymak mümkündür.”
Meşhur İngiliz aristokratlarından Gibbons’un65 Hıristiyanlığın tarihini
içeren tarih eseri, bir rivayete göre Fransa Kralı On Altıncı Lui tarafından
bizzat Fransızcaya tercüme edilerek kendisi adına yayınlanmıştır. Bu kitap
sonradan Kantovel, Demoniyeominyon, Polark ve Kizzo gibi yine tanınmış
yazarların eklemeleri ve açıklamalarıyla birlikte on üç cilt olarak basılmıştır.
Bu kitabın giriş bölümünde: “Hıristiyanlık tarihinin gerçeklerine meraklı
olanlar ne papazlar tarafından yapılan rivayeti ve ne de onların muhalifleri
tarafından yazılan reddiyeleri dikkate almalıdır. Tarih ilmi bu gerçekleri
ortaya koymaktan aciz değildir. Çünkü o konuda nice belgeler ve kanıtlar
kendisine yardımcı ve hizmet eder.” dedikten sonra: “Din için şehit olarak

Origen/Origenes (185–254) Yunan tanrıbilimci ve kutsal kitaplar yorumcusu, kilise babasıdır.
İskenderiye Dinsel Bilgiler Okulu’nu yönetti. Başlıca eserleri: Kutsal kitaplar üzerine Homiliai, Eski
Ahit üzerine Ta Eksapia, reddiye kitabı Kata Kalson’dur Bkz. Büyük Larousse, XVII, 8882.
65 Edward Gibbons, İngiliz tarihçisi (1737–1794). Roma İmparatorluğu’nun geniş bir tarihini
yazdı. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Roma İmparatorluğunun gerilemesi ve
Çökmesi). Eser MS. 180–1500 yıllarını kapsar. Bkz. Meydan Larousse, Sabah Gazetesi Yayınları
VII, 549. Ahmet Mithat Efendi, adı geçen eserin 13 ciltlik ilaveli Fransızca baskısını/tercümesini
kullanmıştır. Eser, Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi adıyla dilimize 3 cilt olarak
Asım Baltacıgil tarafından kazandırılmış ve Bilim, Felsefe ve Sanat Yayınları (BFS) tarafından
1988 yılında yayınlanmıştır. Bkz. H. Özarslan, age, 22.
64
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canını veren Hıristiyanların sayısı yüzden fazlaya vardırılamamıştır.” denilir.
Netice olarak Hıristiyanlığın ilk iki asrı içinde kimse Hıristiyanlığı yok
etmeye girişmemiştir. Doğrusu budur.
İkinci asırdan sonraya gelince: Genel tarihlerin ittifakına ve kilise tarihlerinin de inkâr etmediklerine göre, Severus’den sonra Caracalla (186–217),
Macrinus (165–218), Heliogabalus (203–222), Aleksander Severus (208–235)
zamanında yani miladi 211’den miladi 235 senesine kadar Hıristiyanlık dinine saldırılmamıştır. Hatta “Bunlar kendi hallerinde topluluklardır. İnsanların güzel ahlak sahibi olmasından başka bir şeye hizmet etmiyorlar” diye
çok yardım da görmüşlerdir. Nihayet Aleksander Severus birkaç Hıristiyan
papazı filozof sıfatıyla dairesine de kabul etmişti. İşte başlangıcından beri
kimse tarafından yok edilmesine çalışılmayan Hıristiyanlık bu süre içerisinde de bu kadar yardım görmesine rağmen Aleksander zamanında, Hıristiyanlığın en fazla yayıldığı yerlerde, halkın yüzde sekizi veya onu Hıristiyan
olmuştu. Papazların rivayetine bakılırsa yüzde yirmi beşi Hıristiyan olmuştu. Bunların aleyhinde söyleyenler yüzde beşi de kabul etmezler. Biz Gibbons’un ortalama hesap olarak verdiği bilgileri kabul ediyoruz. Ancak bu
yüzde on oranında olan nüfus da halkın en alt kesimindendir. Hatta Voltaire
gibi karşıtların alay etmesinden vazgeçtik, Gibbons gibi oldukça insaflı karşıtların ve özellikle Cantu gibi Hıristiyanlık taraftarlarının da rivayet ettiklerine öre bunların Hıristiyanlığı kabul etmeleri bu mezhebin hak bir mezhep
olduğundan değil, sadece sadakası ve yardımı çok bir mezhep olarak görmelerinden dolayıdır. Ne hacet… Devletin resmi diliyle: “Bunlar kendi halinde adamlardır.” denilmesi de sadece yokluk ve fakirlikten dolayı söylendiğine asla şüphe yoktur. Çünkü biraz güçlendikten sonra Hıristiyanların
kendi hâllerinde adamlar olmadıkları ve ne kadar hileler kuran adamlar
oldukları görüldü. Bu arada Kilise Tarihleri’nin her birini bir büyük zulüm
saydıkları bazı küçük çekişmeler olmuştur. Nihayet miladi 249’da İmparatorluk makamına gelen Decius (201–251) zamanında bir şair, o zamanlar
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birbiri ardından gelen tabiî afetlerin hep eski putları terk etmelerinden ve
Mesih dinine girmelerinden meydana geldiğini halk arasında yaymış. Bundan dolayı Hıristiyanlık aleyhine aşırı bir tepki meydana gelmişti. Hıristiyanlık aleyhinde oldukça şiddetli ayaklanmaların olduğu zaman işte bu zamandır.
Papazlar burada da oldukça sıradan bir cehalet örneği ortaya koyarlar.
Derler ki: “Belirtilen semavî afetler, özellikle Mesih dini aleyhine gösterilen
şiddetler için semavî cezalardan ibaret bir apaçık mucizedir.” Ancak hesap
etmezler ki bunlardan birçoğu Hıristiyanlığın ilgi gördüğü bir zamanda
meydana gelmiş ve bir takım afetlerden Hıristiyanlardan da pek çoğu zarar
görmüştür.
Umumî Tarih, bu zulmü genel zulümlerin sekizincisi saydıktan sonra
dokuzuncusu olarak da İmparator Valerian’ın (200–260) yönetiminin sonlarına doğru Hıristiyanlardan bazı kimselerin öldürüldüğünü bildirir. Ancak
bu zulüm yalnız birkaç papaz hakkında olduğu da bütün tarihler tarafından
itiraf edilmiştir. Bunun fiziksel bir zulüm ve işkence sayılmasına imkân yoktur.
Ondan sonra uzun süre zulüm olmamıştır. Bu süre içinde Hıristiyanlık
yine ilerlemiş ve güçlenmiştir. Papazlar rahat ve huzur içinde ayinlerini yaparak dinî yönden hayli ilerleme olduğu gibi hükümetin resmî memuru da
olmuşlar. Hatta bu defa Roma Devleti’nin Hıristiyanlığı kullanmak suretiyle
bazı siyasi oyunlar çevirmek istedikleri görülmüştür. Bakınız nasıl:
Tarihçi Cantu, tarihinin 5. cilt, 484. sayfasında şöyle anlatır: “O zamanlar
Hıristiyanlar hükümette memur olurlardı, papazlar saygı görürlerdi. Bilhassa Paul De Samoa bu konuda bir örnek oldu. Bu papaz, Hıristiyanlığın Roma Devleti’nin özel dini gibi bir şekilde görünmesi için İncil düşüncesini
bıraktı. Dinî ve kutsal törenlere bazı putperestlik usulleri sokmaya başladı.
(o zamana kadar kiliselerde resim falan yok iken sanki putperestlik demek
olan bu kötülüğe bu zamanda tohum atılmış olduğunu diğer tarihçiler ya~ 74 ~
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zarlar) Paraya taptığından önemli memurlukları para ile satar, işleri çevirir.
Havarilerden birisi gibi değil hileci, aldatıcı sofulardan birisi gibi hareket
eder, dinî işlerle ilgilenmezdi. Sonunda inkâr yoluna gitmiştir.”
Cantu’dan buraya aktardığımız parça bütün tarihçiler tarafından kabul
edilmiştir. İşin bundan sonrası ise kilisenin gerek dostları ve gerek düşmanları tarafından gizlenmek veya açıklanmak istenilmiş olmasıyla birçok açıklamalar içinde örtülüp gitmektedir. Gereksiz açıklamalar ve faydasız tartışmaların özetinden anlaşıldığına göre öteden beri bazılarının: “Pek fakir
adamlardır. Kendi hallerindedir. Dilenci gibidirler. Güzel ahlaka hizmetleri
vardır.” dedikleri Hıristiyanlar, bir kere resmi makamlara geçmeye başladıktan sonra bir takım resmi rüşvetler şöyle dursun, eski putperestlerden daha
fazla ahlaksızlığa başlamışlardır. Çünkü kendilerinde öteden beri: “Ah! Bir
kere fırsat oluverse de şu putperestleri kılıçtan geçirsek. Dünyayı bir ele geçirsek.” düşüncesi vardı. Bu defa Hıristiyanlık istenildiği gibi güçlenince
papaz takımı her ne kadar bu düşünceyi gizlemeye çalışmışlar ise de ayak
takımı gizleyemeyip açığa vurmaya cesaret ettiklerinden putperestliği seçen
filozoflar: “Hıristiyan dediğimiz bu efendiler melek örtüsüne bürünmüş
şeytanlardan başka bir şey değildir. Onların melek gibi ahlakını korumaları
için başlarını ezmekten başka çare yoktur. Bu durumda devam ederlerse
yalnız dinimizi değil ahlakımızı, milliyetimizi de yok edeceklerdir.” düşüncesiyle ayaklandılar.
Bu olay miladi 303’de İmparator Diocletian (245–312) zamanında meydana gelmiştir. Gerek İznik şehrinde ve gerek diğer yerlerde halk bölük bölük Hıristiyanlık aleyhine ayaklandılar. Miladi 311’de imparator Kostantin
(272–337) Hıristiyan oluncaya kadar Romalılar, Hıristiyanlar aleyhinde her
çeşit şiddetten geri kalmadılar. Bir takım kiliseler yıkıldı, bir takım kitaplar
yakıldı. İş o dereceye vardı ki iki tarafın da kanı sel gibi aktı. Çünkü Hıristiyanlar nerelere yayılmışlarsa nüfusları orada yoğunlaşmıştır. Tarihçilerin:
“O zaman şehirlerin nüfusunun yüzde otuz beşi Hıristiyan olmuştu.” demeleri Hıristiyan olan şehirlerin nüfusuna aittir. Diğer şehirlerde yüzde bir iki
~ 75 ~

− Ahmet Mithat Efendi −

oranında Hıristiyan vardı. Hıristiyanların yüzde otuz beş oranında çoğalmış
oldukları yerlerde cesaretleri de o oranda artmıştı. Önceleri ateşe atılmakta
veyahut aslanlar pençesinde parçalanmakta iken tam bir teslimiyetlerinden
dolayı, zulmedenlere yine hayır dua etmeyip aksine bu defa onlar da silaha
sarılmışlardı.
İşte Hıristiyanlığın ilk üç asrı içinde gördüğü engelleri ve zulümleri elde
edebildiğimiz derecede gerçek olarak yazdık. Biz on defaya varan zulümlerden yalnız iki defasını önemli görüyoruz. Geri kalan sekizini abartılı olaylardan ayırdığımız gibi adeta birkaç kimsenin öldürülmesinden ibaret görüyoruz ve buna ise hiçbir önem vermemekteyiz.
Bazı dikkat sahipleri, miladi ilk üç asır içinde Hıristiyanlığa yardım eden
hükümdarlar için papazların: “Onlara Mesih gökten göründü. Bulutlardan
şöyle bir ses işittiler de onun için bu yardımı yaptılar.” demelerine alaylı bir
şekilde gülerek: “Acaba Mesih bulutlar içinden zulüm edenlere de niçin görünmedi? Onları zulümden niçin engellemedi? Yoksa buna gücü yetmiyor
muydu?” derler.
Kilise tarihçilerinin Hıristiyanlığı ilk üç asır içinde bu kadar mazlum
göstermeleri, “ Bu bir dindir ki kılıç kuvvetiyle ayakta durmayıp sonsuz
mucizeleri ve kelam kuvvetiyle ayakta durmuştur” iddiasını öne sürmek
için olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Fakat bizim gibi tarihî gerçeklere
ulaşmak için azıcık fikrini yorarsa görür ki; Hıristiyanlık kılıca el vurmadıkça ortaya çıkmamış yani kılıç ve kalemin birleşmesi olmayınca hiçbir iş görülemeyeceği gerçeği burada da görülmüştür.
On zulmün ilk sekizi hiç olmamış gibidir. Yalnız en son ikisi zulme benzediği ispat edilmiştir. Bu gerçeği bir tarafa bırakıp da papazların iddiası
gibi üç yüz sene içerisinde birbirini takip eden sekiz zulmün sekizini de fiziksel zulümden saysak bunda Hıristiyanlık için ne faydası olur. Zaten bu
süre içinde Hıristiyanlık yine mensupları için övünç kaynağı olabilecek kadar yerleşip ilerleyememişti? “Mesih her zaman kilisesini güçlendirmekten
~ 76 ~

− Müdafaa −

ve kulunu korumaktan geri durmadı.” sözünü söylemek için papazlarda
hangi cesaret olabilir? Allah tarafından güçlendirilmiş dedikleri kiliseler
yeraltına gizlenmişti. Buralardan seslerini çıkaramazlardı. Allah tarafından
korunan Hıristiyanlar ise tokat ve yumruktan enselerini koruyamazlardı.
Papazların saçmalıklarını kabul edersek; o saçmalıklara dayanarak söyledikleri ikinci saçmalıkları da kabul etmek gerekince böyle olmak gerekiyor. Yani onlar: “Allah tarafından desteklenmişiz. Tokat yeriz, hakaret görürüz yine Allah tarafından destekleniriz.” Dediklerinden, kilisenin Allah tarafından desteklendiği’ iddialarını kabul edersek o asırlar içinde kilisenin ve
mensuplarının uğradığı zulmü de kabul etmek gerekecektir. Hâlbuki böyle
bir karşılaştırma saçmalıktır.
Dokuzuncu ve onuncu zulümlerde, Hıristiyanların acizliklerini aslan gibi bir cesarete benzeterek göklere çıkaran papazlar, dördüncü miladi asır
içinde ve imparator Kostantin idaresi altında kullandıkları ve hâlen kınına
koymadıkları kılıcı örtmek için nereye koyacaklar ki üzerinde bulunan mazlumların kanları hâlâ damlamaktadır…
Biz, Hıristiyanlığın kılıç kuvvetiyle hem de nasıl barbarcasına bir şekilde
desteklendiğini gerçek şekilde yazmak için ilk önce imparator Kostantin’den
başlamaya mecburuz.

I. KONSTANTİN
Kostantin, tarihin o kadar büyük bir noktasında bulunmuştur ki şimdi
kendisi gelip de kendi hakkında yazılan ve söylenen şeyleri görse ve işitse
hayretler içinde kalmaması mümkün değildir.
Onun bulunduğu nokta:
1. Hıristiyanlığın, papazların söylemlerine göre meleklikten cismaniyete,
kilise karşıtlarının söylemlerine göre; tembellikten barbarlığa geçiş ve değişim noktasıdır.
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2. Bölünmemiş bir Roma Devleti’nden Doğu Roma kısmının yenilenmek
üzere ayrılmaya başladığı ve Batı Roma’nın ise yıkılma ve yok olması için
yerinde kaldığı siyasî bir nokta olarak görülür. İşte bu sebepten dolayıdır ki
Julian,66 Zosim,67 Sozomen68 ve Yaktor (Viktor) gibi yazarlar yazdıkları tarihlerinde Kostantin’i hem büyük bir hükümdar gibi ve hem de herkesi açıkça
soyan bir hırsız gibi tanıtırlar.
3. Yine bu tarihçiler, Kostantin’i cinsel isteklerine esir olmuş bir şehvet
düşkünü gibi tanıtırlar. Fakat Eusebius69 ve Gregor ve Lactantius70 gibi kilisenin en dindar tarihçileri ise dünyada Kostantin’den büyük hükümdar olmadığını hatta kendisine ilahi vahiy de gelmeye başladığını rivayet ederler!
İki yanlıştan bir doğru çıkarmak, tarihin ustalıklarından birisi olduğuna
göre tarihçiler, Kostantin hakkında da doğru bilgi vermekte yetersiz kalmışlardır. Fakat verilen bilgileri anlayışla karşılayabilmek için o günkü Roma
Devleti’nin özel durumlarına ve Roma Devleti içinde Hıristiyanlığın derecesine bir bakmak gerekir:
Kostantin zamanında şimdiki Osmanlı ülkelerinin Arabistan’dan başka
hepsi ve Rusya’nın güney batısı ve Avusturya, Prusya ve Elbe nehrine kadar
Almanya’nın geri kalanı ve İtalya, Fransa İspanya ve İskoçya’nın yarısı, Af-

Julianus, MS. VI. asırda İustinianos döneminde Kostantinopolis’te görevli Romalı hukukçu.
Bkz. Büyük Larousse, Milliyet Yayınları, İstanbul trz, XII, 6120.
67 Zosimos, MS. V. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış yunanlı pagan tarihçi. 6 kitaptan oluşan
Nea Historia adlı eserinde Roma’nın Hıristiyan imparatorlar özellikle de “dinsizliğe kapı açan”
Konstantinus yüzünden çöktüğünü göstermeye çalıştı. Bkz. Büyük Larousse, Milliyet Yayınları
İstanbul trz, c. 24, s. 12774.
68 Sozomenos, Yunanlı kilise tarihçisi. Gazze yakınında IV. Yy. sonu Filistin’de yaşamıştır. En
önemli eseri Eklesiastike Historia (Kilise tarihi)’dır. Bkz. Büyük Larousse, İstanbul trz. XXI, 10720.
69 Eusebius: 260–340 yılları arasında yaşayan Kilise tarihi yazarı. Eserlerinde, apolistik dönemden kendi zamanına kadar bilgi verir. Euseibus tarafından kaleme alınan bu eser, Life of Constatine (Konstantin’in Hayatı)’dir. Bkz. H. Özarslan, age, 22).
70 Lactantiu, Latince yazan Hıristiyanlık savunucusu (MS. 260–325). Divinae İnstitu tiones
(Tanrısal kuramlar) adlı eseri Hıristiyan dininin Latince ilk genel açıklamasıdır. Kıyıcıların
Ölümleri Üstüne adılı eseri Roma İmparatorluğu’nun tarihi bakımından önemli bir eserdir.
(Büyük Larousse, Milliyet Yayınları, İstanbul trz, XIV, 7312.
66
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rika’nın Büyük Sahra’sına kadar kuzey kısmı ve Atlas Okyanusunda Kanarya Adaları tamamen Roma Devleti’ni oluştururdu. Ancak uzun zamandan
beri Romalıların ahlakına yapışan kötülük nedeniyle taraf taraf isyanlar,
ihtilaller, iç ayaklanmalar ve dış barbarlar,71 Roma Devleti’ni fazlasıyla rahatsız etmekten geri durmazlardı. Bu genel durum içinde Hıristiyanlığın
durumuna gelince; gerçi kilise azizlerinden Jüstin: “Yunan olsun, barbar
olsun bir halk kalmadı. Bir millet kalmadı. İsmi ve ahlakı ne olursa olsun,
ziraat ve sanayi bakımından ne kadar cahil bulunursa bulunsun, gerek çingene olsun gerek kapalı arabalarla gezsin. Hiçbir cemaat yoktur ki onlara
göre çarmıha gerilmiş Mesih adına ve her şeyi yaratan Baba adına ibadet
edilmesin!” diye bağırmış ve bu sözünü kilise mensuplarına kabul ettirmiş.
Fakat bu sözüyle devrinin akıl sahiplerini kendisine güldürdüğü gibi kıyamete kadar da güldüreceği kesindir. Biz, Hıristiyanların çok olduğu yerlerde, Roma nüfusuna oranları yüz de otuz beş kadar olduğunu bildirmiştik.
Tarihçi Gibbons demiştir ki: “O zaman Hıristiyan nüfusu bütün Roma ülkelerine genelleştirilerek karşılaştırılsaydı ancak yüzde beş derecesinde kalırdı.” Hıristiyanlığın en fazla yayıldığı yer Mısır’dır. Ondan sonra Anadolu’nun İzmir ve Bursa civarıyla bir de İtalya’nın kuzey ve Fransa’nın güney
ortası Hıristiyan nüfus bakımından nispeten kalabalık idi. Konstantin imparator olduğu zaman Roman’ın durumu özetle bundan ibaretti.
Kostantin’nin yönetimi ele geçirme şekline gelince:
Kostantin’in babası Konustanüs Kalos (MS. 250–306) geçici bir süre İngiltere’de bulunduğu sırada İmparator unvanı da almıştı. Çünkü bu sırada
Roma içinde beş altı kişi bu unvanı zorla ve baskıyla alıp imparatorluk makamına göz dikmişlerdi. Kostantin ise İstanbul karşısında bulunan İznik
şehrinde ve asıl imparator bulunan Galerius (MS. 250–311)’un yanında bu-

Barbar: Yunanca bir isim olup eskilerce Yunanlı ve Romalı olmayanlar için kullanılan bir
kavramdır. Daha sonraları Hıristiyan (Batılı) olmayan (tüm milletlere) teşmil edilerek kullanılmaya başlanılmıştır. Medenileşmemiş, vahşi, kaba, gaddar, zalim… Barbarlık, barbarca, barbarizm, barbarlık gibi türevleri kullanılmaktadır. Bkz. H. Özarslan, age, 149.
71
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lunuyordu. Babasının İngiltere’de imparatorluk unvanını aldığını Kostantin’den başka kimse bilmiyordu. Bu haberden sonra, babasının ölüm derecesinde hasta olduğu ve acele olarak İngiltere’ye gitmesi gerektiği haberini
alan Kostantin, İmparator Galerius’un huzuruna çıkıp: “Efendim! Kulunuz
babam ağır hasta imiş. Ailece yakın bir felaketin olmasından önce Biritanya’ya gitmem gereklidir. Bunun için yüce imparatorluğunuzun iznini dilerim.” şeklinde bir ifade ile gereken izni alıp İznik’ten çıkmıştı. Karadan binek hayvanlarıyla yola çıkıp giderken ilk durakta kendisini oraya kadar götürmüş olan binek atlarının ayaklarını kesti. Yanında bulunanlar bunun sebebini bilmediklerinden şaşırmışlardı. İkinci, üçüncü ve diğer hep duraklara
vardıkça hayvanların ayaklarını kesmesini merak ederek soran arkadaşlarına ta Fransa’ya girdikten sonra dedi ki: “Babamın imparator unvanı aldığını,
benim hangi amaç için İngiltere’ye gittiğimi Galerius haber alırsa arkamdan
adam yetiştirebilmesine imkân kalmadı. Çünkü geçtiğimiz yolların ulaşım
yerlerini yok ettik.”
Bununla beraber Galerius ile Kostantin’nin babası Konustanus anlaşmışlar ve arada bulunan Diocletian ve Maksimiyen gibi diğer zorbaları boyun
eğdirerek memleketi aralarında bölüşmüşlerdi.
Şimdi o zamanın Roma imparatorlarını tanımak ve nasıl bir adam olduklarını bilmek için örnek olarak Galerius’u tanıyalım. Galerius gençliğinde çoban iken sonra er olarak askere yazılmış. Orduda kahramanlık göstermiş ve generallik rütbesine ulaşmıştır. Sonra Diocletian’nın kızını alarak
imparatorluğa kadar yükselmiş bir kişidir. Konustanüs de tıpkı bunun gibidir. Aralarında şu fark var ki Galerius, Diocletian’ın sayesinde adam olduğu
halde Konustanus, Maksimiyen’nin sayesinde adam olmuştur. Galerius ile
Konustanus bağımsız olarak imparator olduktan birkaç ay sonra Konustanus’un ölmesi üzerine Roma’da senatolar ve diğer ileri gelenler yine eski
sülaleden Maksimiyen Herkül’ün oğlu Maxentius (278–312) adlı bir prensi
miladi 306’da imparatorluk makamına seçtiler. Çünkü imparatorluğun genel
biat (seçim) şekliyle verilmesi Roma siyasi kanunlarının gereğindendi. Kos~ 80 ~
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tantin bu haberi alınca kuvvet kullanmaya başvurdu. Galerius da Roma’yı
ele geçirmek için İznik tarafından hücum ettiyse de Roma şehri ileri gelenleri
Galerius’a karşı galip gelip püskürttüler. Kostantin’i karşılamak için hazırlanıp beklediler.
O zaman Kostantin’nin emrinde yedi bin kadar Roma askeri olmasına
rağmen Galya yani şimdiki Fransa halkı Kostantin aleyhine ayaklanıp silaha
sarılarak rastladıkları Romalıyı idam ettiklerinden Kostantin ilk iş olarak
bunlara amacını anlatmaya mecbur kaldı. Hâlbuki o zamanlar Gol ülkesi
Hıristiyanlığın en kalabalık yerlerinden biri olmasıyla Kostantin Hıristiyanları yanına çekmek suretiyle kuvvetini artırabileceğini hesap etti. Bu hesap
üzerine yine itibarlı papazlarla gizlice konuştu. Hâlbuki daha önce yukardaki belirtildiği gibi o zaman Hıristiyanlık onuncu zulmün içinde bulunuyordu. Kostantin gibi bir âsinin önerdiği ittifakı kabul etmeye mecburdular. Bu
ittifakı kabul ettiler ve Kostantin ordusunun on, on beş misli kadar Hıristiyanlar da katıldılar. Çok kanlı savaşlar ve zulümler ile yalnız Roma’yı değil
tamamen devleti ele geçirdiler.
Buraya kadar verdiğimiz bilgilerde bütün tarihler ve hatta kilise tarihçileri bile hemfikirdirler. Ancak onlar her şeyde Hıristiyanlığın mucizesini
göstermek istedikleri gibi göklerden bir mucizeyi de Kostantin’e gösterirler.
Derler ki: “Kostantin Gol ülkelerinden geçerken bulutlar içerisinde Baro denilen Roma imparatorlarına mahsus olan bir bayrak göründü. Üzerinde istavroz (haç) resmi ve bir (P) harfi ve Yunan diliyle de “Sen bununla galip
geleceksin” yazısı işlenmiş idi. Bu mucizeyi bütün ordudakiler gördüler.
Kostantin de bayrağını o şekle değiştirerek zafere ulaştı.”
Bu rivayet, Hıristiyanlığın üzerinde kurulduğu mucizelerin en büyüğünü gösterdiğine ve bütün bir ordu şahit olduğuna göre bu kadar adamın
gerçek bir nokta üzerinde birleşmesi gerekirdi. Fakat Voltaire ne diyor:
“Kilise azizlerinden kilisenin hep mucizeler ve kerametlerinden ibaret
olan kutsal olaylarını gerçekmiş gibi gösteren değerli kişilerden bazısı, Kos~ 81 ~
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tantin’e bu göksel işaretlerin Bizans taraflarında ve bazısı, Kalonya civarında
ve bazısı, Trave’de bazısı, Trevist’te meydana geldiğini bildirirler. Biz gayet
mümin bir Hıristiyan olduğumuzdan bu haberlerin hepsinin gerçek olduğuna inanacağız!”
Düşün!
Her ne hâl ise işte dünyada savaşı ve çatışmayı aşağılık ve alçaklık olarak gören Mesihîler, Kostantin’in liderliğinde çekmiş oldukları kılıcı günümüze kadar kınına koymamışlardır. O Kostantin ki kayın pederini intihar
etmeye mecbur etti. Bir kayın biraderini boğdu. On iki yaşında bir yeğeninin
kafasını kesti. Büyük oğlunu, koyun boğazlar gibi boğazladı. Karısını, hamama hapsederek ve hamamın sıcaklığını artırarak şiddetli cezalar içinde
öldürdü.
Kostantin’in bu zulümleri kendi soyundan olan halkına mahsus olandır.
Bunların dışında öldürdüğü adamlar ve özellikle eğlence olarak oyun yerlerinde kurban ettiği çaresizler, yıktığı namuslar, şehvet uğrunda yaktığı canlar tespit edilip yazılsa ciltler dolar.
İşte Hıristiyanlığın Mesih’i bula bula bu zatı bulmuş da emrini ona vermiş! Gökten bu zatın başarısını güçlendirmiş! Hatta Romalılar bunun elinden son derece ümitsizliğe düşüp de Kostantin başkentini terk etmeye gerçek bir mecburiyet gördüğü zaman yine Allah’ın vahyi ile gitmiş, İstanbul’u
kurarak Doğu Kilisesi’ni kurmuş.
Kostantin’i eli kılıçlı ikinci bir Mesih yapan papazlar, kendi dinî ve dünyevî emellerini gözden geçirdiklerinde acaba hiç yüzleri kızarmıyor mu?
Acaba kendi yalanlarıyla bir de tarihin doğrularını yan yana getirdikleri
zaman böyle temeli yalan, ayrıntıları yalan bir dine girmek şöyle dursun
medeniyeti o dinden ibarettir diye gösterme çabasını, büyük bir gariplik
olarak görmüyorlar mı?
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Tuhaflık içinde tuhaflık olmak ve Kostantin hikâyesine sonuç olmak
üzere şu konuyu da ekleyelim. Kostantin, Hıristiyanlığı kılıçla canlandırdığı
zaman henüz vaftiz edilmemiş yani Hıristiyan olmamıştı. Yaptığı bunca
zulümlerden dolayı kendi aklınca Allah yanında bağışlanmak için putperest
papazları çağırıp bu günahlardan kurtulmanın çaresini sorduğunda o taşlara, topraklara tapan ve ilahların çokluğuna inanan putperestler: “Ey İmparator dünya için her ne emriniz varsa elimizden geldiği kadar yerine getirmeye mecburuz. Hâlbuki bu emriniz imkânsızdır. Çünkü kendi evladınıza,
karınıza varıncaya kadar acımayıp zulüm ettiniz. Dinin, hikmetin yorumlanmasında bile aciz kaldığı zulümleri ve ahlaksızlığı işlediniz. Buna dinî
yönden çare kalmadığını siz bizden daha iyi bilirsiniz” cevabını vermişler.
Fakat Hıristiyan papazlar: “Efendim vaftiz suyu bu günahların hepsini yıkar
temizler.” demişler. Kostantin de bu söze inandığından o pisliği bu şekilde
temizlemişlerdir.

İ. KOSTANTİN ZAMANINDA VE SONRASI HRİSTİYANLIĞIN KAZANDIĞI KUVVET
Hıristiyanlığı aşırı derecede koruma gayreti içinde olan kilise tarihçilerinden bazıları, başkalarının ne diyeceklerine bakmadan kendi vicdanlarından da utanmadan Hıristiyanlığın Kostantin sayesinde güçlenip yerleştiğini
inkâr edip Kostantin’nin Hıristiyanlık sayesinde güçlendiğini iddia ederler.
Görünüşe bakılırsa öyledir. Çünkü yukarıda verilen bilgilere göre İngiltere’den Gol memleketlerine ve oradan Roma üzerine yürüyen Kostantin
ordusunu Hıristiyanlar güçlendirmiş ve kan dökücülükte o zalimin aleti
olmuştu. Ancak kilise tarihçilerinin maksadı bu değildir. Onlar demek isterler ki Kostantin, din için hiçbir hizmet etmemiştir. Yani eski putperestlik
dinini yok edip yerine Hıristiyan dinini koymaya çalışmamıştır. Özellikle
adaletli bir imparator gibi hareket etmiştir derler. Buna kanıt olarak da Kostantin’nin bazı elde ettiği başarıları üzerine eski putperestlerin Apollon de~ 83 ~
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dikleri tanrıya teşekkür ederek birçok kurbanlar sunduğunu ve kendi ailesinden öldürdüğü zavallıların bazısının da Hıristiyan olduğunu söylerler.
Bu rivayetlerin geçersizliğini Kostantin’in özel tarihini yazan Tarihçi Eusebius’un şu söyledikleriyle ispat edebiliriz. Eusebius 2. kitabın 56. bölümünde şöyle diyor:
“Kostantin, Arius’a72 şu mektubu yazdı: Eğer bütün halkı O Allah’a
iman ettirebilirsem kendimi mutlu sayacağım. Fakat bu işte telaşlanmadan
ve gürültü etmeden davranmak ve işi becermek gerekir.” Tarihçi Cantu,
Eusebius’un bu söylediğini inkâr edemediği gibi bu işin içindeki diğer gerçekleri de gizlemeye bir türlü gücü yetmedi. Fakat kilise tarihçilerinin yaptığı gibi açıktan açığa da yalan söyleyemeyerek güya Hıristiyanlığı bilgece bir
şekilde savunmak için 5.cilt, sayfa 527’de şöyle diyor:
“İmparatorun Hıristiyanlığa gösterdiği ilgi teşekkür edilecek bir konudur. Hiç olmazsa yeni gerçek dine eski putperestlik dini ile eşitlik şerefini
verdi ve hükümeti karıştırmamak için birden bire din değiştirmeye acele
etmedi. Bununla beraber kamuoyunu bu yeni dine alıştırmak için putperest
mezheplerinden bazılarını değerden düşürdü.
Miladi 314’de Seculer73 denilen büyük bayramı yapmadı. Yalnız Kapitolin74 Bayramını yaptı. Hâlbuki ecdadının dini ile Hıristiyanlığı eşit tuttuğu
için halkın öfkesi gittikçe artıyordu. Bununla beraber Kostantin halkın düşüncesini Hıristiyanlığa alıştırmak üzere tanrılara saygı duruşundan ibaret
olan yortuları da yasakladı. Hele imparatorlukta kendisine katılan diğer bazı

Arius: MS. 256–336 yılları arasında yaşamış Libya kökenli İskenderiye’de Baucalis Kilisesinde
görev yapmış çileci Hıristiyan bir papazdır. Kostantin’nin topladığı I. İznik Konsili’nde meşhur
olmuştur Bkz. Wikipedia. org.
73 Kuzey Avrupa ülkelerinin Hıristiyanlıktan önce pagan inancına göre 31 Ekimde kutladıkları
kışa giriş bayramıdır.
74 Roma İmparatorluğunda 25 Aralık, Güneş Tanrısı’nın doğum günü olarak kabul ediliyordu.
Hıristiyanlıkla beraber Noel Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Kostantin bu bayramı
kutlamaya karar vermiştir Bkz. Wikipedia. Org.
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isyan edenleri ortadan kaldırdıktan sonra Hıristiyanlara olan ilgisini açıktan
açığa ortaya koydu. Kiliselere hediyeler yağdırdı. Bazı kiliseler putperestlik
dininin tamamen kaldırılmasına ve mensuplarının ceza göreceğine dair Kostantin’nin bir kanun koymuş olduğunu da rivayet ederler. Fakat bu kanun
bazı özel evlerde yapılan izinsiz ibadetlerin ve sunulan kurbanların yasaklanması için idi! Yoksa putperestliğin geçersiz ve yalancı bir din olduğunu
resmî dille söylemiş ve resmî kalemle yazmış olsaydı kimden çekinebilirdi?
Gerçi Lübnan Dağı ve Suriye’nin Heliopolis taraflarında olan ve Venüs Tapınağı’na ait olan ibadethaneleri kapattı ise de tapınakların içlerinde düzenlenen bazı çapkınlıkları engellemek için kapattı.”
Olayın Cantu tarafından bu şekilde anlatıldığı ve Voltaire tarafında ise:
“Üç yüz on dört senesinden sonra ve Kostantin’nin yeni kurduğu Kostantiniye (İstanbul) şehrine taşınmasından önce, o zamana kadar Hıristiyanlara
yapılan zulümler bu defa Hıristiyanlar tarafından yapılmaya başlandı. Hıristiyanlar, Maksimiyen’in karısını Asi Nehri’ne attılar. Bütün çocuklarını birer
birer boğazladılar. Mısır’da, Filistin’de önceleri Hıristiyanlık aleyhine çalışan
ne kadar memur varsa hepsini öldürdüler. Diyokletien’nin karısıyla kızı
gizlenmiş oldukları yerde bulunup ve kim bilir -Hıristiyanlığın asla izin
vermeyeceği- ne kadar kötülüklerden sonra boğup cesetlerini denize attılar.
Gönlümüz isterdi ki Hıristiyanlar bu kadar intikam düşüncesine kapılmasınlar. Ancak papaz efendilerimizin rivayetlerine göre cezasında kendi ilahî
adaletinden başka bir şeye kulak vermeyen Cenabı Hak, Hıristiyanların ellerini kendilerine zulüm edenlerin kanıyla kıpkırmızı boyanmış olduğunu
görmek istemiş imiş de…” diye hem de sırf gerçek olarak anlatıldığı halde
artık Hıristiyanlığın Kostantin’in zorbalığı sayesinde kurulduğunu inkâra
gücü mü kalır?
Kostantin ne kadar rakibiyle savaştıysa onların hepsi Hıristiyanlığa hakaret eden kişiler olduğu bütün tarih sayfalarında görülebileceğinden ve
amansız zalimin papazların nasihatinden başka nasihat kabul etmediği herkesçe bilindiğinden, yaptığı savaşların hepsinin din için savaş demek oldu~ 85 ~
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ğunu inkâra imkân yoktur. Meğerki inkâr edenler, papazlar kadar inatçı ve
yüzsüz olsunlar.
Kostantin döneminde Hıristiyanların elde ettiği kuvvet yalnız Roma
putperestlerinin onuncu zulümlerinden kurtarılmaları değildir. Onları yok
etmeye kalkmalarından ve birçok başarılar elde etmelerinden de ibaret değildir. Asıl kazandıkları kuvvet, Filistin taraflarını ve özellikle Kudüsüşerif’i
ele geçirmeleridir.
Hıristiyanlığın yayılışının başlarında Yahudiler Romalıların kuvvetli
pençesi altında çaresiz kalıp etraf ülkelere parça parça perişan şekilde sürüldüler. Bundan dolayı kendilerince farzlardan olan Hac için birçok paralar
harcayarak Roma Devleti’nden izin alamayınca Kudüs’e gidemez olmuşlardı. Kostantin, Hıristiyanlığı devlet dini şekline koyduktan sonra Kudüsüşerif’i Hıristiyanların eline vermiş ve bu şekilde Hıristiyanlık o kutsal makamı
kendisine kıble yeri edinmişti. İşte bu başarı Hıristiyanlar için Müslümanların Mekke’nin fethi kadar büyük bir zaferdir.
Hıristiyan Kilisesi ortaya çıkıp da ilerlemeye başladıktan sonra Mesihîliğin ilk düzenlemeleri tamamen değiştirildi. Önceleri Mesihîler birbirinin
malına ortak olarak kardeş gibi yaşarlarken mallar ve eşyalar ayrıldı. Hıristiyanların İsa’sı tarafından: “Ayağınızda pabuç, sırtınızda cübbe, belinizde
kuşak olmasın.” diye hemen hemen çırçıplak gezmeleri emredilen havariler
(Hıristiyanlığa göre papazlar havarilerin varisleridir. Kutsal Ruh bunlara
miras olarak geçermiş.) çok gösterişli üniformalar dikindiler. Hz. İsa tarafından: “İçinizde evvelki ve sonraki baş, kuyruk olmasın.” diye hepsinin eşit
olması emredildiği halde papazlığın derecelerini, rütbelerini ayırdılar. Başlarına taç giydiler, mücevherlere boğuldular. Hatta Roma’nın papazı diğer
papazlar üzerine resmen üstünlük iddiasına dönüşmüştür. Bu anlaşmazlık
üzerine papazlar dünyayı alt üst ettiler. Papazlar kendilerini ilahlık makamına çıkartmak üzere önce Hz. Mesih’e insanüstü bir makam verdiler ve
giderek işin sonunda doğrudan doğruya ilahlık kararı vermek için nice tar~ 86 ~
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tışmalara giriştiler. Genellikle başarılı da oldular. Bu kadar kuvvet az kuvvet
midir?
Sonraları kuvvetlerini daha fazla artırdılar. Papalar, kralı tahttan indirip
kral tayin etmeye kadar gittiler. Fakat hikâyeler zinciri henüz oraya varmadığından biz şimdilik Hıristiyanlığın ruhanî sırları cismanî hareketlere dönüştükten sonra, o zamana kadar hep gizli bir şekilde devam eden Hıristiyanlıkta tartışmaların da ortaya çıkışına bir göz atalım.

J. KOSTANTİN ZAMANINDA HRİSTİYANLIĞIN MANEVİYATTAN MADDİYATA DÖNÜŞTÜĞÜ GİBİ TARTIŞMALARIN
DA MANEVİYATTAN MADDİYATA DÖNÜŞMESİ
Öteden beri Mesihîliğin çeşitli mezhepleri arasındaki tartışmaların bu
defa ortaya çıkması konusunda bu bölümde vereceğimiz bilgiler çok kısa
olacaktır. Çünkü bu tartışmalar; Mesih’in ilahlığı, kiliselerde mevcut putlara
ibadet, Roma Papalığı’nın diğerlerinden üstün olması, Papa’nın hatadan ve
diğer insanlara mahsus kusurlardan uzak olması gibi Hıristiyanlığı ilk şeklinden tamamen çıkararak puta, insana, hayallere tapan bir din hâline getirmekten ibarettir. Biz ise bu meseleleri yeri geldikçe açıklayarak, sorgulayarak etraflıca ortaya koyacağımızdan burada işin yalnız özetini vermekle yetineceğiz. Bundan önce Hıristiyanlığın yayılışının ilk dönemlerinde ayrıldığı
bazı mezhepleri bildirmiştik. Bu defa ortaya çıkan büyük tartışmaların sebepleri de geçmişteki anlaşmazlıklar olduğu herkes tarafından kabul edilir.
Tartışmaların asıl kaynağını arayan araştırmacılar derler ki: “Hz. Mesih,
hiçbir sözünü kaleme almamıştır. Hz. Musa ve diğer İsrailoğullarına gelen
peygamberler ve Hz. Muhammed (a.s.)’in ümmetine bıraktığı kitap gibi
ümmetine bir kitap bırakmamıştır. Hıristiyanlığın temellerinin ve kuruluşunun belgesi olan kitaplar ve yazılar hep şunun bunun tarafından kaleme
alınmıştır. Kitaplar ve belirtilen yazıları anlatan fikirler, akıl, insan fıtratı ve
diğer maddî ilimler ile beslenmeyerek metafiziğe ait hayaller içinde beslen~ 87 ~
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miştir. Bu durumda fikirlerin değişik, karşıt ve çelişik olmalarına son verilemeyeceği açıktır. Hıristiyanlığın yayılmasının başlarında dinde ve dinin en
önemli konularında ortaya çıkan tartışmalar, sonunda sel gibi kanlar akıtmaya sebep olmuştur.”
Özetlemiş olduğumuz bu kısım bütün kilise tarihçileri tarafından da kabul edilmiştir. Fakat bu kısmın sonu biraz daha açıklanmaya muhtaçtır. Şöyle ki:
Eğer Kostantin’in kılıcı sayesinde Hıristiyanlık yerleştikten sonra eski
fakirlik ve dervişliği, önceki kanaat ve alçak gönüllülüğü devam etmiş olsaydı bu tartışmalar o kadar şiddetli olmazdı. İşin içine papazların hırs ve aç
gözlülüğü girmesiyle sırf mülk ve dünya serveti için bir birini boğazlamayı
göze almışlardır. Çünkü bir rivayete göre Kostantin bir hastalıktan iyileştikten sonra bu iyileşmeyi sözde Sylvester adlı papazın ruhanî ilacından olduğunu öğrenince, gerek ona ve gerek ondan sonra gelecek nesillerine Roma,
İtalya ve Batı’nın diğer bazı eyaletlerini mülk olarak vermiştir. Bazı tarihçiler
bu söylentinin zayıf olduğuna inanırlar ve papaların ruhanî idare ve yetki ile
yetinmeyip dünyevî idare ve yetkiye düşkünlüklerinden meydana geldiğini
ispat etmek isterler. Fakat Kostantin’nin papazlara bağış yaptığı hususunda
ittifak ederler. Kostantin Roma’nın yalnız bir kilisesine Tabernacle denilen
büyük bina vermiştir. Binanın üzerinde iki bin yirmi beş lira değerinde gümüş varmış. Bir de İstavroz hediye etmiş ki bir metre altmış santimetre yüksekliğinde olup yüz yirmi lira saf gümüşten yapılmış imiş. Bunlardan başka
On İki Havarilerin tuğrasını her biri doksan lira gümüşten yaptırmış. Bu
hediyelerin bu zamana göre değeri birçok milyon frankı geçermiş. Bundan
başka her sene seksen bin frank gelir getirecek sermaye de koymuş. Hele ev,
dükkân, arazi ve bahçe olmak üzere Aziz Petrus, Aziz Pavlus ve Aziz Jan
Kiliselerine vakfettiği eşyanın geliri yirmi iki bin altına ulaşırmış ki o zaman
için bu servet ancak imparatorluğa mahsus imiş.
Gördünüz mü aslında temeli fakirlik ve yoksulluk üzerine kurulan Hıristiyanlık ne hâle gelmiştir. Ancak Hıristiyanlığın bu günkü hâli bundan
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ibaret değildir. Hesap edilmez derecededir. Biz göklerin egemenliği, yerin
egemenliğine ilk dönüştüğü zamanı anlatıyoruz. Dilencilikten ve uyuşukluktan, dayak altından kurtulan papazlar hele bu servet ve varlığa sahip
olunca nasıl çıldırasıya bir mal sevdasına düşecekleri karşılaştırılması gereken bir durumdur.
Hele işin en dikkat çeken tarafı Kostantin, sadece bir siyasî amacın kolay
elde edilmesi için Hıristiyanlarla anlaştığı zaman, Hıristiyanlığın ne olduğunu bilmezdi. Bu dinin özel tartışma ve çekişmelerinden haberi yoktu. Evet,
böyle olduğu apaçık bellidir. Çünkü Aryanizm75 tartışma alanına çıkıp da
rakiplerini yok etmeye başladığı zaman, Kostantin en güvendiği bir adamını
Hıristiyanlığın mahiyeti ve onun üzerine yapılan mezhep tartışmalarının
neden ibaret olduğunu araştırmak için görevlendirmiştir. Onun vasıtasıyla
aldığı bilgiler üzerine genel toplantılar yapılmış ve işi düzeltmeye bizzat
çalışmıştır. Eğer Hıristiyanlığın mahiyetini bilmiş olsaydı onu tekrar araştırarak öğrenmeye gerek mi görürdü?
Şimdi Kostantinin ayırım yapmadan Hıristiyanlık adına vermiş olduğu
hediyelerin paylaşılması meselesi, bunların geçmişteki tartışmalarını maddî
ve cismanî savaşa dönüştürürse uygun görülemez mi?
Sonradan Katolik adıyla ortaya çıkan Roma papazları kendi uydurdukları mezhebin diğer mezheplere üstünlüğünü ispat için uğraşmışlar. Hatta
Katolik mezhebinin dışındaki mezheplerin tamamen geçersiz olduğunu ve
Hıristiyanlığın yalnız kendi mezheplerinden ibaret olduğunu ileri sürmüşlerdir. Böyle olunca da Roma merkezinde olan kilise ile o kilisenin başı demek olan Papa’nın diğer kiliselere ve diğer papalara üstün olması gerektiğini ispat için yalanlar uydurmuşlar; haksızlıklarda, zulümlerde bulunmuş-

Hıristiyan dininin en ünlü, en yaygın mezheplerinden biridir. Kurucusu Arius’tur. İznik
Konsili’nden birkaç yıl önce kurulmuştur. Arius mezhebi İsa’nın tanrısallığına inanmaz, onun
bir insan olduğunu; ancak tanrıdan buyruklar aldığını, bir insan olarak tanrı adına konuştuğunu ileri sürer. Bkz. Resimli Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, İstanbul 1976, 14.
Fasikül, 318.
75
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lardır. Papazlardan başka Katolik olan vicdan sahibi kimse bile bu gerçeği
inkâr etmekten utanır ve yüzü kızararak itiraf eder. Bu meselelerde söylenen
yalanları sonra göreceğiz. Şimdilik uygulanan vahşice zulümlerden küçük
bir örnek göstermek ve meseleler hakkında inceleme yapacakların dikkatlerini çekmek için şunları bildirelim:
Kostantin Özel Tarihi’inde (4.cilt, 25.bölüm) bildirildiğine göre, İznikli
Eusebius adlı papazın ölmesiyle İstanbul despotluğu boşaldığı zaman bu
kilisenin malları, paraları Arius mezhebinden olan Makedonyus76 ile Katolik
mezhebinden olan Paul arasında tartışma konusu olmuştur. Bunlar bir birine: “Senin mezhebin batıldır, sen buraya despot olamazsın ki!” diyerek sözlü olarak tartışmışlar. Bu sözlü tartışma kavgaya dönüşmüş ve çıkan kavgada üç bin kadar insan ölmüştür. Bu kavgadan Makedonyus galip gelerek
despot olduktan sonra da ne kadar kilise varsa hepsini kendi idaresi altına
almıştır. Gerek Katolik gerek diğer mezhebe giren bütün papazların hepsini
öldürtmüştür.
Yine Ariyus mezhebinin muhalifi olan Ananas adında Katolik papazının
ölümü üzerine yerine geçecek Petrus isminde bir papazı, Ariyus taraftarları
yakaladıkları gibi demire bağlamışlar ve sonra öldürmüşlerdir. Hele Ariyus
mezhebinin İskenderiye şehrini sanki bir düşmandan hücumla ele geçirmişler gibi kiliselerini ve gösterişli binalarını yağmalayıp harap etmeleri çok
şaşırtıcıdır.
Yine Theodos Özel Tarihi77’inde (3.cilt, 33.ve 44.bölüm) anlatıldığı gibi, İstanbul Kilisesi’nde çeşitli mezhepleri ilgilendiren birkaç kelime söylenmesi
münasebetiyle halk birbirine girerek birçok kan dökmüşler ve şehri de ateşe
vermişlerdir.

Makedonyus/Maccedonius: Semiarianizmi destekleyen Arianist İstanbul Patriği. Bkz. H.
Özarslan, age, 161.
77 Ahmet Mithat Efendi, burada yine eserin ismini vermiş; ancak eserin kim tarafından yazıldığına dair bir bilgi vermemiş.
76

~ 90 ~

− Müdafaa −

Bildirdiğimiz bu örnekler benzer yüzlerce olayların Hıristiyanlığın masum yüzüne kan lekeleri sürmüş olduğunu inkâr etseler, tarih inkâr edemez.
Bu arada bu özet bilgileri buraya sıkıştırmamızın sebebi şudur: Papazların,
Hıristiyanlığın öyle İslâm gibi kılıç kuvvetiyle kurulmamış ve yalnız kelam
(söz) kuvvetiyle kurulmuş olduğunu iddia etmelerine karşı, Kostantin’in
kılıç kuvvetini putperestler aleyhine nasıl kullanıldığını ve kendi kendilerine
ne şekilde kılıç çekmiş olduklarını da göstermek içindir.
Gerçi İslâm’ın yayılışının başlangıcında da karışıklıklar ortaya çıkmıştır.
Ancak tarih tarafından şu da bilinmektedir ki o çekişmelerde dinî bir sebep
yoktu. Sırf siyasî meselelerden ibaretti. Biz bu konuyu bundan önce de hatırlatmış olduğumuz gibi okuyucuların dikkatini gerçeğin seyrinden ayırmamak için burada da hatırlattık. İleride yeri gelince meselenin bu yönünü de
etraflıca inceleyeceğiz.

K. KATOLİK MEZHEBİ’NİN DİĞER MEZHEPLERE GALİP
GELMESİ
İmparator Kostantin’in ezici kuvveti sayesinde Hıristiyanlığın yayılması
gibi bu dinin gizli tartışmaları da açığa çıkmıştır. Bununla birlikte önceki
dağınık mezhep mensuplarıyla beraber Maniheizm,78 Sabellianizm,79 Donatizm,80 Ariyenizm, Nasturilik81 ve diğer bir takım mezhep mensupları da

Maniheizm: III. Asrın sonlarında Mani (216?- 276?) tarafından oluşturulmuş dinî harekettir.
Zerdüştîliğe, Budizme ve Hıristiyanlığa ait dinî unsurları bünyesinde barındıran Maniheizm;
iyi-ışık ve kötü-karanlık gibi temel iki ezeli ilke üzerine oturtulmuştur. Bundan dolayı Maniheizm’de Düalizm (İkicilik) ayırt edici unsur olmuş ve bu özellik ile anılan dinî hareket olarak
dikkat çekmiştir. Bkz. A. Küçük, G. Tümer, M. A. Küçük, Dinler Tarihi, s. 151.
79 Sabellianizm: III. asırda yaşamış ve heretik/sapkın olduğundan dolayı papa tarafından
mahkûm edilmiş. Teslis içindeki tanrısal kişiliklerin ayrılığını büsbütün inkâr etmese bile
azaltan bir öğreti ortaya attı Daha sonra bu isimle anılan bir Hıristiyan mezhebidir. Bkz. Büyük
Larousse, XIX, 10024.
80 Donatizm: Afrika’da kurulmuş (305) özellikle puta tapanlarla uğraşıp Hıristiyanlığın yayılmasına çalışan bir mezheptir. Kurucusunun Donat adlı biri olduğu, İncil’in İsa konusundaki
78
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ortaya çıkmış ve bunların yukarıda örneği görüldüğü gibi tartışmaları yüzlerce sene devam etmişti.
Bu mezheplerin iddialarının temelleri ileride Hıristiyanlığın ilk temellerinden nasıl çıkarıldığı ve eski Hıristiyanlıktan şimdiki Hıristiyanlığın nasıl
meydana getirildiği konusu da düşünülmeye değer. Burada yalnız şu kadarını bir bildirelim ki adı geçen mezheplerin hepsinde asıl Hıristiyanlıktan
pek az bir şey kalmıştır. Katolik Mezhebinde ise kendi ellerinde bulunan
İncillerin ortaya koyduğu Hıristiyanlıktan da pek az bir şey bile kalmamıştır.
Bu mezhebin yalnız din mensupları için değil hatta devletler için de büyük
ve önlenemez bir felaket olacağı görülmüştür. Böyle olduğu halde sadece
imparatorlara yaranmak için imkân bulmuş olan Katolik papazlarının, imparatorları kandırarak onların ezici güçlerini kullanmaları suretiyle diğer
mezheplerin hepsi sindirilmiş ve yalnız ortada Katolik mezhebi kalmıştır.
Gerçi mezhepler arasındaki anlaşmazlıklar ilk önce Konsil82 denilen Rahipler Genel Meclisi’nde çözülerek Katoliklere karşı Arianizm mezhebi
mensupları bir aralık davalarını kazanmışlardı. Fakat sonradan yenilgiye
uğradılar. Zamanla davalarını ispat ederek Katolik mezhebini ortadan kaldırabileceklerini ümit ettiler. Fakat Katolikler İmparator Theodos’tan aşağıda
belirtilen emri elde ettikten sonra artık Katoliklere galip gelme ümitleri tamamen kesilmiştir.
İşte İmparator Theodos’un emri Cantu’nun Umumî Tarihi’nde 6. cilt, 11.
bölümünde aşağıdaki şekilde verilmiştir:

görüşlerine sıkı sıkıya bağlandığı, onun İnsan-Tanrı oluşuna inandığı söylenir. Bkz. Resimli
Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Basım ve Yayım A.Ş. İstanbul 1976, fasikül XIV, 318.
81 Nasturilik: İstanbul Patriği Nestûr’un (ö.451) öncülüğünde oluşan bir Hıristiyan mezhebidir.
Doğu Süryani ve Asurî Kilisesi olarak da bilinir. İsa’da hem ilâhî, hem de insanî olmak üzere iki
farklı tabiatın var olduğunu savunan akımdır. Bkz. Kadir Albayrak, “Nesturîlik”, TDVİA,
İstanbul 2007, XXXIII, 15.
82 Konsil, Hıristiyanlıkta, inanç, pratik ve sosyal hayatla ilgili problemleri çözmek üzere toplanan yüksek seviyeli din adamlarından oluşan toplantıya verilen addır. Bkz. Mehmet Aydın,
Hıristiyan Kaynaklarına Göre Hıristiyanlık, Ankara 2007, 143.
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“İmparatorluğumuzun emri şudur ki; adaletimiz ve merhametimiz sayesinde yaşayan halkın tamamı Sen Petrus’un Romalılara yaymış olduğu
rivayet edilen ve yine bu rivayete göre şimdiye kadar ağızdan ağza aktarılarak bu gün Şam ve İskenderiye Patriği Petrus gibi dindar adamlar tarafından
yayılan mezhebi kabul etsinler. Biz de iman ediyoruz ki Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçü yalnız bir tek İlah olup üçünün de “İlahlık” değeri eşittir ve bu
ekânimi selase (üçlü tanrı anlayışı ) temel inanç esasıdır. Bu mezhebe inananların Katolik adını almaları emir ve fermanımız gereğindendir. Şu halde
Hıristiyanlığın Katolik mezhebinden başka mezhebe giren halka ahmak ve
akılsız gözüyle bakarak onları din dışı kötü adla anarız. Ve bunların küfür
ve dinsizliği Hıristiyanlığın etkili olduğu yerlerde bundan sonra devam etmesinin ve yayılmasının yasaklanmasını da emrediyoruz. Onlar bir yandan
ilahî cezayı beklemekte olsunlar, diğer taraftan da yine yalnız ilahî emirle
hareket eden hükümetimiz de bu dinsizler hakkında şiddetli cezalar uygulasın!”
Bu emir Katoliklerin eline geçtikten sonra artık kendilerine dinî ve dünyevî yönetime ve hazineler dolusu servete diğer rakip mezheplerin kıskançlık ve hasetliklerini önlemek için neler yapmamışlardır? Bu emir miladi
380’de verilmiştir. Ondan sonra da Katolikler üzerinde imparatorların koruması eksik olmadığından kısa süre içinde Hıristiyanlığın diğer mezheplerini yok edecek duruma geldi. Çeşitli yerlerde bazı karşıt olanlar kalmışsa da
onlar da ortaya çıkarıldıkça idam edildi. Çünkü bu zamana kadar dünyevî
amaçlarla birleştirilerek dinî amaçlı düşmanlıklar için kan dökmek, yalnız
savaşmakla ve karşı karşıya boğaz boğaza olurken kilise yönetiminin özel
olarak cellatları tayin olundu. Eli ayağı bağlı olanları daha şiddetli ceza ile
öldürmek için yeni yöntemler ve şekiller buldular. Aşağıda ayrı bir konu
olarak ele alacağımız Engizisyon Cemiyeti’nin tohumu bu zamanda ekildi.
Bu cemiyet çeşitli yerlerde Hıristiyanlığın yeni şekillerine itiraz eden ve kilise tabirine göre dinsiz denilen zavallıları haber aldıkça hemen cellatlara teslim ederlerdi. Hâlbuki cemiyetin görevi suçluları bulup ortaya çıkarmaktı.
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Ortalarda suçlu kalmayınca pek çok suçsuz ve samimi Hıristiyan da bu cemiyetin zorbacı pençesinde öldürülürdü. Hele Hıristiyanlık denilen din,
tamamen halkın kanını emip iliğini kurutmak için bir kalkan olarak herkesin
malı, canı, ırzı… Papazların keyfine hizmet için gerekli ilaç yerine geçtikten
sonra artık bu Engizisyon Cemiyeti’nin dünyaya kan ağlatan işkenceleri
görüldü. Bu gün de bu hikâyeleri okuyanları kan ağlatacak dereceye vardı.
Müslümanlık gibi kılıç kuvveti ve ölüm korkusuyla yayılmayıp yalnız
mucize ve kelam kuvvetiyle yayıldığı iddia edilen Hıristiyanlığın yayılması
işte böyle olmuştu.
Yine Hıristiyanlık karşıtlarından birçoğu bu konuda itirazlarını şöyle dile getirmişlerdir: “Bu dinin asıl derme çatma birkaç balıkçı sınıfının rivayetleri üzerine kurulmuş olması yetmezmiş gibi bir de sonradan sadece herkesi
kendilerine esir etmek için anlaşan zalimlerin keyfî isteklerine inanmayanları çeşitli işkencelerle idam etmekten daha büyük Hıristiyanlık için kusur mu
olabilir...” Biz ise o kadar şiddetle itiraz edenlerin edep sınırlarını aşan sözlerine önem vermeden deriz ki:
Ortada kanıt ve belge olarak mevcut olan elli dört İncilin hepsi aynı içeriktedir. Birbiriyle tartışan mezhep mensuplarının hepsi birbirinden daha
batıldır. Böyle olduğu hâlde acaba şimdiki Hıristiyanlar bunca İnciller arasında kendi İncillerinin ve kendi mezheplerinin doğru olduğuna nasıl tam
bir kanaat elde edebilmişlerdir?
Eğer Roma imparatorları Katolik mezhebini korumayıp da Arius veya
diğer bir mezhebi korumuş olsaydılar bu gün hâlen Katolik mezhebinin hak
olduğunu görüp de onu meydana çıkarabilirler miydi? Katolik kilisesinin
uyguladığı baskıyı herkesle beraber kendileri de ayıplarlar.
Acaba bir adama hak (gerçek) dini ispat için: ”Ya buna benim dediğim
gibi inanmalısın veyahut senin kafanı keserim veya ateşlerde yakarım sonra
da malını mülkünü yağma ederek çocuğunu, aileni sokaklarda bırakırım.”
demek yeterli olur mu? Bu kötülüğü Hıristiyanlığın uygun görmüş olduğu,
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ayrıntılarıyla tarih sayfalarında geçmektedir. Böyle iken bunu İslâm’a yüklemenin daha büyük haksızlık ve iftira olduğunu insafın gereği itiraf etmezler mi? İslâm aleyhine böyle bir iftirayı atmak için tarihte küçük bir olay olsun bulabilirler mi?

L. KATOLİKLERİN GALİP GELMESİNDEN SONRA HRİSTİYANLARIN DİN UĞRUNDA YAPTIĞI SAVAŞLAR
Hıristiyanlığın yayılış tarihi özetinden buraya kadar vermiş olduğumuz
bilgileri değerlendirecek olursak görülür ki gerek havariler gerek onlara tabi
olanlar dini yaymak için canlarını feda edinceye kadar çalışmışlar. Fakat çok
az bir başarıya ulaşabilmişlerdir. Bunun sebebi ise Hz. İsa’dan gerçek İncil
olarak bir kitap kalmamasıydı. Rasgele kişiler tarafından yazılan dağınık
sayfalar üzerine kurulmaya çalışılan mezhebe yine kendi içinden yüzlerce
karşıtlar çıkarak ve her biri tarafından da yeniden yeniye yüzlerce hükümler
çıkarılarak Hıristiyanlığın kendileri tarafından bile doğrulanamamasıydı.
Hele Hıristiyanlığın yayılmasının gecikmesine en çok sebep olan şey; bir
insanı Allah olarak kabul etmekten ve diğer bir takım insanları da ilahlığa
ortak göstermekten ibaret olan Katolikliğin, diğerleri üzerine egemen olmasının istenilmesidir. Şayet Nasranî adıyla asıl Hıristiyanlık olarak gösterilen
mezhebin devamına çalışılmış olsaydı -çünkü o mezhebi akıl daha kolay
kabul edeceğinden- din de daha çabuk ve daha kolay kurulabilirdi. Miladi
ilk üç asır içinde Hıristiyanlık, papazların iddiasının aksine çok ağır ve çok
yavaş bir şekilde ilerlediğine, dördüncü asırda başlayan ilerlemesi ise sadece
Kostantin ve sonrasında diğer imparatorların baskısı sayesinde gerçekleşmiş
olduğuna tarih açısından asla şüphe kalmamaktadır.
Yukarıda gösterildiği gibi Katolik mezhebi baskı ve zorla diğer mezhepler üzerine galip geldikten sonra, diğer mezhepleri tamamen yok etmek ve
Roma Papalığı’nı sanki ilahlık makamı gibi tanıttırmak için bütün çarelere
başvurmuştur. Buna rağmen bu önlemler, bu destekler, bu girişimler hep
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Hıristiyanlığa girmiş olan halka uygulanmıştır. Yoksa o zamanlar putperestliğin etkisi hâlâ Roma’da bile Hıristiyanlık kadar geçerliydi. Etraftaki ülkeler
tamamen putperest olduğundan bunları da dine sokmak mecburiyeti ortadan kaldırılamamıştır. Papazların iddiası, kılıç kuvvetiyle ayakta tutulan din
İslâm dinidir. Onların dini, yalnız apaçık ve sonsuz mucizeler ve kelam
kuvvetiyle kurulmuş olmaktan ibaret değil miydi? İşte bu kısımda Katolikliğin kurulmasından sonra diğer din mensuplarına hangi mucizelerle dini
kabul ettirdiklerini anlatacağız. Bu konuda kanıtımız ise daima tarihtir.
Kostantin’den ve Teodüs’den başka daha birçok imparatorlar da Hıristiyanlığın güçlendirilmesine yardım ve hizmet etmişlerdir. Tarihlerin ittifakla rivayetlerine göre miladi 257’de İstanbul’da imparatorluk tahtına geçen
Justinianus (İustinianus, 482–565)83 ile karısı Theodora (MS. -548?)84 yardım
ve hizmette önceki imparatorları kat kat geçmişlerdir.
Justinianus’a dair verdiğimiz bilgileri Conversation’un 11. cilt, 731. sayfasından ve Cantu’nun Umumî Tarih’inin 7. cilt, 83. sayfasından alarak vermekteyiz. Çünkü onlar da Prokopios (500–560),85 Agrios, Agathias,86 Jhon
Zhotora gibi Justinianus zamanında veyahut onun zamanına yakın bir zamanda yaşamış tarihçilerden bilgiler alarak bize aktarmaktadırlar. Bu du-

Justinianus (Üsküp 482-İstanbul 565), Bizans imparatoru (527–565). İmparotoriçe Theodora
tarafından büyük ölçüde desteklendi. Eski Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmak, Akdeniz’i
bir Bizans gölü haline getirmek ve Ariusculuğun kökünü kazımak amacındaydı. Bu nedenle
yaptığı savaşlar, birer fetih olduğu kadar, Haçlı Seferi niteliği de taşıyordu. Bkz. Büyük Larousse,
Milliyet Yayınları İstanbul, XII, 5995.
84 Theodora (MS. -548?) Bizans İmparotoriçesi. Bir hipodrom bekçisinin kızıydı. Justinianus’un
metresi oldu ve sevgilisi tahta çıkmadan önce onunla evlenmeyi başardı. Hırslı ve zeki bir
kadındı. Kocası üzerinde büyük bir etki kurdu. Bkz. Büyük Larousse, XXII, 11488.
85 Prokopius (500–565), Filistin kökenli Bizanslı tarihçi. İmparator I. Jüstintianus döneminde
yapılan savaşlarda General Belisarius’a eşlik etmiş ve 6. yüzyılın en önemli tarihçisi olmuştur.
Justinian’ın Savaşları, Justinian’ın Binaları ve Gizli Tarihi isimli kitapları yazmıştır. Antik dünyanın
son büyük tarihçisi olarak anılır. Bkz.Wikipedia.org 2 Kasım 2015.
86 Agathias, VI. Yüz yılda yaşamış Bizanslı yazar. Justinianus tarihini inceleyen bir eser ve pek
çok şiir ve yergi yazdı. Bkz. Büyük Larousse, I, 158).
83
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rumda, verdiğimiz bilgileri doğrudan doğruya dönemin tarihçilerinden alıp
vermiş oluruz. Bu kanıtların geçerliliğine karşı söylenecek hiçbir söz yoktur.
En önce şu Justinianus ve karısı Teodora’nın soyuna ve sülalesine bakalım: Kilise tarihinin rivayetlerine göre ağzından çıkan her söz ilahî sözdür.
Koyduğu düzenler de İlahî vahiyle konulmuştur. Ölüm meleğinin pençesinden güvendedir. Ölümüne yakın mutlaka kalbiyle beraber göğe çıkacağına herkesle beraber kendisi de inanmıştır. Bu özellikle tanıtılan Justinianus
aslen Opruda adında bir İslav barbarıdır. Amcası Justin’in (450–527) o dönem Roma Devleti’nin hizmetinde bulunmasından dolayı o da ayağının çarığıyla gelmiştir. Fakat şansı gerek kendisine gerek amcasına yardım ederek
amcası imparatorluğa kadar yükseldiği gibi o da onun yerine geçmiştir.
Theodora ise gayet güzel bir kadındı. Tiyatro oyuncusuydu. Çırçıplak
olarak sahneye çıktığı zaman vücudunun güzelliğine herkesi hayran ederdi.
Justinianus bu kadına âşık oldu. Onunla evlenmek istediğinde çok kişi evlenmesine karşı çıktığı hâlde kimseyi dinlemeyip evlendi. Kilise tarihçileri
diyorlar ki Theodora papazlara eski günahlarını çıkarttırdıktan sonra tertemiz olmuş ve geri kalan ömrünü hak din Mesihiliği desteklemek için geçirmiştir. Tarihler söz birliğiyle diyorlar ki Theodora’nın imparatoriçe olduktan
sonra yaptığı ahlaksızlıkların ve bu yolda döktüğü kanların sonu yoktur.
Hele Justinianus’un şehvet düşkünlüğü sebebiyle öldürdüğü adamların sayısı hesapsızdır.
Bununla beraber bu iki kutsal hükümdarın Hıristiyanlığa yaptıkları
hizmeti de söz birliğiyle alkışlıyorlar. Ayasofya Cami’sini yapan bu zattır.
Hatta bundan başka yüzlerce yüksek ve gösterişli binalar yaptırması için
halkı soymuş soğana çevirmiştir.
Diyorlar ki dünyada Katolikler dışında bütün din ve mezhep mensuplarını öldürürmüş. Hatta İstanbul’da onun bağnazca zulümlerinin şiddetinden
artık bıkmış olanlar silaha sarılmışlar. Bu yüzden binlerce adamın masum
kanı dereler gibi akmıştır. Kötü niyetli papazlardan başka kimsenin sözünü
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dinlemez, kendisini yalnız İsa dinini güçlendirmek ve yaşatmak için yaratılmış sanki ikinci bir Mesih görür. Bu dünyada bedensel ölüm ile ölmeyeceğine, ölümüne yakın mutlaka göklere çekileceğine tamamen inanır. Bunca
manevî bereketi yalnız Hıristiyanlıktan geldiğini bilir. Böyle bir zata bu kadar şiddetli bağnazlıktan ve o bağnazlığın icap ettiği zulümlerden başka ne
yakışır?
Justinianus’a gelinceye kadar birtakım papazlar, Ermenistan içlerine kadar gidip Ermeni hükümdarlarının ailelerine kadar sokulmuşlar. Hıristiyanlığın ne kadar mucizesi ve kelam kuvveti varsa hepsini kadınlara göstererek
etkisi altına aldıkları hükümdarları halka Hıristiyanlığı zorla ve baskı ile
kabul ettirmeye razı etmişler. İşte bu şekilde Ermenistan içine Hıristiyan
dinini yaymayı başarmışlardır. O zaman İran’da hüküm süren Sâsânî hükümdarlarından Kavadh (488–531) babasının yerine tahta geçmişti. Ermenistan halkı Rumların o tarafa saldırmalarından ve putperestlik dinî törenlerini
zorla ve baskıyla yok etmeye çalıştıklarından şikâyet ettiler. Sâsânî hükümdarı oldukça koyu bir putperest olduğundan Ermenistan içinde bulunan
papazları sürdü.
Bu haber İstanbul’a Justinianus’a ulaştığında derhal gerekli bahanelerle
girişimde bulunarak Hıristiyan Ermenilere arka çıkmış ve Ermenistan’da ne
kadar putperest papaz varsa öldürmüş ve ibadethanelerin hepsini yıktırmıştır.
Bu çarpışmada da papazlar o kadar şiddet gösterdiler ve halkı o kadar
kışkırttılar ki Hıristiyan Ermeniler Kavadh’i ele geçirerek hapsettiler. Ancak
Kavadh’ın gayet güzel bir karısı vardı. Bu kadın hapishane görevlisine güzelliğini kullanarak kendisine âşık ettikten sonra zavallı kocasının yanına
girmeye fırsat buldu ve kendi elbisesini kocasına giydirip onu kurtardı.
Bundan sonra Kavadh, Hun kabileleriyle anlaşarak istediği gibi intikam
almaktan geri kalmadı.
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Bu savaşları etraflıca yazmak asıl amacımız değildir. Yalnız Conversition’un şu bildirdiğiyle yetinelim: “Justinianus’ın sadece cahilce dinsel bir
çabayla Doğu Roma’nın vergiye tabi halkını ve üç yüz bine yakın savaşçı
kahramanlarını Acemlere kırdırması Hıristiyan milleti için fayda değil pek
büyük zarara sebep olmuştur.” diyor.
İşte burada yapılan kavganın din kavgası olduğu itiraf ediliyor!
Kendi sözünün ilahî söz, her koyduğu kanunun ilahî vahiyden ibaret ve
ölüm anında Hz. İsa tarafından kalbiyle göklere çekileceğine tamamen imanı
bulunan Justinianus, ömrünün sonunda ümitsizlikle Hıristiyanlığı tamamen
inkâr edecek duruma gelerek adını sonunda, kilise tarihine dinsiz diye geçirmişlerdir.
Justinianus’dan sonra imparatorluk makamına geçen Justin (İustinos)87
ile karısı Sofia (Sophia)88 da tıpkı Justinianus ile karısı Theodora gibiydiler.
Hatta Sofia kocası üzerinde egemen olduğundan yeğeni Justin’i mutlaka
öldürmesini istediği zaman imparatorun karşı koymaya gücü yetmemiştir.
Bu zavallı genç prensin ortaya konulan suçu ne imiş biliyor musunuz? İskenderiye halkının kendisini çok fazla sevmesiymiş. Hâlbuki mesele bu değildir. Gencin kadına boyun eğmemesi, istediğini yerine getirmemesidir.
Çünkü kocası bulunan imparator felçli birisidir. Hatta daha hayatta iken
yerine geçirdiği ikinci Tiberius ile de ilişkiye girmeye çalışmış ve bir aralık
ilişkiye girmiş ise de sonra Tiberius Anastasia isminde bir kadın ile evlenince Sofya fena halde ümitsizliğe düşerek halkı Tiberius aleyhine ayaklandırmaya çalışmış ve başaramayınca Tiberius kendisini perişan etmiştir. Bu gibi
ayrıntıları vermemizin sebebi, Hıristiyanlığın kutsal kilisesine hizmetleri

Justin (II. İustinos, 578), Doğu Roma İmparatoru (565–578) Justinianus’un yeğeni ve ardılı,
Theorora’nın yeğeni Sophia’nın kocası. Bkz. Büyük Larousse, XII, 5996.
88 Sophia (578), Bizans imparatoriçesidir. Theorora’nın yeğeni ve Justin (II.)’nin eşedir. Justin’in
tahta çıkmasına yardım etti. Kocası delirince kocası adına ülkeyi yönetti. Bkz. age, XX, 10683.
87
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sebebiyle azizler (evliyalar) derecesine çıkarılan kişilerin özelliklerini de biraz olsun bildirmektir.
İmparatorların değişmesinden papazların entrikalarına bir zarar gelmeyeceği artık anlaşılıyor. Çünkü imparatorun sarayı, bunların elinde bir tuzak
demek olduğundan oraya her kim girerse papazların tuzağına düşmüş oluyordu. Bundan dolayı bunlar Ermenistan meselesine İkinci Justin’i de soktular ve o taraflardan putperestliği tamamen temizlemeye teşvik ettiler. Gerçi
ilk önce Rumlar yenilmişti. Ancak Rumlar komutanlığı İkinci Tiberius’a
verdikten sonra galip gelmeye başladılar. Hele Kostantin Mavrikios zamanında her iki tarafta da din savaşları gerçekten bir ibadet yerine geçmişti.
Fakat Acemlere bir türlü tam bir üstünlük sağlanamadığından imparatorluk
tacı Heraklios’un89 başına geçirildi. Heraklios savaştan sanki yılmış ve galip
gelmekten ümidini kesmişti. O sırada ise Sâsânîlerde krallık tacı İkinci
Nûşîrevân’a geçmişti. Sonunda, tarihçi Cantu’nun tarihinin 7. cilt,150. sayfasında belirttiği gibi: “İmparator cenapları sanki İstanbul’u terk ederek Kartaca taraflarına çekilmeyi düşünürken birden bire bir din gayreti gelip vatanına olan sevgisini yeniledi. Patrik cenapları imparatoru Ayasofya’ya davet
ederek din uğrunda halkıyla beraber can vermek veyahut yine halkıyla beraber yaşamak hususunda imparatora yemin ettirdi. (Din için savaşmayan
millete

dikkat

isteriz.)

İkinci

Nûşîrevân’a

barış

teklif

ettiğinde

Nûşîrevân’dan: “İmparatorla aramızda asla anlaşma olamaz, ancak kendisi
ve halkı çarmıha gerilmiş Allah’a ibadet etmekten vazgeçerek İran’ın büyük
Allah’ı olan güneşe tapsınlar.” cevabını almasıyla savaşa başlandı.”
Bu söz Cantu’nun sözüdür. Cantu daha önce Hıristiyanları İranlılara
düşman gösterdiği hâlde burada yine din duyguları kabararak İranlıları Hıristiyanlara düşman göstermek istiyor.

Herakleios (575–641), 610–641 Doğu Roma (Bizans) İmparatoru’dur. Hz. Muhammed (a.s.)
Bizans’a İslâm’a davet için mektup gönderdiğinde Bizans’ın İmparatoru idi. Mektup gönderildiğinde Herakleios Suriye’de bulunuyordu. Bkz. A. Himmet Berki, O. Keskioğlu, Hazreti
Muhammed ve Hayatı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1966, Diyanet İşleri Yayınları, Sayı: 67, 294.
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Heraklios’un Sâsânîlere karşı kazandığı galibiyetlerin sonu yoktur. Tarihler diyorlar ki: “Nereye vardıysa putperest ibadethaneleri yaktı yıktı! Din
adamlarını kesti! Her tarafı hidayet nuruyla doldurdu!”
Bu bilgilere karşılık Hıristiyanlar hâlâ derler ki: “Bizim dinimiz kılıç
kuvvetiyle kurulmadı!”
Hatta bir aralık hazinesinde para tükendiğinden İstanbul Patriği, kiliselerde altın ve gümüşten yapılmış ne kadar kutsal eşya varsa hepsini imparatora sunup: “Bunların savaşta kullanılması gerekirken boş yere elde tutulması uygun mudur?” dedi.
Tarihin değerlendirmelerinden anlaşıldığına göre İkinci Nûşîrevân savaştan vazgeçmeyip sonsuza kadar devam edecekti. Ancak kendisinin çok
sevdiği karısı Şirin’i papazlar Hıristiyan ettiklerinden bu kadının ela gözleri
hatırı için Nûşîrevân da teslim olmuş ve yapılan barış tutanağını imzalamıştır.
Doğu taraflarında halka Hıristiyanlığı zorla yaymak için göze alınan bu
savaş riski Batı taraflarında da daha sonra göze alındı. İşin başlarında daha
başka bir çare buldular. Miladın ilk üç yüz senesi içinde hep halka vaaz ve
öğüt uğrunda canlarını feda eden papazlar sonradan Kostantin’e Hıristiyanlığı kabul ettirince birkaç sene içinde üç yüz senede elde ettikleri başarıdan
daha fazla başarı elde ettiklerini gördüler. Başka insanlara çene çalmaktansa
hükümdarları elde etmeyi, sonra bunlar aracıyla işi yürütmeyi uygun gördüler. Papazların bu önlemleri çok iyi bir önlemdi. Çünkü bunların dine
sokmaya çalıştıkları adamlar o zaman henüz barbarca yaşayan Germenler,
Lombartlar, Franklar ve Saksonlar yani İngilizlerdir. -Kâinat90 başlığıyla
yazmakta olduğumuz tarih ansiklopedisinde gösterildiği gibi- Bu barbar
milletlerin hükümdarları kendilerini halkın çok eski zamandan beri taptıkla-

Kâinat, Kâinat-ı Kütüphane-i Tarih ismiyle de bilinen bu eser, Ahmet Mithat’ın 1871–1881 yılları
arasında yazmış olduğu 15 ciltlik tarih koleksiyonunun adıdır. Bkz. Ankara Milli Kütüphane,
EHT 1972 A 209, İstanbul Kırkambar Matbaası, H.1299, M.1881.
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rı ilahların sülalesinden sayarlar. Yönetimlerini de âdeta Nemrut’un ve Firavun’un yönetimleri gibi ilahça bir şekilde yürütürler. Bundan dolayı hükümdarlar Hıristiyan olduktan sonra halk da bunlara uymuşlardır.
Fakat bu derece bağımsız, zorba ve barbar olan hükümdarların inandırılması çok zor olacağını düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü papazlar bu gibi
barbarları inandırmanın yolunu çok iyi öğrenmişlerdi. Teklif edecekleri din
Sâsânîler gibi akıllı olan bir millet tarafından asla kabul olunamayacağı gibi
barbar bulunan halk tarafından da kabul olunamayacağını papazlar da biliyorlardı. Bundan dolayı hükümdarları zayıf tarafından yakalamak için ilk
önce eşlerine başvururlar. İlk önce bir kadını aldatmak için hangi yollara
başvurmak gerekirse başvurarak elde ederler ve kadınlar aracılığıyla işi yürütürlerdi. Meselenin bu yönünü açıklamak için birkaç örnek verelim:
Miladi altıncı asır sonuyla yedinci asır başlarında Lombart91 denilen
barbar millet, İtalya’nın kuzey tarafına, ta Almanya içine doğru yayılmıştı.
Bu halkın üzerine Justinian birkaç ordu gönderdiği zaman çeşitli yerlerde
yaptırdığı kale şeklinde manastırlardaki görevliler çok az kimseyi dine sokabilmişlerdi. Bu milletin Otari adlı kıralı eski Garibald Hanedanı’ndan
Theodelinda adlı kızla evlendi. Bu kız Hıristiyan olduğundan yanında birkaç papaz da götürdü. Papazlar Lombardiyalıları tamamen dine sokacaklarını ümit etmişlerdi. Bir aralık bu ümitleri kesilme derecesine geldi. Çünkü
barbar kral, özenip bezenip aldığı kadının emrine girebilecek kadar yüz
vermemişti. Hatta kilise tarihlerinin sadece yaptırdığı hayırlara bakarak
azizler derecesine çıkardıkları Teodolinda’nın, kocasıyla gereken zevkleri
tam olarak alamadığından sıkıntılar çektiği de rivayet edilir. Bu barbar kral
öldüğünde papazların nice oyunları sonucu barbar halklar: “ Kraliçemiz her
kimi beğenir de kocası olarak kabul ederse biz de onu kralımız diye kabul
ederiz. Eski kralımıza olan saygımızdan asla vazgeçmeyiz.” dediler. Theo-

Lombardlar, Elbe ile Oder nehirleri arasında, daha sonra da Ren Nehri kıyılarında yerleşmiş
Barbar Cermen halkının bir kısmına verilen isimdir Bkz. Vikipedia. org.
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dolinda, Tören (Tiran) dukası Agilulfo’yu beğendi. Çünkü çok gürbüz, çok
yakışıklı bir yiğit idi. Agilulfo’yu bir ziyafete davet ederek bolca ikramlar
verdikten sonra Theodolinda bir kadehi şarap ile doldurup yarısını kendisi
içerek diğer yarısını da Agilulfo’ya sundu. Agilulfo bu iltifata teşekkür olarak kraliçenin elini öpmeye davrandı. Çünkü o zaman moda böyleydi. Ancak kraliçe tam bir naz, cilve ve tavır ile: “ Ağzından öpebileceğiniz bir kadını niçin elinden öpersiniz?” deyince -çünkü bir kadını ağzından öpmek
ona sahip olma demek olacağından- Agilulfo da hemen kraliçeye sarıldı.
İşte bu şekilde Lombartlar’a kral olan kişinin yuları papazlar eline geçtikten sonra artık Lombartlar içinde yüzlerce kilise açmaya engel olacak
kimse kalmadı. Gördünüz mü mucizeyi? Olsa da bu kadar olur!
Tarihçi Cantu bu hikâyeyi böylece yazar da sonra Hıristiyanlığın zorla
ve baskı ile yayılmadığı iddiasının alt tarafında şu kısmı da yazmaktan geri
durmaz. Der ki:
“Bu sırada henüz putperest bulunan Romalıların, eski dinlerinin tamamen yok edilmesi ve adının silinmesi için ibadethanelerinin yıkılması ve din
adamlarının uzaklaştırılması işine öncekinden fazla önem verildiğinden dolayı adamlar var güçleriyle silaha sarıldılar. İş büyüdükçe büyüdü. Hatta
henüz tamamıyla Hıristiyan olmamış bulunan Lombartlar da işe karıştı. Yine dereler gibi kanlar aktı.”
Olmaz efendim olmaz! Madem ki papazlar Hıristiyanlığın kılıç ile kurulmadığını iddia ediyorlar. Ona böyle inanmak lazım gelecektir…
Barbarları ne şekilde dine soktuklarına dair bir örnek daha görelim:
Şimdiki Fransız milletinin temellerini atmış olan eski Franklar henüz
büyük bir kavim ve vahşi olarak Germanya tarafından Gol memleketinin
kuzey kısmına geçtikleri, nice savaşlarla medeniyet ve din sahiplerini önlerinde eğdirdikleri sırada bunların krallarından Kalovi, dindar bir prensesin
içki âlemine kapılarak Kalonilt adında prenses ile evlendi. Bu kadın ile beraber bir de Remi adında papaz geldi. Bunlar Kalovi’yi Hıristiyan yapmaya ne
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kadar çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardı. Nihayet Kalovi Almanlar ile
yapacağı bir savaşa fazla önem vererek: Eğer bu savaşta galip gelirsem karımın ve papaz Remi’nin taptığı Tanrı’ya taparım.” demiş. Hâlbuki Papaz
Remi daima kendisine: “Ben sana göklerin krallığını vereceğim.” dermiş.
Şans eseri savaşta galip geldikten sonra Kalovi: “Papazın sözü doğru çıktı.”
diye vaftizi kabul etmiş. Hatta Cantu tarihinin yedinci cildin 219. sayfasında
anlatıldığına göre vaftiz için Remi Kralın başına su dökerken Kral: “Papaz!
Sen bana söz verdiğin göklerin krallığı bu mudur?” demiş! Şimdi dünya ve
dünya içinde olanları bilmeyen bir barbar kral bu şekilde dine girdikten sonra kendisini Allah kadar bağımsız tanıyan askerlerinin de ona uyacağına
şüphe kalır mı? İşte Hıristiyanlığın gösterdiği mucize kuvvetlerinden birisi
de budur. Sözü uzatmaya gerek yok. Cantu’nun Umumî Tarih’inde 7. cilt,
384. ve 366. sayfada şöyle itiraf ediliyor: “O zaman papaz takımı, koyun gibi
kendi kılavuz koçları olan krallarının arkasından ayrılmayan bir takım barbarları dine sokmanın imkânsız olduğunu görerek yalnız kralları davet etmeye kesin olarak karar vermiş olduklarından” ve Kralları çekmek için de
elde bir çeşit kanıt ve belge olmayıp sadece kadınların kandırmasıyla başarıyorlardı. Cantu’nun da itiraf ettiği şekilde: “Bir çeşit aklî delil ve fikrî delil
getirmeye ihtiyaç olmayan bu dine, krallara, yalnız Allah’a inanmalısınız,
dinin hak olduğunu o dine girdikten sonra göreceksiniz. Birinci dinî görev
ise putperest ibadethanelerini yıkmak ve Katolik papazlarından başka papazlardan vaftiz almış olan Hıristiyanlar varsa onları da bu mezhepten çıkarıp Katolik mezhebine sokmaktır.” şeklinde teklifleri doğrudan doğruya arz
ettiklerinden İspanya ve İngiltere ve Almanya taraflarından bir takım halkı
Hıristiyan etmek mucizesini göstermişlerdir.
Gerçi barbarlar, aynı koyun gibi kılavuz koçları arkasından ayrılmayan
bir takım halk imiş. Bir kere krallarının işaretiyle Hıristiyanlık boyunduruğunu boğazlarına taktıktan sonra, yine krallarının işaretiyle papazlara esir
olmaktan geri durmadıkları gibi yine krallarının işaretiyle sonradan kilisenin aleyhine ayaklanmaktan da geri durmadılar.
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Krallarının işaretiyle papazların esareti altına girmeleri, ellerindeki İnciller hükmüne göre bu dünyada devlet yönetmek için kurulmamış olan ve
krala ait hükümdarlık konularını yine krala terk etmekle görevlidirler. Kendilerine yalın ayak baş açık, parasız, pulsuz, gezmeyi emreden Hıristiyanlık;
sanki bir krallık şeklini almak için çaresiz zavallı barbarların ürünlerinin
onda birini, kiliseler adına vergi şeklinde almayı da başardı. Tarihçi Cantu
der ki: “Bu, isteğe bağlı bir yardım olmayıp zorunludur. Zorunlu olduğundan dolayı da her kim vermezse sadece kilisenin aforozuna çarpılmayıp hükümdarın maddî cezasına da çarptırılırdı.” Çünkü yine Cantu’nun düşüncesine göre: “Bu şekil sonradan ve Hıristiyanlığın aksine olarak ilk defa ortaya
çıkmış bir yeni âdet değildir. Musa dininde de vardır.” Hâlbuki Hıristiyanlık
Musevî dinini bozmaya gelmemiştir. Bilakis onu tamamlamaya gelmiştir.
Fakat Hıristiyanlığın yayılma sürecine dair buraya kadar vermiş olduğumuz
doğru bilgilerden değerli okurlarımızın anlamış olacağı gibi Hıristiyanlığın
Musevî dininden ayrılmış olmasını da yine Cantu gibi tarihçiler geçici bir
başarı sayarlar. Fakat gerçekte Hıristiyanlığın Museviliğe benzer bir yeri de
kalmamıştır. Sözün en doğrusu, halkı bildikleri gibi soymak için Hıristiyanlara bu Musevî emri kabul ettirmişlerdir.
Bu verginin halkı soymak için konduğu hakkındaki kararımızı düşmanca bir karar olarak anlaşılmasın. Çünkü biz hiç bir rivayeti kendimiz etmiyoruz. Her rivayetin kaynağını bildirmemizden anlaşılacağı gibi her kararı da
kaynaklarımızın gösterdiği ipuçları üzerine veriyoruz. Tarihçi Cantu: (7. cilt,
400. sayfa), “Halktan alınan bu vergi kilise malı olarak alınmayıp sadece
papazların kendileri için alındığını,” bildirir. Daha sonra da miladi 589’da
Toledo şehrinde toplanan keşişler genel meclisinde şöyle bir karar verilmiş
olduğunu da rivayet ederek şöyle diyor:
“Haber aldık ki papazlar kendi idareleri altında bulunan halka baba gibi
davranmayıp zalimce davranıyorlar. Ve her ne kadar: “İsa Mesih’in verasetine sahip gibi davranmanız belki koyunlara (yani Hıristiyanlara) siz kendinizi bir örnek olarak arz ediniz.” diye yazılmış ise de onlar halkı bir takım
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vergiler ve baskılar altında eziyorlar. Şimdi eski düzenleme gereğince papazların kendilerine belirlenen miktardan başka, dünyada bir şeye sahip
olmaları yasak edilsin. Bu durumda zulme uğramış olan halk daha büyük
papazlara başvursun. Büyük papazlar bu zulümlerinden dolayı diğerlerini
önleyip azarlayacaklardır.”
Hıristiyanların elinde olan İncil’i baştanbaşa okuyunuz. Acaba İncillerde
olsun bir genel meclis tarafından bu kadar şiddetle dil kullanmayı gerektiren
durumlara dair bir açıklık görebilir misiniz?
Gerçi bu vergi meselesi ve putperestlerin tapınaklarını yıkmak gibi bizim Yüce İslâm dininde de olduğunu sebep göstererek bu gibi konularda
önümüze onları koyabilir. Fakat bundan bir sonuç elde edemezler.
Bizim itirazımız bunların ayıp şeyler olduğuna değildir. Belki Hıristiyanların temel iddiaları bu olmadığı halde sözde herkesi kendi esareti altına
sokmaya kendi Mesihleri tarafından görevlendirilmiş gibi davranmalarıdır.
Şunu söylemeliler: “Biz, Mesihimiz’in sözlerinden beğendiğimizi kabul,
beğenmediğimizi reddederek Mesih’in dininden başka, beğendiğimiz gibi
bir din yaptık.” Veyahut şunu ispat etmeliler: Bu bidatler (sonradan eklemeler) Mesih dininde vardır.
İslâm dininde küfrü (inkârcılığı) ortadan kaldırmak ve vergi almak vardır. Fakat onlar bize göre bidat (sonradan ekleme) değildir. Kuran’da ve
sünnette vardır diye inanıyoruz ve kanıtlarını da gösteriyoruz. Bunlar Hıristiyanlar için dinin emri değildir. Eğer bunlar ve benzeri şeyler dinin emri
olmamakla beraber medenî toplumlar için gerektiği iddiasına kalkacak olurlarsa o durumda da kendi dinleri, bir medenî topluluk için yeterli olmadığı
halde, sonradan tamamlanmış olduğu kabul edilmesi gerekir.
Özetle bu gibi suistimaller, koyun gibi sürüye kılavuz koçluk eden krallarına uyarak Hıristiyanlığa giren barbarları krallarının ve ileri gelenlerin
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yönlendirmesiyle bıktırdılar. Bu duruma bütün Lombardiyalılar Hıristiyanlığa karşı ayaklandılar. İtalya’yı alt üst edip Roma’yı tir tir titrettiler.
Hani Hıristiyanlık Allah tarafından güçlendirilmiş değil miydi? Hani
Hıristiyanların Mesih’i gökten ve bulutlar içinden nice mucizeler ile Kostantin gibi isyan edenlere emir vermez miydi? Bunların hep yalan, uydurma
şeyler oldukları, iş bir kere olayların günü gününe yazılmaya başladığı zamana intikal edince hep ortaya çıktı. Cantu’nun Umumî Tarihi’nde (8. cilt,
217. sayfa) papazların yine imparatorları elde etme mecburiyetinde olduklarını anlattıktan sonra diyor ki: “Papa büyük Gregor, bu konuda ne kadar
güzel etkili sözü, parası, hile ve oyunları varsa kullandı. Yerine geçenler de
kendisine uymaya mecbur oldu.” Kralların işine karışmayacak olan ve her
kaza ve belada Mesih’i kendileriyle beraber olduğuna inanan ve İsa’nın ilahlık makamına oturan papalara yakışan bu muydu?
Yalan ve hile üzerine kurulan bir dinin tarihinin de her sayfası mensuplarının yüzünü kızartmaya yeterli olur. Bakınız, Papa Gregor, Fransa zorbalarından olan ve İspanya’da bulunan Müslümanlarla savaşlarda meşhur
olan Şarl Martel’e nasıl bir mektup yazmış! Bu mektup üzerine bazı düşüncelerimizi de yine mektup içinde parantez arasında göstermeyi zorunlu
görmekteyiz:
“Aziz Gregor’dan manevî oğlu Fransa Kralı Şarl Martel Hazretlerine!”
“Biz, kiliseyi korumak için fedakârlık etmeye borçlu olan oğulların kiliseyi terk ettiklerinden dolayı inlemekteyiz. (Sonsuza dek devam edeceğini
ve hiçbir zaman kendilerinden ayrılmayacağını Hıristiyanların Mesih’i söz
vermiş olduğu halde bu söze iman etmeyip de Şarl Martel’den yardım istemek küfür değil midir?) Kilisemizin kandillerle süslenmesini ve fakirlerin
yiyeceği için geçen sene elde biricik kaynağımız olan Raven nahiyesini
Lombart kralları ateşe ve kana boğdular. (Neden bulutlar içinde Hıristiyanların Mesih’i onlara da: “Niçin bana işkence ediyorsunuz.” diye bir seslenmedi? Hem Hıristiyanlığın kilisesinde kandiller yakmak hangi ayetle emre~ 107 ~
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dilmiştir?) Bu krallar Sen Petrus’un mülkünü harap ettiler. Hayvanlarını
aldılar. Roma’nın etrafının altını üstüne getirdiler. (Sen Petrus’un bir taş olduğu ve o taş üzerine kilisenin kurulacağı şeklindeki sözlerin Mesih tarafından söylendiği İncillerden yalnız birisinde rivayet edilmiş olması, diğerlerinde kesin bir açıklama bile bulunmaması ve Sen Petrus’un Roma’ya gittiği
tarih tarafından ispat edilememesi acaba oraların Sen Petrus mülkü olduğunu ispata yeterli midir?) Ey yüceler yücesi oğul! Biz senden de hiçbir şekilde
teselliye yarayacak bir şeye ulaşamadık. Ve hatta haber aldık ki bu kötülükleri engelleyecek yerde bizim bildirdiğimiz gerçeklerden fazla bu kötülükleri
yapan kralların sözlerine inandın. Biz, Cenabı Hak’tan dua ve dilekte bulunuruz ki böyle bir günahtan dolayı seni cezalandırmasın. (Duanız kabul
edilecekse asıl kötülüğü yapan Lombartlar için dua etmeliydi.) Fakat sen şu
söylenenleri dinlemiyorsun. Bizi ve sizi alaya alanlar diyorlar ki: “Yardım
istediğiniz o Şarl Martel kimdir? Haydi bakalım ortaya çıksın! Ve başlarına
bela olan Franklar ile sizi, bizim elimizden kurtarsın da görelim!” (Aldatmacanın derecesine dikkat edin! Dünyadan kan ve kılıcı kaldırmak ilkesi üzerine kurulmuş olduğu iddia edilen bir dinin Allah’ının, Mesih’inin vekili bulunan kutsal zat kılıçları keskinletmek için ne aldatmaca tahrikler ediyorlar!)
Bu söylenenleri işitince bizi ne acılar kapladı! Kilisenin senin gibi güçlü bir
oğlu kiliseyi savunmak ve düşmanlarını yok etmekle intikam almak için
parmağını bile kımıldatmadığını görmek bizim için ne büyük acıdır! (Mesih,
düşmanları tarafından yakalandığı zaman kılıcına davranan arkadaşlarını
öfkelendirdi mi? Yoksa intikama mı sevk etti? En sonra düşmanlar için Allah’tan af mı istedi, intikam mı? Hıristiyanlara yalnız bu iki soruyu sormak
yeter!) Havarilerin prensi (yani Aziz Petrus) kendi gücünü ele aldığı gibi
kilisesini koruyabilir! (Öyle ise Frankların kralından yardım istemeye ne
gerek?) Fakat böyle bir sıkıntı zamanında kendi oğullarının yüreklerini imtihan etmek istiyor. (Ya!) Şimdi o kralların yalanlarına kulak verme! Onlar
Spolt dükünü ve Raven dükünü suçlamak istiyorlarsa onların suçu geçen
sene bizim doğru imanımız üzerine hücum etmek istememeleridir. Buna
rağmen krallarına tam anlamıyla boyun eğiyorlar (Çelişki var. Hata yapma~ 108 ~
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yan papa, çelişkiye düştü. Yani iki başlı hata etti. İtaat ediyorlarsa niçin hücum etmediler? Hücum etmedilerse boyun eğmiyorlar ne demektir?). Onları
makamlarından indirmek, ölüme göndermek ve kiliseyi engelsiz ezmek ve
esir etmek için onları yok etmek istiyorlar.
Bize öyle bir doğru adamı gönder ki hediyelere, tehditlere, verilen sözlere aldanmasın. Uğradığımız işkenceleri kendi gözleriyle görsün. Kilisenin
gördüğü hakaretleri hizmetçilerin gözyaşlarını, halkımızın harap durumunu
görsün de sana doğru bilgiler götürsün!
Allah’ın emri ve kendi canının selameti için Aziz Petrus’un kilisesine
yardım etmeye onun halkını kurtarmaya ve şu hain ve acımasız kralları
kovmaya seni mecbur ediyoruz. Bu mecbur etmemiz hayat veren Allah’ın
adına ve yönetimin sembolü olarak sana gönderdiğimiz anahtarların hürmetinedir. (Bu anahtarlar biri altın biri gümüş anahtarlardır. Gökler kapısının
anahtarlarıdır ki her kim bunlara sahip olursa göklere sahip olur. Demek
oluyor ki Papa Hazretleri, yeryüzünün krallığı yani dünya saltanatı için göklerin krallığından vazgeçiyor. Çünkü işte o krallığın anahtarlarını Şarl Martel’e gönderiyor. Fakat bu anahtarlar balıkçı Petrus’ta var mıydı yok muydu,
buna kimse karar veremez.) Bize yardım için çabuk ol! Kendi imanını harekete geçir! Dünyada kazandığın şöhreti arttır. Ta ki sıkıntılı durumunda Allah da senin isteğini kabul etsin. Yakub’un Allah’ı şanını korusun. Ta ki biz
de gece ve gündüz gerek senin için ve gerek halkın için Aziz Petrus ve Aziz
Pavlus’un mezarı üzerinde Cenabı Hakka rahatça dua edelim.” Mektup burada bitiyor.
Şimdi ortada bu mektup varken Hıristiyanlara ne söz kalır? Ya: “Bizim
dinimiz de kılıçsız güçlenememiştir.” demeli yahut: “Bizim din kılıcı yasaklamıyor. Cihatla savaşmakla görevliyiz. Her dinde böyledir!” diye kendi
dinlerini yüceltmeli. Çünkü kuru sözün değeri yoktur.
Fakat ne zannedersiniz? Bu mektup üzerine Şarl Martel geldi yardım etti
mi zannedersiniz? Öyleyse zannınız boşunadır. Gelmedi. Kısa bir süre sonra
~ 109 ~

− Ahmet Mithat Efendi −

vefat etti. Gregor da göklere yükseldi! Nihayet yerine geçen kişi barbarların
yardımına sarılıp yalvararak, yakararak biraz sakinleşmelerini başardı. Fakat Papa Sabiniyen gibi kötü kimselere fırsat verilmeyeceği söz verilmesiyle
bu kadar bir başarıya ulaşabildi.

M. HRİSTİYANLIĞIN EZİCİ GÜÇLÜ DEVRİ
Hıristiyanlığın güçlü devrini ilahî bir mucize olarak bildirmemizi hata
olarak algılarsanız, sizi hoş göreceğimiz gibi siz de bizi bu hatada hoş görmelisiniz. Çünkü kilise tarihçilerinin arkalarında yumurta küfesi yok. Her
tarafa dönebilmekte çok ustadırlar. Hıristiyanlığın ensesine tokat vuruldukça bin türlü kasıtlı çarpıtmalarla akıl yürütmeye koştukları gibi biraz kanlarına renk ve kuvvet geldikçe derhal kibirlenmeyi tekrarlayarak bu başarıyı
parlak mucizelere dayamaktan utanmıyorlar. Bizim de bu konuda isterse
yanılmayla olsun onların deyimlerini kullanmamız bu gibi yalanları çokça
işitmekte olduğumuzdan kaynaklanmıştır. Bununla beraber bu defa rastlantılar Hıristiyanlara çok büyük bir yardım etmişti. Çünkü - Bu durum Kâinat
adında tarih ansiklopedisi şeklinde olan diğer eserimizin Fransa Tarihi başlıklı fasikülünde de görüleceği gibi- miladın sekizinci asır ortasında Fransa’da Morovenj sülalesi yıkılarak yerine Karolenj sülalesini kuran Pepin Le
Bref92 adlı isyancı, güçlü ve ezici kuvvetiyle halkı kendi sülalesine boyun
eğdirmişti. Sonra da vicdanî olarak da bağlılıklarını ve saygılarını güçlendirmek için papalık makamını ele geçirmeyi gerekli görmüştü. O zaman
Lombardiyalılar elinde rahatsız olan ve diğer İsevîliğin yitirilmiş şeriatınin
haram sayacağı pek çok dünyevî hırsla yanıp tutuşan papalık makamını bu
emeline hizmete doğrudan doğruya davet etseydi, papalığın derhal koşarak
geleceği aşikârdı. Ancak Şarl Martel’e o en kutsal makamdan gelmiş olan

Pepin le Bref (715–768), saray yöneticiliği yapmıştır. Sonra Frankların kralı olmuştur. Aziz
Bonifacius tarafından kutsanmış ve Karolenj hanedanını kurmuştur. Bkz. Büyük Larousse, XVIII,
9275.
92
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mektup üzerine hiçbir cevap bile verilmemiş olmasını Pepin Le Bref engel
sayarak ilk önce papalık makamına hoş görünmek için bazı hizmetlerde bulunmayı gerekli gördü. Avrupa’nın orta taraflarında bulunan ve pek az bir
miktarı Hıristiyan edilmiş olan Ferizun kavmi, sonradan papazların bu İsevî
dininden amaçları halkı kendi esaretleri altına almak olduğunu kesin bir
şekilde anlayınca Aziz Bonifacius93 adında kilise evliyasını idam etmişti.
Bunu sebep göstererek kuvvetine güvenen o zorba bunlara iyi bir kılıç salladı ve adamları haraca bağladıktan sonra Hıristiyanlığı kabule de mecbur
etti.
Pepin’in bu hareketi ve henüz Hıristiyanlığa girmemiş olan Germenleri
de baskı ve zorla Hıristiyanlığa sokmak için Germanya’nın içine memurlar
göndermesi (Cantu tarihi 8.cild 235.sayfa) Roma’da duyuldu. Bunun üzerine
artık Pepin’in Roma’ya başvurmasına gerek kalmadan Üçüncü Etienne,
Lombardiyalılar üzerindeki emellerinin gerçekleşmesi için bizzat Pepin’e
değil, Fransa’ya başvurmayı gerek gördü. Bu ise Pepin’in canına minnet idi.
Oğlu olup sonradan Şarlman diye Hıristiyanlığa hizmet etmesiyle ün kazanan Karolus Magnus’u ta Marsilya’ya kadar karşılamaya gönderdi. Kendisi
de Pierrefonds Kalesinde Papa’yı karşıladı. Hatta Papa’nın arabası önünde
yaya yürüyerek Papa arabasından inerken yöneticilerin hepsiyle beraber
yere eğildiler!
Şimdi iki taraf birbirine bu kadar muhtaç ve gönülden istekli olur ve birisinde kılıç ve diğerinde düzenbazlık gücü mükemmel olursa dünyada neler olmaz? Papa da Musevî dinini kılıç kuvvetiyle canlandıran bir Hz. Davut
gibi Hıristiyanlığın (hâşâ) Davut’u da Pepin olduğunu halka ilan etti. Morovenj sülalesinin iktidardan düşmesiyle Karolenj sülalesinden Pepin’in krallığının Mesih, Aziz Petrus, Tanrı, Kilise, velhasılı herkes tarafından kabul

Bonifacius, zaman zaman Almanların Havarisi olarak da anılır. İngiltere’de doğmuş, 8.
yüzyılda Frank’da misyonerlik yapmış ve Hıristiyanlığın Frenk İmparatorluğu’nda yayılmasına
büyük katkıda bulunmuştur. 754 yılında Frisia’da öldürülmüştür. Bkz. Büyük Larousse, IV, 1792.
93
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edildiğini anlattı ve o yeni Davut’u kutsadı. Hem de (Cantu tarihinin 8.cilt,
236. sayfa) her kim bu krala candan ve gönülden boyun eğmezse aforozlanarak dünya ve ahiret mutluluğundan yoksun ve ebedî azaba uğrayacağı kararıyla halkı tehdit de etti.
Ne dersiniz? Cantu gibi dindar bir Hıristiyan bile, bu durumda Pepin’nin Hıristiyanlık kilisesinin koruyucusu olduğunu önemsiyor! O kilisenin koruyucusu Mesih olduğunu İnciller söz veriyor.
Biz buna şaşırmayız fakat Pepin’in kendisini gerçekten Davut yerine
koymuş olduğuna şaşarız. Evet, bu adam kendisini gerçekten Davut zannetmişti. Bakınız Cantu bu adamın ölümünü bildirdikten sonra genel durumunu değerlendirmesi sırasında 7. cilt, sayfa 245 ve 246’da ne diyor:
“Kendisine Bref lâkabı (kısa ve kısaltılmış demektir) da verilmiş olmasından dolayı, kısa boylu ince bir bedende olan Pepin’i bazı ileri gelenler
alaya alırlardı. Bir gün bir oyun yerinde bir aslan ile bir öküzü savaştırdı.
Aslan öküzü parçaladıktan sonra yanında bulunanlara dedi ki: “Şimdi içinizden bu aslanın üzerine gidecek kim vardır?” Herkes sustu. Sonunda ben
varım diye kalktı, kılıçla aslana hücum etti ve öldürdü. Sonra gelip de yine
otururken dedi ki: “Davut da küçük yapılı idi. Fakat Golyat (Calut)’a94 üstün
gelmişti.” Gördünüz mü efendim Pepin kendisini Davut yerine koymuş mu
koymamış mı?
İşte Papa Üçüncü Etienne (I. Paulus)95 Hıristiyanlığın dünyevî krallığını
güç ve zorbalık üzerine bu şekille kurduktan sonra onun yerine gelip kutsal

Câlût (Golyat), MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan Davut ile çarpışarak yenilen Filistinli
savaşçı. Tevrat tefsirlerinde Davut yüceltilerek anlatılmaktadır. Bazı Kur’an tefsirlerine göre
Calut Mısır ile Filistin arasında yaşamış Amelika kavminin kralı idi. Bkz. Büyük Larousse, IV,
2131.
95 Etienne/Paulus I (700–767), aziz papadır. Stephanus II’nin kardeşiydi, onun yerine geçtiyse
de Theophylaktos adlı bir rakibi bertaraf etmek zorunda kaldı. Genç papalık Devleti’ni Lombartlar’ın kralı Desiderio’ya ve Ravenna eksarhına karşı güçlendirmek üzere kızı Pepin’den
yardım istedi. Bkz. Büyük Larousse, XVIII, 9230.
94
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kral ve İkinci Davut olan Pepin, Lombardiyalılar üzerine ordu göndererek
ve adamlara kılıçtan geçirerek yirmi bir vilayeti ellerinden alıp Papa’ya hediye etti.
Bundan sonra papalık makamı ne şekle geldiğini düşünüyorsunuz? Ne
kadar hesap düşünseniz gene de size açıklamamız gerekir. Hani ya imparator Kostantin’nin Roma Papalığı’na İtalya’nın tamamını mülk olarak vermiş
olduğuna dair bir bilgi vardı. İşte o bilgiyi tarihçiler kabul ve tasdik edemiyorlar, bu seferki mülk edinmenin ise hepsini tasdik ediyorlar. Kilise tarihçileri, dünya ile hiçbir ilgileri olmayan ve sadece göklerin anahtarlarına sahip
olarak o göklerin kralı olan Papa cenaplarına böyle bir dünyevî krallığı layık
göremeyenleri susturmak için bin kadar yalancı yorumlara sarılıyorlar. Buna
rağmen Cantu’nun da inkâr edemediği gerçek, her halde şundan ibaret oluyor: Dünya ile ilgisi olmayan papalık makamının dünyevî krallığı bu dönemde başlamıştı. İşkence ve eziyetin aleyhinde bulunan Hıristiyanlığın ve
daha doğrusu krallığının bu zamandan itibaren valileri, hapishaneleri, cellatları oluşmuştur. Etrafa elçiler göndermiştir. Hem de öyle etrafa ki bir tarafı Doğu Roma İmparatorluğu ve bir tarafı Lombartlardır. Birbirlerinin aleyhinde savaş etmekten geri kalmazlardı. Her şeyi bırak, bu dönemde papalık
makamının bir de ordusu olmuştur, ordusu! Allah için insaf ediniz. Savaşı
en büyük kötülük sayan ve bu dünya ile hiçbir ilgisi olmayan Hıristiyanlığın
bir de ordusu olmuştur!
Evet! İslâm’ın da ordusu vardı. Cihat Müslümanlara farzdır. Fakat biz
yalnız yalancılığı kabul edememekteyiz. Dinimizde olmayan bir şeyi yapmayız. Olanı ise yalan yorumlarla değiştirip bozmayız. Hıristiyanlık için
ayıp gördüğümüz şey; hem dinlerini, dünyevî olmayıp semavî ve uhrevî
olduğunu iddia etmeleri hem de papalık makamının hapishaneler, cellatlar,
ordular vb. kurmasını dine uygun olduğunu göstermek istemeleridir.
Kilise tarihçileri ve bağnaz Hıristiyanlar papanın bu krallığını; haklı ve
gerekli göstermek için sözde adı geçen yirmi bir vilayet halkı kendi gönül
rızasıyla Hıristiyan olduklarından kendilerini Lombartlar saldırısından kur~ 113 ~
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tarmak ve papanın lütuf ve hediyeleri kanatlarına sığınmak isteğinde bulunduklarını anlatırlar. Tarih ise bu halkın Lombart olduğu hâlde Lombartlar saldırısından bıkmış, usanmış olduklarına hiçbir anlam veremez. Özellikle bunlar Pepin’in Fransa’ya dönmesinden sonra ardından isyan ettiklerini
ve Lombardiya Kralı Astolph’tan yardım isteyerek yardım da geldikten sonra hepsi birleşerek Roma üzerine hücum ettiklerini bildirir.
En doğru tarihî bilgilere göre bu savaşta Papa tek başına kendi ordusuyla kalınca aklı başından gitmiş. Çünkü Roma şehrinden başka etrafından
hiçbir halk kendisine yardıma gelmemiş. Nihayet ne yapmış olduğunu beğenirsiniz? Yedi sekiz asır önce vefat eden Aziz Petrus güya mezarından bir
kâğıt çıkarmış, bu kâğıt Pepin’e yazılmış olduğundan onu Pepin’e göndermiş. Elimizde olan kitaplarda bu kâğıdın suretini göremedik ki aynen tercüme edelim. Çünkü pek şaşılacak ve tuhaf olacağına şüphe yoktur. Ancak
bunu tarihçiler çok gizil tutarlar. Her nedense Pepin öte taraftan yedi yüz
sene evvel vefat eden aziz Petrus’dan aldığı bir yazılı emir üzerine Lombardiyalılar ülkesine saldırarak bu şekilde adamlara Roma kuşatmasını terk
ettirdi.
Hıristiyanlığın parlak mucizelerinden birisi de kutsal kiliseye bu kadar
kötülükleri yapan Lombardiya Kralı Aistolph’un attan düşerek ölmesi olduğuna karar veren tarihçileri hatalı bulmazsınız zannederiz? Şu kadar var ki
bu mucize Papa’yı o kadar üzdükten sonra meydana geleceğine, daha önce
gelmiş olsaydı kilise için daha büyük bir yardım olacağını düşünürsünüz.
Aistolph öldüğü zaman yönetime geçme sırası kardeşi Raşî’ye gelmiş ve
Lombartlar da adı geçeni seçmişlerdi. Ancak öte taraftan Desiderio (Desidirius)96 adında bir adam Papa’ya: “Eğer beni kral ederseniz size beş on ülke
daha veririm.” demiş ve Papa ise ruhanî krallığı gibi dünyevi krallığının
sınırlarını da genişletme amacından vazgeçemediğinden Desiderius’un bu

Desiderio, İstria dükü, son Lombart kralıdır. İtalya’yı kendi çıkarına birleştirmek için kızını
Şarlman’la evlendirdi. Bkz. Büyük Larousse, VI, 3083.
96
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teklifini kabul ederek Lombartları: “Eğer Raşi’yi şimdiye kadar hapsolduğu
manastıra tekrar hapsederek yerine Desiderius’u kral olarak kabul etmezseniz Fransa ve papalık askeriyle gelip sizi ezerim!” diye korkutarak Desiderius’u tayin ettirmiştir. Görüyor musunuz Hıristiyanlığın ezici gücü ne dereceye varmaktadır?
Fakat Desiderio sözünü tutacak yerde, aksine İstanbul İmparatoruyla
haberleşerek yine Papa aleyhine girişti ve Papa da kılıcını çekip savaşa hazırlandı. Gerçi bir ara iş, barışla sonuçlandı ise de sonra diğer bazı değişiklikler üzerine Desiderio yine sözünü yerine getirmedi.
Fransa Kralı Pepin’in ölümüyle ülkesi Karlman (Carloman, 751–771) ve
Şarlman (Charlemagne, 742–814) isminde iki oğlu arasında paylaşıldı. Şarlman Hıristiyanlığa daha bağlı ve özellikle papalık makamına bağımlı olduğundan kilise tarafını tutan tarihçiler bu adamın akıl ve zekâsını, güç ve yüceliğini göklere çıkarırlar. Karlman’ı ise zayıf ve korkaklıkla kötülerler. Gibbons der ki eğer Şarlman galip gelmemiş olsaydı, Karlman galip gelseydi bu
övgülerin hepsi onun hakkında söylenirdi.
Bu iki kardeş birbirine düşman olarak bir süre yönetimde bulundular.
Sonra Karlman ölünce papanın da yardımıyla Şarlman onun iki oğlunu ve
karısını İtalya taraflarına kaçırarak ülkesini ele geçirdi. Bu davranış halka
çok ağır gelmiş ve herkes bunu çok büyük ayıplardan saymıştı. Çünkü o
dönemlerde ölenin mülkü mutlaka çocuklarına geçmesi ilahi kanunlardan
olduğuna inanılırdı. Ancak papalık makamı: “Biz böyle bir ilahi kanun tanımıyoruz. Karar galip gelenindir.” diye halkı yine aforoz ile korkutarak işi
halletti. Fakat papa bu sözünde haklıydı. Hıristiyanlıkta bu gibi büyük işleri
ayırıp halledecek hangi ilahi kanun vardır ki bu da bulunsun. Balıkçı takımından adamların bu gibi büyük işlere akılları ermemesi ayıp değildi.
Papanın Şarlman üzerindeki etkisini görmek için şu olayı da anlatalım:
Lombartların kralı Desiderio, Papa’nın emriyle Şarlman’ın Lombartları
yok edeceğini bildiğinden buna dostça karşılık olarak kendi kızı Dezire’yi
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Şarlman’a sunmuş ve Şarlman’nın kız kardeşi Julia’yı da kendi oğlu ve veliahdı Agililf için istemişti. Bu alma vermeye Papa derhal itiraz etti. Hem de
nasıl itiraz ya? Cantu’nun tarihinin 8. cilt, 248. sayfasında söylediği gibi Papa
bu işi dünya krallığı politikasına engel gördüğünden (çünkü Lombartları
kendi ezici gücü altına almak kararından vazgeçmezdi) Şarlman’a gayet
inatçı ve cesurca bir mektup yazıp dedi ki: “Allah’ın yanında nefret edilen
ve kötü isimle anılan bir milletten sakın kız almayacaksın! Ve kiliseye hiçbir
faydası olmayan, yalnız kendi zevki, çıkarı için yönetimde bulunan lanetlenmişe kız kardeşini de vermeyeceksin!” Fakat Desiderio Papa’ya söz verdiği birkaç memleketi verince artık onun Tanrı’nın katında lanetli olmadığı
anlaşıldı. Evlilik işi gerçekleşti ise de Papa’yı bu kadarcık kırmış olmalarının
cezası olarak nikâh da uğursuz çıktı.
Fakat gerçekte işin bundan ibaret olmadığı anlaşıldı. Papalık makamı hile ve aldatmada ne kadar ustalığı varsa hepsini kullanarak, Hıristiyanlıkta
kadın boşamak ve boşadığı kadın üzerine kadın almak yasak olduğu halde
papalık makamı Şarlman’a Desiderio’nun kızını boşattı. Başka bir kadın aldırdı. Ondan sonra Şarlman’ı bir ordu ile İtalya’ya çağırarak oraya sığınmış
olan kendi yengesi yani kardeşinin karısı ile çocuklarına varıncaya kadar,
gerek Fransa ve gerek Papa, politikasına destek olmayan kişileri yok ederek
bütün Lombardiya’yı ele geçirdi. Bu ganimetten Papa’nın payına ayrılan
yerler eski mülkü ile birleşince sanki koskocaman bir ülke olmuş ve dünyevi
krallıkla bir alakası olmayan dinin reisi, sanki bir padişah olup tahtına
oturmuştur. Bu büyüklük üzerine idi ki Şarlman, Roma’da Papa’yı (hem de
ayaklarını öpmek derecesinde bir alçak gönüllülükle) ziyaret ederek sonra
Hıristiyanlık adına kılıcını çekti. Elli dört büyük savaş yaptı. Bunlardan on
sekizi henüz Hıristiyanlığı bir yönüyle kabul etmeyen Saksonlar’a karşı,
dördü Avarlar’a, ikisi Britanyalılar’a, dördü İslav’a ve üçü Danimarkalılara
karşı yapıldı.
Avrupa’nın Kuzey yarısına yayılan bu zavallı barbarlara Hıristiyanlığı
ne kadar zorlama ile kabul ettirmeye çalışmış olmalarını anlatmak için Fre~ 116 ~
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donia Katliamı’nı bir örnek olarak gösterelim ve bunu da Cantu’nun tarihin
8. cilt, 269.sayfasında bildirdiği gibi nakledelim:
Hıristiyanlığı kesin olarak kabul etmemek için barbarların bir isyanını
anlattığı sırada şöyle diyor: “Bu da hâlen soylu ailelerin bir kışkırtması idi.
Çünkü halk, Aller Nehri üzerinde bulunan Fredonia denilen bir yere kadar
yıldırım gibi ilerlemiş olan Şarl’ın önünde teslim olmuşlar. Saksonlar’dan
ibaret olarak topladığı meclise bu isyan eden soylu kişileri teslim etmelerini
emrettiği zaman saygıda kusur etmemişlerdir. Gerek seçkin ailelerden ve
gerek onların taraftarlarından dört bin beş yüz adamı eli bağlı olarak teslim
ettiler. Bunlar her ne kadar kusurlarının bağışlanması için yalvardılar, yakardılar ise de bu çaresizlik içindeki imanları kabul edilmeyerek hainliklerinin cezası olarak hepsinin kafası kılıçtan geçirildi!”
Hıristiyanlar hâlâ kendi dinlerinin kılıç gücüyle yayılıp güçlenmediğini
iddiada ısrar edecekler ya? Hâlâ Hıristiyanlığın nice parlak mucizeler ve söz
gücüyle yayıldığını bizlere inandırmaya çalışacaklar ya? Onlar varsın ne
söylerlerse söylesinler. Biz doğru bilgi ve özet olarak anlatalım ki Şarlman’a
gelinceye kadar şimdiki Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Prusya ve
Avusturya taraflarında Hıristiyanlık sanki hiç yok denecek kadar iken kılıcın
ezici gücüyle oralara kadar yayılmasını da Şarlman başarmıştır. Ayrıntılarını
merak edenler umumi tarihlere başvurabilirler. Fakat Şarlman’ın emrettiği
vergilerin hepsinden ayrı tutularak her kiliseye vakfettiği nahiyelerin, kazaların gelirini ve halkın genelinden zorunlu olarak (Cantu’nun Umumî Tarih’i
cilt 8, sayfa 328) alınan öşür ürünlerinin gelirlerini ve Kilise’nin bu zamanda
elde ettiği servetin tutarını hesap edemezler. O papalık makamı öyle bir makam oldu ki krallar oranın kölesi olmakla övündü. Fakat bu gelişmeler Hıristiyanlığın sebep olduğu rezaletin boyutlarının da ileri derecelere varmasına neden oldu.
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N. HIRİSTİYANLIĞIN EN PARLAK DÖNEMİNDE ORTAYA
ÇIKMAYA BAŞLAYAN ÇİRKİNLİKLER
Bu konu, araştırmacılara Hıristiyanlığın en yüksek noktaya gelmesinin
sebepleri olan ezici gücünü göstermiş olacağı kesindir. Fakat bu ezici gücü
göstermesi, yükselişin nasıl olduğunu açıklamaz. Bu bölümde nasıl olduğunu kısaca da olsa açıklayalım:
Bu çirkinlikler, milattan bin sene sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. O
asırlarda dünyada zorbaların kendi kılıçlarından başka bir kuvvet daha vardı, o da; kilisenin zalimce entrikalarıydı. Bu kuvvetin artması, krallar tarafından papaz takımına çok yüz verildiğinden meydana geldi. Kralların kuvvetlerinin artması da papaz takımının halkı gereği gibi aldatabilmelerine
bağlı olduğunu görünce, herkesi ezici esaretlerine almaya gücü yeten bu iki
kuvvet birleşerek güçlü bir kuvvet haline gelmişti.
Mesela din denilen şey, herkesi devamlı ve genel bir güven içinde tutacak iken papazlar, derebeylerin cinsel zevkleri uğruna, herkesin ırzını, namusunu ayaklar altına almalarına ve alçakça istekleri uğruna da herkesin
malına ve canına zarar vermelerine asla ses çıkaramazlardı. Ancak, kendileri
için de bir çıkar kapısı olan kiliseye kim girerse hiçbir kimse ona dokunamazdı.
Tarihçilerin hiç birisi bu çirkinlikleri ve aşağıda anlatacağımız alçaklıkları inkâr edememektedir. Nasıl inkâr edebilsinler ki iş, herkesin gözlerinin
önünde cereyan ederdi. Bir derebeyi, idaresi altında bulunan mazlumları
istediği gibi ezdikten sonra onun haksızlığından şikâyet edecek olanların
şikâyet kapısı ancak kilise olacağından bir de orada ezilirdi. Bir silahlı soyguncu kötülük yapsa ve güvenlikçi de onu takip etse soyguncu kiliseye girdiğinde her şeyden güvende olurdu. Bunun için kilise avluları içinde özel
salonlar bulunurdu. Bundan başka kiliseye girme işini kolay ve basitleştirmek için kilisenin dış duvarlarına halkalar geçirilmiş olduğundan bu halka-
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lara her kim yapışırsa tam bir güvene kavuşmuş olurdu. Hangi tam güven
olduğunu düşünürsünüz ya? Papazların esaretinden ibaret bir tam güven!
İş bu duruma geldikten sonra herkes kızıl kuruşa muhtaç iken papazların hazineleri altın ve gümüş ile ağzına kadar dolu olduğunu bildirsek
inanmaz mısınız? İnanmaz iseniz işte size bir de örnek gösterelim:
Cantu, tarihinin 9. cilt, 294. sayfasında şöyle bildiriyor: “Milan şehrinin
Başpapazı Arnulf, Papa tarafından bir elçilik göreviyle İstanbul İmparatorluğu huzuruna gider ve yanında çok sayıda elçilik görevlileri bulunurdu.
Bunların içinde üç düka ile birçok da şövalye denilen soylu din savaşçıları
bulunurdu. Kilise bunların hepsine samur ve çok kıymetli kürkler vermiştir.
Elçinin bindiği atın takımlarına kıymet biçmek imkânsızdır. Nasıl imkânsız
olmasın ki atın nalları altın ve çivileri gümüştendi.”
Nasıl, elçiyi beğendiniz mi? Diğer tarihlerin rivayetlerine göre o zamanlar bir despotun tacı ile elbisesi üzerinde bu günkü değerle beş milyon
franklık mücevherler varmış. Bir hayvan takımı da bundan aşağıda olmazmış. İncillerin rivayetine göre bineceği atın üzerine hırkasını koyup da binmiş olan Mesih’in yeryüzündeki temsilcilerini, güzelce tasavvur etmelidir.
Evet, bunlar temsilcilerin temsilcileridir. Çünkü asıl temsilciler papalar olduğuna göre bir elçi ile bir de hükümdarının arasındaki farkı düşünmek
gerekir.
Şimdi bir despot97 olmak, böyle dünyaya ve dünya malına sahip olmak
demek olunca, artık aslı kayıkçı ve en soylusu dilenci olan papazların bu
derece zenginliğe nasıl bir hırs ve aç gözlülükle bakacaklarını anlarsınız. Bu
uğurda canlarını da feda edeceklerini kabul edersiniz. Etmeyecek olsanız
bile tarih insana ister istemez kabul ettirir. Çünkü Sen Salos Kilisesine Piyer
de Badyi adlı despot tarafından silahlı papazlar hücum ettirilerek içinde ne

Despot: Avrupa’da III. asır sonunda Roma imparatorları, Bizans imparatorları için kullanıldı.
Daha sonra taşrada bağımsız bölge yöneticilerine bu isim verildi. Bağımsız prenslere ve soydan
gelenlere bu unvan verilmeye başladı. Bkz. Büyük Larousse, VI, 3086.
97
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kadar papaz ve hizmetçi varsa hepsinin kılıçtan geçirilmesi ve kutsal kâseye
varıncaya kadar her şeyin yağma edilmiş olması gibi yüzlerce örnek gösterebiliriz. Biz size örneklerin en hayret edilecek olanı da sunalım:
Cantu’nun Umumî Tarih’inde (9.cilt, 269. sayfa)şöyle anlatılır: “Bu asır
öyle bir asırdı ki İtalya papazları Almanya hükümdarlarında bulunan imparatorluk tacını İtalyanlara verilmesini isterlerdi. Çünkü Şarlman’a verilmiş
olan Batı İmparatorluğu tacı onun ölümünden sonra Karolenj sülalesinin
Alman ve İtalyan temsilcileri arasında anlaşmazlık konusu olmuştu. Binaenaleyh o zamanlar her şey dinî bir mesele hâlini alırdı. Sonraları kilisenin
bunca rezaletlerine sebep olan hususları da bu duruma bağlamak mümkündür. Her ne hâl ise Porto papazı Formose,98 bilgili ve çok güzel ahlak sahibi
bir adam idi. Bulgarlar yanına gönderilmiş ve iyi hizmeti de olmuştu. Frank
hükümdarlarına bağlılığı olan Papa Sekizinci Jean,99 bu Formose’yi Almanya
imparatorlarına bağlı olmakla suçlayarak görevden attı. İkinci Martin bu
adamı yine yerine tayin etmişse de bu adamın düşmanlarından olan Cemi
de Sepulet İtalyanların yardımıyla yüksek makama gelince yine makamdan
atıldı. Beşinci Etienne’nin100 ölümünde Formose, Roma makamına kadar
ulaştı. Fakat kendi düşmanları her hâlde galip gelerek zavallı adamcağız
makamdan indirildi. Altıncı Boniface’nin101 çok az bir zaman papalığından
sonra altıncı Etienne102 yine İtalya taraftarlarının oyunlarıyla yüksek makama çıktı. Bu Papa kiliseye yeni kargaşa getirerek Formose’nin cesedini mezardan çıkardılar. Papalık kutsal elbisesi giydirilerek taht üzerine oturttular

Formose (816–896): 891–896 yılları arasında papalık yapmıştır. Daha sonra yargılanmış, suçlu
bulunmuş ve idam edilmiştir. İtibarının geri verilmesi Papa Jean IX zamanında (898–900)
olmuştur. Bkz. Meydan Larousse, VII, 187.
99 VIII. Jean (820–882): 872–882 yılları arasında papalık yapmıştır. Endülüs’ten gelen Müslüman
akıncılarla mücadele etmiştir. Bkz. Wikipedia. org.
100 V. Etienne (?-891): V. Stephen olarak da bilinir. 885–891 yılları arasında papalık yapmıştır.
Bkz. Wikipedia. Org).
101 VI. Boniface (?-897): 891’li yıllarda sadece birkaç ay papalık yapmıştır. Bkz. Wikipedia. org.
102 VI. Eienne VI (?-891): Stephen V olarak da bilinir. 885–891 yılları arasında yapmıştır. Bkz.
Wikipedia. org.
98
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ve ilk eşini ikinci bir kadın için terk etmeğe benzeterek ilk memuriyeti olan
Petru despotluğunu Roma Papalığı için terk ettiği bahanesiyle sorguladılar.
Sorgulama sonrası kafasını ve istavroz çıkarmakta olduğu üç parmağını kestiler.”
Hayret değil mi? Birinci eşi demekten maksat birinci despotluk demek
olacak. Cesedin kafasının kesilmesinin kendisi için bir ceza olacağına inanmayı her kim olsa delilik olarak görür. Bari papalık elbisesine olsun saygı
yok mu? O elbise ki eteğine sürünenlere cehennem yüzü yoktur! İşte insanlara bir meleklik davranışı verecek olan Hıristiyanlık üzerinde düşünmek
için bunun gibi örnekler kilise tarihinde yüzlerce geçmektedir.
İşte bu rezalet döneminde bir despota yalnız bir despotluk vilayet, yeterli olmazdı. Çünkü amaç ne din amacı, ne iman amacıdır. Halkı soymaktır.
Ne kiliseye despot ve ne de despota kilise lazım değildir. Belki bir zorba
hayduda, soymak için birkaç kaza (ilçe) lazımdı. Mesela Manasis isminde
böyle bir zorba, Algero, Milan, Mantova, Trento ve Verona gibi beş vilayetin
despotluğunu hep kendi şahsi otorite ve hegemonyası altında toplamıştı.
Çünkü Manasis’in papazlardan ve genç talebelerden oluşan silahlı bir ordusu vardı!
Bu utanç verici dönemde kiliseye bir despot ve despota kilise lazım değildi, dedik. İşte Cantu itiraf ediyor (9.cilt 292. sayfa): “İtalya’da on yaşında
bir despot, on iki yaşında papalar görüldü. Bu pislikler hâşâ gerçekten birer
Mesih olsalar da annelerinin karnında konuşmak gibi bir mucize gösterseler
bile hiç olmazsa otuz yaşından sonra din işlerine başlamaları gerekirdi. Fakat bunu böyle düşünecek dönemler geçmiştir. Düşününüz ki dokuz yaşındaki bir çocuk hangi maksatla papalık yani İsa’lık yani Hıristiyanların inancına göre Allahlık makamına getirilir!”
O zaman papaz takımı din işlerinden hiçbir şeyi bilmedikleri Manastır
Papazları Genel Meclisi tutanaklarında kayıtlıdır. Verona Başpapazı Ratery,
papaz takımının cinselliğe düşkünlüklerinin rezilliklerinden şikâyet ederek
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sözde bu kötülüğü engellemek için bir konsil yani Keşişler Genel Meclisi’ni
toplamış ise de papazlardan hiç birisinin daha imanın şartlarını bilmedikleri
Konsil Tarihi’inin103 9. cildinin en son kısmında bildirilmektedir. O zamanlar
papazlar silah kullanılmasını öğrenirler ve bunun için de ava ve avlanmaya
devam edip saraydaki vakitlerini ise hükümdarların saraylarında entrika
işlerinde geçirirlerdi.
Peter Damiani104 adlı papaz çok bilgili ve zarif bir adamdı. Toplumun
mallarının bir takım cahillerin elinde kaldığını ve kendisinin her şeyden
mahrum olduğunu görerek içinde bulunduğu devrin durumları aleyhinde
bir kitap yazmıştır. Bu kitabın otuz birinci makalesinde der ki: “Papazlarımızın doymaz mideleri altın için çok fazla acıkmıştı. Çünkü her nereye varsalar oturacakları dairelerin şahane bir şekilde döşenmesini isterlerdi. Sedirler üzerine çok pahalı ve değerli halılar sererlerdi ki üzerinde acayip resimler işlenmişti. Tavandan toz dökülmemek için çok güzel kamışları tavanlara
gererlerdi. Kilisenin kutsal köşelerinden onların yatakları ve cibinlikleri daha pahalı idi. Süs bakımından papaların saraylarından daha üstündüler.
Kralların pelerinleri yalnız bir renkten olduğu için onlara yetmezdi. Yastıklarının en parlak renklerle süslenmiş olması gerekirdi. Memleketin içindeki
sanatlar onlara göre pek değersiz olduğundan çok pahalı fiyatlarla uzak
memleketlerden gelme kürklere ve diğer eşyalara ilgi duyarlardı. Tilki, samur ve fare derileri çok beğenilirdi. Halkın alaylı gülüşlerini coşturan bu
rezilliklerden nefret ettim. Çünkü o alaycı gülüşler insanın gözlerinden acı

Bkz. Kafkas Ünv. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göregen, Kafkas Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 2; Kars
2014 de kaynaklar bölümünde şu notu düşmüştür: “Dvornik Francis: Konsiller Tarihi İznik’ten II.
Vatikan’a, Fransızca’ya trc. Soeur Jean Morie O. P. Fransızca’dan Türkçeye trc. Mehmet Aydın,
TTKB, Ankara 1990. Tahminime göre Ahmet Mithat Efendi bu bilgiyi bu eserin Fransızca
tercümesinden almış.
104 Damian (1007–1072), İtalyan kardinal. Yaşamı boyunca yazılarıyla din sömürücülüğüne,
kilise adamlarının ahlaksızlıklarına karşı savaştı ve Rahiplik ile İmparatorluk arasında bir
uzlaşmayı savundu. Bkz. Büyük Larousse, VI, 2861.
103
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yaşlar getirirdi. Çünkü o papaz elbiseleri altın ve değerli taşlar içinde parıl
parıl parlardı.”
Piyer Damiani’nin bu nefretine ne anlam verirsiniz? Camion ve Hilden
Brian adında böyle iki nefret eden daha vardı ki sonra ikisi birleşerek Arfa
adında bir yerde papaz bulunan kişiyi zehirleyerek öldürdükten sonra Camion oraya papaz olmuş. Fakat arkadaşı Hilden Birian halkı Camion aleyhine ayaklandırarak gelip Camion’u kovmuş ve kiliseyi ele geçirmişti. Camion
bütün gücünü harcayarak daha büyük bir ordu hazırladıktan sonra gerçekten İskender’e benzer bir savaşla düşmanına galip gelip yine kiliseyi ele geçirmiştir.
Nasıl? Kendileri için fakirlik ve yoksulluğu öngörerek ve halkın huzurunu dert edinerek mucize ve kelamdan başka bir kuvvet kullanmayan dinin mensuplarını görüyorsunuz değil mi? Bu gibi örnekler yüzlerlercedir.
Hepsini yazmaya bu özet yetmeyecektir.
Cantu der ki: “O zaman papazlar, daha büyükleri tarafından kendileri
aleyhinde yapılan aforozlardan da korkmaz olmuşlardı. Çünkü o aforozları
yapan büyüklerin kendilerinden evvel aforoza layık olduklarını yüzlerine
karşı söylemekten geri durmazlardı.”
Sözü daha fazla uzatmaya ne gerek? Güya, zamanın kötülüklerini düzeltmek için sık sık toplanan Keşişler Genel Meclisi, papazları kötülüklerden
alıkoymak için görüş birliği ile karar verdiklerini tarihçi Cantu hem yazar,
hem de bu kararların çok geçersiz olduğunu, çünkü kararı verenlerin de
belirtilen kötülüklerden engellenmesi gerekeceğini itiraf eder:
“Kiliseye mensup olanlar savaş adamı olmayıp barış adamı olduklarından silah kullanmayacaklar!”
“Sarhoşluk ve zina, haram olduğundan bunlardan kaçınacaklar. Hırsızlık gibi ve eksik ölçü ve terazi gibi şekillerle mal kazanmaya çalışmayacaklar!”
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“Prenslerin korumalarına ait olan avcılık ve silah atıcılık gibi görevlere
küçük papazlar heves etmeyecekler ve yalancı şahitlik veyahut taraflı
hâkimlik ile kimsenin parasını almayacaklardır!”
“Adam öldüren papazlar kaç adam öldürmüşler ise o kadar kırkar gün,
kilise kapılarında alçaklıklarını göstererek günahtan tövbe etmezse görevlerinde devamlı olamayacaklardır. Eğer kaç adam öldürdüklerini bilmezlerse
ömürleri süresince her hafta birer gün oruç tutacaklardır.”
“Rahibe olan genç kızlar ve kadınlar rahiplerin manastırlarına misafirliğe gitmeyecekler ve kendi aralarına da erkek misafir kabul etmeyeceklerdir!
Eğer bunlar erkek kıyafetinde yakalanırsa kiliselerinden kovulacaklardır!”
“Zina ile suçlanan bir kadın, papazlara kaçar ve sığınırsa; papaz efendiler o kadını öldürmeyeceğine dair kocasından bir söz alıncaya kadar onu
koruyacakları ve bu sözü alamazlarsa kadını vermeyip koruma altına alacaklardır!”
“Korumaları altında bulunan kadınları odalık gibi yatağına almak ve oğlancılık (kulampara) yapmak papazlar için kesinlikle yasaktır!”
Akıl ve anlayışı olanların düşünecekleri gibi yukarıda yazılan hâllerin
benzerleri ortaya çıkmıştır da onun üzerine bunlar yasaklar kapsamına
alınmıştır.
Bu rezillikleri yalnız Batı tarafına bakarak anlatmış olduğumuza göre,
Doğu (Bizans) tarafına bakarak Hıristiyanlığın bundan daha iyi bir durumda
olduğunu hayal etmeye yer yoktur. Orası beş kat daha berbattı. Kostantin,
Monomakos gibi bir ahlaksız kadının düşkünüydü. Yönetim hakkı kendilerine miras yoluyla geçen iki kız kardeşten birisiyle evlenerek ve ahlaksız
kadını da ona ortak ederek hiçbir din ve mezhebe sığmayan hâllerle yine
kilise tarafından kutsanmış imparatorlar ortada iken Doğu (Bizans)’nun hâllerine nasıl iyidir diye karar verilebilir? İstanbul İmparatorluğu’nun sarayı
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mezbaha olmuş ve bu sırrın kilidi ise İstanbul Patrikhanesi’nden ibaret kalmıştı.
Ortada bu rezilliklerin devam etmesiyle beraber: “Hıristiyanlık bundan
ibaret değildir. Mesih böyle yapmazdı!” diye dinin hükümlerini yenilemeye
kalkan bazı akılsızları küfür ve dinsizlikle suçlayarak ateşler üzerinde yakmalarına ne anlam verirsiniz?

O. HIRİSTİYANLIKTA CEHALETİN BAĞNAZLIKLA BİRLEŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN CİNNET
İseviliğin gerçek şeriatından geriye kalan çok az kuralların –isterse yanlış olsun- bir araya getirilmesinden ibaret olan ilk Hıristiyanlık, sonradan
nice menfaatlar ve dünyevi amaçların etkisiyle tamamen bozulmuş ve değiştirilmiştir. Mesela putlar ve resimlere (İkona)105 ibadet Hıristiyanlıkta tamamıyla yasak iken kiliseler putlar ve resimlerle doldurulmuştur. Gönüllü bir
fakirliği tercih etmişken papazlar dünya malı hırsıyla insanların kanını emmeye başlamıştır. Arazi ve mülklerin âdeta üçte ikisini kiliselere vakfettirmiş
ve silahı ele almak alçaklık derecesinde nefret edilirken kilisenin orduları
meydana gelmiştir. Hıristiyanlığın dünyevî işleriyle hiçbir alakası olmadığı
hâlde bir de Hıristiyanlığın dünyevî ve cismanî krallığı (Tanrı Devleti) ortaya çıkmıştır. Hâlbuki Matta İncilinin 23. bölümünün 29.ayetinde: “Vay size
ey Yazıcılar, Ferisiler, ikiyüzlüler ki peygamberlere türbeler yaparsınız ve
adaletlilerin mezarlarını süslersiniz!” diye ölülerin üzerine türbe yapmak ve
türbeleri süslemek şekli de tamamen yasaklanmıştır. Buna rağmen güya
dinlerinin en küçük emirlerini de bozmak dinin farzlarındanmış gibi davranan Hıristiyanlar, yavaş yavaş kilisenin evliya ve şehit tanıdığı meşhur kişi-

İkon veya ikona: Hıristiyanlıkta -özellikle Ortodoks mezhebinde- İsa Mesih, Meryem’i veya
azizlerden herhangi birini temsil etmek üzere yapılmış dinî içerikli resimleri. İkona, Ortodoks
kilisesinde, ayin düzeninin bütünleyici bir parçasını oluşturur Bkz. Büyük Larousse, XI, 5614.
105
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lerin kabirleri üzerine süslü türbeler yapımından başlayarak git gide mesela
Filistin’de vefat eden bir zatın kemiklerini Avrupa içlerine kadar götürmüşlerdir.
Ancak kilisenin bu dünya ve dünya malına düşkünlüğü artık hayret edilecek derecede artarak hırs ve aç gözlülükle kan dolmuş olan gözler gerçeği
değil, dünyayı bile görememiştir. Bu konuda Porto Başpapazı Formose’yi
ölümünden sonra mezarından çıkarıp kafasını ve parmaklarını kesmek gibi
deliliklerden başka azizlere ve kemiklerine gösterdikleri saygı da delilik derecesine getirilmiştir.
Gerçi her din ve mezhepte saygı duyulan ve bundan dolayı çok kutsallaştırılan kişilere özel bir saygıda bulunmak putperestler zamanından beri
görülen bir durumdur. Hatta bunların türbelerinde bazı garip olağanüstülüklerin ortaya çıktığı da görülmüş örneklerdendir. Ancak bir din düşününüz ki mensuplarında başını önüne eğip de akıllıca düşünme gücü kalmadığından başka, bu gücün o dinî reisleri tarafından tamamıyla yok edilmesi
yoluna da gidilmiştir. Binaenaleyh papazların ağzından ne çıkarsa sırf gerçek olarak kabul edilir. Hem de nasıl ya? Bir azizin iki yerde kafa kemiği
bulunduğu ve bunun ikisi de azizin kafası olduğu bildirilince derhal kabul
edilir ve bu mümkün olmayan şeyin imkânına inanılır. Şayet bir kimse:
“Canım bu nasıl söz? Bir adamın iki kafası olur mu?” diyecek olursa: “Vay
sen ne imansız kâfir imişsin? O evliyanın bir kere kafası kesildikten sonra
filanca daha büyük aziz onu hayata geri döndürdü. Ondan sonra bir kere
daha kafası kesildi! İşte bundan dolayıdır ki bu gün elimizde onun iki tane
kafa kemiği vardır.” denilir. Çaresiz akıllı, eğer bunu da aklına sığdıramayacak olursa: “Maazallah! (Allah korusun) bu adamı şeytanlar ele geçirmiş.”
denilir. Şeytanın eline geçirdiği kişiden şeytanı kovmak kuvveti, İsa’dan
papazlara geçtiği İncillerde yazılmış ise de papazlar, o zavallının şeytanlarını başka türlü kovamadığından dayanılması güç cezalarla öldürmek için
engizisyon cellatları eline teslim edilir. İşte Hıristiyanlık herkesin vicdanını
böyle esaret zinciri ile bağlamış olduğu hâlde azizlere ve bunların kemikle~ 126 ~
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rine ibadetin de ne gibi deliliklere yol açacağı düşünülmesi gerekir. Cantu’un Umumî Tarih’i (10.cilt, ilk bölüm), Voltaire’in Felsefe Sözlüğü106 (5.cilt,
161.sayfa) ve Ansiklopedi’nin 2. cildinde azizler ve şehitlerin kemiklerine sahip olmak için Hıristiyan büyüklerinin yaptıkları savaşlara, bu kemikler
yüzünden ortaya çıkan mucizelere, mensuplarının bu konuda gösterdiği
hilekârlıklara dair pek çok şaşılacak şeyler anlatılır. Şimdi düşünebilen bir
insanın Hıristiyanların bu gibi durumlarına nasıl olup da inandıklarını düşünecek olsa hayretten insanın çıldıracağı gelir. Biz bu çılgınlıklardan birkaç
örnek vermekle yetineceğiz.
Voltaire diyor ki:
“İmparator Tiberios Kostantin’in kızı ve Kostantin Mavrikios’un (Maurikios’un) karısı Kostantina adında Prenses, Sen Pavlus adına bir kilise yaptırmış. Bu kilisenin önemini ve şerefini arttırmak için Roma’da defnedilmiş
olan Havari Sen Pavlus’un kafa kemiğini mezardan çıkarıp bu kilise içine
koymasını Aziz Gregor adlı papaya emrettiğinde Aziz Gregor’un verdiği
cevap da hayret edilecek acayip bir cevaptır. Aziz Gregor, adı geçen prensese yazar ve der ki: “Değerli azizlerin türbelerinde o kadar mucizeler görülmüştür ki insan yalnız dua etmek için dahi oralara bir manevî korkunun
etkisiyle ödü koparcasına tir tir titremeden giremez!” Kendinden sonra gelen ikinci Pelagius Aziz Petrus’un mezarı üzerinde bulunan bir gümüşü kaldırmak ve dört adım uzağa koymak için elini uzatmaya cesaret ettiğinde
öyle bir korkutucu mucize olmuş ki ödü patlamasına ramak kalmış. Kendisi
Aziz Pavlus’un mezarını tamir ettirirken işçilerden birisi mezara daha fazla
yaklaşarak oralarda bulunan bazı kemiklere eliyle değdiği anda mezar için-

Ahmet Mithat Efendi, Voltaire’den oldukça fazla alıntı yapmıştır. Yaptığı alıntıların büyük
çoğunluğu da Voltaire’in Felsefe Sözlüğü’nden oluşmaktadır (Aşağı yukarı on civarında alıntı
mevcuttur). Ancak bazı yerlerde Voltaire’den yaptığı alıntılarda Ansiklopedi diye kayıt düşmüştür. Voltaire, Ahmet Mithat Efendi’nin Hıristiyanlıkla ilgili fikirlerinin neredeyse banisidir. Bu
nedenle, Müdafaa’lar okunurken Voltaire’in Felsefe Sözlüğü’yle karşılaştırmalı olarak okunmalıdır denilirse yeridir. Bkz. H. Özarslan, age, 20.
106
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den can alırcasına bir çığlık çıkmış ve işçi derhal ölmüş! Ve halefi zamanında
Aziz Laurent’in türbesi, tamir edilmesi gerektiğinden tamir işinde yalnız
papazlar ve büyük subaylar çalıştıkları hâlde bile Aziz Hazretlerinin tabutunun ucu görülecek kadar yaklaşıldığında çalışanların hepsi on gün içinde
ölmüş! Eğer bu mezarlardan uğur saymak için bir parça verilmesi istenirse
oralara konulan bezlerden bir parçasını bir süslü kutu içine koyarlar. Azizlerin kendisinde ne güç ve keramet varsa bu bezde de o kadar güç ve keramet
vardır. Biz de ölüleri diriltecek kadar mucizeler gösteririz. Hatta bu olayı
prenses Kostantina’ya ispat için Papa cenapları şunu da sözüne ekler: Bazı
Rumlar: “Bu bez parçalarından ne mucize olabilir?” diye şüphe ettiklerinden
Papa Leon bir makas getirtmiş ve bez parçasını makasla kesince kestiği yerden kan damlamaya başlamış. Sözün kısası azizlerin vücuduna dokunmak
kadar büyük bir günah olmayıp buna cesaret edenler mutlaka cezasını göreceklermiş. Gerçi bazı Rumlar bir takım azizlerin kemiklerini çalarak mezarlarından alıp kendi memleketlerine götürmüşler ve hiçbir mucizelerini görememişlerse de Papa cenapları zaten bu gibi çalınmış kemiklerin kilise gözünde hiçbir kutsallığı kalmayacağını da prensese bildiriyor. Ve diyor ki:
“Gerçi Doğu Hıristiyanları Aziz Petrus ile Aziz Pavlus’un kemikleri onların
malı olması gerekeceği iddiasıyla Roma’ya gelmişlerse de tam mezarlara
yaklaşınca mezar içinde şimşekler çakmaya, gökler gürlemeye başlayıp
adamlar bozguna uğramış ve kaçmışlar.”
Bu bilgiler, kilise azizlerinden ve özellikle papa olmasından dolayı her
ne söylerse doğru olduğuna inanılan Aziz Gregor gibi bir zatın ağzından
çıkmış ve adı geçenin savaşlarını içeren ciltte yazılmış ve kilise tarihleri tarafından da nakledilmiş olduğundan hiçbir Hıristiyan bunun doğruluğundan
şüpheye düşmez.
Bu konuda bazı düşüncelermizi ortaya koymaya hakkımız vardır. Düşüncemiz ise çok sade şeylerdir:
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Bu havarilerin ve bu şehitlerin çok büyük işkence ve ceza ile öldürüldüklerini yine kilise tarihçileri rivayet ederler. Acaba şimdi bunların mezarlarına yaklaşmak kendilerini öldürmek kadar canlarını yakmakta mıdır?
Bu zatların mezarları hâlen mevcut ve mucize gösterme güçleri ise hâlen
devam etmektedir. Bu gün papazlar bir adama izin verseler o adam da adı
geçen azizlerden birisinin mezarını açsa içinden kemiklerini çıkarsa hatta
onlardan birer de kaşık ve çatal sapı yapsa biz de bu yapılanı gözlemlesek
acaba göklerin gürlediğini, şimşeklerin çaktığını görecek miyiz? Fakat derler
ki siz mutlaka ölürsünüz. Biz de deriz ki ölmeye razı olduk, tek şu mucizeyi
görelim de bu yolda ölelim. Hiç olmazsa papa cenapları mükemmel merhamet ve acımasından bize acısın, öldürmesin. Fakat o mezarlardan birisine bir
parça bez sokup çıkardıktan sonra onu makas ile kessin de şu bezden kan
aktığı mucizesini bize göstersin. Fakat Bosque gibi kuvvetli bir hokkabaz bu
mucizeyi yaparsa ona da verecek cevabı hazırlasın…
Cantu! Hani ya şu dindar Cantu yok mu? İşte o da şu olayı bir türlü gizleyemeyerek diğer olaylar arasında anlatıyor:
“Floransalılar Azize Repart adlı bir azizenin bir kolunu Te Anau Kilisesi’nden zorla ve baskıyla alarak büyük törenlerle halkın geçici ziyaretlerine
sundular. Pek çok hastalar bu kemiğin mucizelerinin bereketiyle iyileşmişler
ve pek çok adamlar bunun diğer mucizelerini görmüşlerdi. Bir zaman sonra
kemiği altın ve elmas ile süslemek istediklerinde kemiğin ağaç üzerine alçı
dökülerek yapılmış bir sahte kemik olduğu ortaya çıkmıştır! Mösyö Villany107 adında yazar (3. kitap,16.sayfa) der ki bu hileyi Te Anau Kilises’inde
Azize’nin elinin kemiklerini korumaya görevli olan rahibe kızlar yapmışlardır.”

Villani (Giovanni, 1276–1348), İtalyan kronoloji tarihçisidir. İtalyan kentlerinin efsanevî
kökenlerini, Floransa’nın siyasî ve iktisadî hayatını yazmıştır. Bkz. Büyük Larousse, “Villani
(Giovanni)”, XXIII, 12213.
107
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Öyleyse sahte bir kemiğin yüzünden nasıl olur da mucizeler görünür?
Aslı kemik olan şeyden de mucizeler görünebileceğini Hıristiyanlar bir kere
kendilerine inandırabilirlerse sonra herkesi de inandırabileceklerinden dolayı kendilerini mutlu saysınlar. Şu kadar var ki engizisyon cemiyetinin kıpkırmızı kızdırılmış zincirleri ve diğer demirleri devam ettiği sürece bu mucizelere inanmadık kimse kalmayacağı ayrıca bir gerçektir.
İşte bu iki örnek halkın azizlere ve kemiklerine ne kadar delicesine bir
ilgiyle taparak o konuda rivayet edilen mucizelere nasıl çılgıncasına bir
memnuniyetle inandıklarını bildirmeye yeterlidir. Tarihçi Cantu’nun rivayetine göre o zamanlar nasıl olursa olsun bir ölü kemiğine sahip olmak koca
bir ülke için büyük şerefti. Bundan dolayı tarih tarafından isimleri az çok
bilinmiş olan zatların kemikleri Hıristiyanlık dünyasının dört tarafına yayılarak artık yeniden ortaya çıkan isteklilere verilecek kemik kalmamış ve bunun üzerine o zamanlara kadar isimleri önemli olmayan bir takım adamlara
yeniden azizlik ismi verilerek kemikleri ortaya çıkarılmıştır. Hatta pek yakın
zamanlarda ele geçen ve Roma askerlerinin mevcut erlerinin listesi olduğuna hiçbir antikacının şüphesi olmayan bir defter, sanki eski azizlerden henüz
isimleri bilinemeyen bir bölük kutsal zatların isimleri olarak kabul edilmiştir.
Biz kemiklere yapılan tapınma üzerine ait aşağıdaki delice meseleleri
değerlendirelim.

Ö. ZİYARET VE HACCIN DELİCESİNE ŞEKİLLERİ
Kemiklere olan bu derece tapınma ve onlar hakkında rivayet olunan
bunca mucizeler, sadece halkı bunları ziyaret etmeye mecbur etmelerinden
meydana geldiğini hiç bir tarihçi inkâr edemiyor. Bu ziyaretler ve Kudüsüşerif’e kadar gidip hac etmek pek çok cahiller tarafından canı gönülden
yapılan bir şeydi. Fakat bir kısım halk ve özellikle ileri gelenler bu konudaki
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yalanları bildiklerinden ziyarete asla yönelmezlerdi. Bunlar için de ziyaret
ve hac sanki zorunlu bir şekle getirildi.
Tarihlerin genel ittifakıyla rivayet ettiklerine göre, bir adamın basit bir
günahı -isterse iftira şeklinde olsun- rivayet edilir ise o günahtan temizlenmesi farz olur. Bu temizlenme Fransızlar için Tours şehrinde bulunan Aziz
Martin’in, İspanyollar için Galise’de bulunan Aziz Jack dö Compostello’nun,
Lombartlar için –Gargan Dağı’nda görülmüş olan Mikail (a.s.)’in, İtalyanlar
için Casn Dağı’nda bulunan Aziz Benon’un kemiklerinin ziyaret edilmesiyle
mümkün olacağından günahkârları buralara kadar gidip ziyaret etmeye
mecbur ederlerdi. Eğer günahkâr çok zengin bir adam olursa mutlaka Roma’yı ziyarete mecbur edilir. Günahı çok büyük olursa ta Kudüs’ü ziyarete
mecbur edilirdi.
Her ziyaretin sahibine kaça mal olacağını kimse hesap edemez. İşin delilik yönü şudur: Günahkâr kendi memleketinden kalkarak ta ziyaret edeceği
yere ve hatta Kudüs’e varıncaya kadar yalın ayak başı açık, çırçıplak, boynunda halka, ayağında pranga, beş parasız dilenerek, ağlayarak, sızlayarak
gitmeye mecburdu. Gönüllü delilik olarak şunu da hatırlatalım: Bu çılgınlıkları bazı katı dindarlar gönüllü olarak kabul ederlerdi! Eğer günahtan temizlenme papazlar tarafından zorlayıcı bir şekilde emredilmişse bu durumda
emri kabul etmeyenlerin örflere göre ve zorla prangaya vurulması ve emre
boyun eğinceye kadar bütün mal ve gelirlerinden yoksun kalması da kanun
hükmü gereğiydi.
Fakat bir adamın malı çoksa belirlenen ziyaret yerine gitmek istemez ve
günahını kiliseye uygun bir miktar sadaka vermek suretiyle günahtan temizlenmek isterlerse Papa Hazretleri mükemmel merhametlerinden dolayı
bunu da kabul ederlerdi. Fakat uygun olabilecek miktar o günahkârın en az
servetinin üçte biri oranında olabilirdi!
Papaz sınıfı, çıkarlarını en yüksek noktasına kadar artırmak için miladın
tam bin senesinde kıyamet kopacağını ve Hz. Mesih’in bir kuzunun sonra~ 131 ~
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dan bir aslan olmasına benzemesi gibi bir şikâyetle gökten inerek askerin
başına geçeceğini ilan ettiler. Bunun sebebi rüyalarda böyle görülmüş ve
mezarlardan buna ait sözler işitilmiş!
Halkın tamamı bu haberlerin doğruluğuna gerek cahilliklerinden dolayı
ve gerek mecburî olarak inanmışlar. Herkese korku saldıktan sonra papaz
sınıfı: “Artık ne duruyorsunuz? Malınızı mülkünüzü ucuz pahalı satınız da
Kudüsüşerif’e gidiniz. Mesih sizi orada hazır bulsun.” diye halkı saptırma
ve inandırmaya başlamış. Hakikaten pek çok aklını yitirmişler, ellerindeki
mülkleri ucuza pahalıya bakmaksızın satmışlar ve Kudüs’e doğru yola
düşmüşler. Diğer insan topluluğu ise bölük bölük, yalın ayak yollara düşmüşler. Cantu’nun rivayetine göre Cabire papazı Litober, üç binden fazla
zavallı akılsızlarla yola düşmüştür. Macaristan ve Bulgaristan’dan geçerken
bir takım çaresizleri o bölgelerin -Hıristiyan oldukları hâlde miladi bin senesinde kıyamet kopacağı hakkında mezarlardan işitilen sözlere inanmayanhaydutlarına kırdırtmıştır. Geriye kalanlar da Anadolu içinde yokluk, fakirlik ve salgın hastalıkların etkisiyle ölmüşlerdir. Sonuçta hiç biri asıl amaç
edindikleri Kudüs’e ulaşamadıkları tarih sayfalarında doğru bilgi olarak yer
almıştır.
Mayanes Arşevükü’nün yani başdespotunun başkanlığı ve Pampero,
Kalonya, Utriş despotlarının sevkiyle sekiz bin kadar akılsız da başka bir
yoldan gitmişler. Bunlar da yine Litober’in kafilesinin uğradığı felakete uğrayıp yalnız iki bin kadarı Kudüs’e ulaşabilmişler.
Miladın bininci senesi girip de kıyamet kopmadığını görünce, Hıristiyanların nasıl bir hayrete düşmüş olduklarını hesap etmelidir. Ancak kilise
topluluğu bunu da güzel bir şekilde yorumlayabildiler. “Mesih bu kadar
mümin kullarının bunca tehlike ve zorlukları göze alarak Kudüs’e kadar
gelmelerine acıdı da kıyameti koparmadı!” dediler ve bu sözlerini de doğru
olarak kabul ettirdiler.
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Yeter ki bir kere halkı her söylenen sözü kabule mecbur edecek kuvvet
elde olsun. Ondan sonra ne söylenir de kabul edilmez?
Biz burada çılgınlık hâllerinden bilinenleri örnek göstermekteyiz. Yazdığımız şey Hıristiyanlığın kuruluş ve yayılış tarihinin özeti olduğundan
ayrıntılara girmedik. Bu konuda sözü daha fazla uzatmak istemedik. Fakat
Hıristiyanlığın Haçlı Seferleri gibi en büyük bir çılgınlığı hakkında da birkaç
kelime yazmaktan kendimizi alamadık.

P. HAÇLI OLAYI ÇILGINLIĞI108
Konu başlığından da anlaşılacağı gibi bu konuda biz Haçlı Olayı’nı ayrıntılarıyla anlatmayacağız. Çünkü öyle önemli bir olaydır ki bütün Müslümanlar tarafından tamamıyla bilinmektedir. Biz yalnız olayın çılgınca yönüne bakarak dünyada barış ve huzuru gerçekleştirmekten başka bir amacı
olmadığı iddia edilen bir dinin mensupları, nasıl çılgınca savaşlar yapmışlardır göreceksiniz.
Tarih ilmi, Müslümanlar için sayılamayacak nice güzelliklerin yaşandığı
bir devirde Hz. Ömer’in Kudüsüşerif’i teslim aldıkları zaman, Hıristiyanlığı
tamamen ortadan kaldırabilecek iken Müslümanların Hıristiyan ve Yahudilere bir çeşit dinî düşmanlığı olmadığını bildirir. Hıristiyanlığın yok edilmesini istemediğini, sadece kendilerine İslâm’ın siyasî yönetimini kabul etmek
şartıyla Hıristiyanların din ve mezhep özgürlüğüne asla dokunulmadığın
bildirir.
Gerçi dünyayı fetheden hükümdarlardan bazıları, galip geldiği milletlere pek aşağılayıcı bazı izinler vermiş olduklarına dair tarihlerde birkaç örnek
gösterebilmek zor değildir. Hele mağlup edilen ve ezilen milletleri ortadan

Haçlı olayı, XI. Asır sonlarında Avrupa dünyasının Kudüs’ü kurtarma sloganı ile Türkleri
Anadolu’dan atmak ve bütün Orta Doğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı askerî
harekâttır. Bkz. Işın Demirkent, “Haçlılar”, TDVİA, İstanbul 1996, XIV, 525.
108
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kaldırmak ve adını silmek konusunda Hıristiyanlar kadar başarılı olmuş
hiçbir millet bulunmadığını da tarihler bildirmektedir. Ancak Hz. Ömer’in
gösterdiği hoşgörü hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Kiliselerin gelirlerine ve kazançlarına varıncaya kadar özel düzenlemeler koyarak hepsini korumuş ve
güven altına almıştır. Kutsal Kudüs’ün Beytullah olmasına yakışan davranışı hakkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra diğer İslâm devletleri tarafından
da belirtilen imtiyazların tanınması ve yeniden birkaç kilise yapılmasından
başka, hastane gibi yabancı bir memlekette yapılmasına şimdiki zamanda
bile az rastlanan inşaata memnuniyetle izin verilmesi, tarihlerin ittifakla övdükleri teşekkür edilecek olaylardandır.
Hâl böyleyken tarihçi Cantu’nun açıktan açığa itiraf ettiği gibi Müslümanlar tarafından Kudüsşerif’te yaptırılan bir camiyi Hıristiyanların çekememesi garip değil midir?
Minarede yükselen Allahu Ekber, Allahu Ekber sözlerine Hıristiyanların
yaptıkları hakaretlerden Müslümanlar, her ne kadar incinmişlerse de: “Bunlar bizim dinimizin ilkelerini bilmediklerinden dolayı bu uygun olmayan
davranışı, cahilliklerinden yapıyorlar. Eğer bizim kutsal bildiğimiz Yüce
Yaratan’ın kim olduğunu bilseler yapmazlardı.” diye Hıristiyan bilginlerine
maksadı anlatmaya çalışırlar. “Ekber sıfatıyla andığımız tek varlık; yerin ve
göklerin Yaratıcısı olan, O en büyük Rab’tır. İffetli Meryem’den soyut Ruhullah olarak Hz. Mesih’i yaratmıştır. Siz de Ehl-i Kitap ve dindar olduğunuz hâlde bu Yüce Yaratan adına nasıl hakaret edebilirsiniz?” demişlerdir.
Gerçi Hıristiyanlık içinde ilk asrın hikmetinden bir eser kalmış olsaydı,
Kudüs’te ve diğer yerlerde Müslüman bilginler ile Hıristiyanlar arasında
geçen anlaşmazlıkların giderilebileceği ihtimalden uzak değildi.109 Ancak
İslâm’ın ilk ve ikinci asrı içinde Katolik mezhebi güçlü zamanının başlarında

“De ki: “Ey Kitap Ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet
edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin…” (Âl-i İmran, 3/64) ayeti, ortak zeminin ne olduğunu ortaya koymaktadır.
109
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idi. İslâm’ı değil, hatta yine Hıristiyan olmak iddiasında bulunan diğer İsevî
mezheplerini bile kâfirlikle suçlayıp ele geçirdikçe ezip sindirmekteydiler.
Bu yüzden İslâm ile uzlaşmaya yönelmelerine kesinkes imkân yoktu. Bundan dolayı Musevî ve İsevî şeriatının yenilenme ve tamamlanmasından ibaret olan İslâm’ı, Katolik mezhebinden tamamen başka görmek için Hazreti
Mesih’e peygamberlik ve ilahlık verdiklerini Müslümanlar görünce, Ehl-i
kitap olmalarından dolayı hakkı gözetmeleri gereken bir halkın, böyle bir
küfürde ısrar etmeleri Müslüman bilginleri üzmüştü.
Kudüs’te Müslümanlar, Hıristiyanlara dinleri için tam bir özgürlük tanımışlardır. Buna rağmen Hıristiyanlar Müslümanlar için bir camide ezan
okumak ve namaz kılmak iznini de çok görmüşlerdir. Bundan dolayı ortaya
çıkan zıtlık ve inatlaşmalar, bir yandan papazların kandırmalarıyla artmış,
öbür taraftan Müslümanların hoşgörü ve tahammülleri sayesinde azalarak
birkaç asır devam etmiştir. Sonra Hıristiyanlığın İslâm aleyhinde bir türlü
durmak bilmeyen düşmanlığı hemen kabarmış ve ortaya garip Haçlı Olayı’nı da çıkarmıştır.110
Kilise tarihleri, bu olayın her anı binlerce mucizeler üzerine meydana
geldiğini övücü bir şekilde yazar. Bir Müslüman bu yazılanları okuyacak
olsa Müslümanların Amerika’daki ilkel yerlilerinden daha merhametsiz olduğunu ve zavallı Hıristiyanların Avrupa’dan bölük bölük koyun sürüleri
gibi gelerek, kafilelerini Müslüman kurtlarının pençelerine attıklarını zanneder. Bununla beraber Hz. Mesih, bu ordunun bayraktarı olmasından dolayı her hâlde Hıristiyanlar galip gelmiş olduklarını görür ve hayretinden ne
diyeceğini bilemez. Fakat tarihçilerin hepsi böyle açıktan açığa söylenen yalanları hiçbir şekilde kabul edip onaylayamadıklarından onlar her hâlde
gerçekten yana olmakla Haçlı Seferleri konusunda, Hıristiyanları baştan
sona kadar şiddetle ayıplarlar.

110

Günümüzde halen değişik şekil ve metotlarla haçlı olayı devam ettirilmektedir (B. Kabasoy).
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Bu olayın asıl sebebi; güya Kudüsüşerif’te Hıristiyanlığı yok etmek düşüncesiyle Müslümanların yaptıkları bunca zulümlerden Mesih dinini kurtarmak düşüncesidir. Her ne kadar hükümdarlardan bazı sert tabiatlı kimseler bir takım istenilmeyecek davranışlar sergilemişlerse de bu yaptıkları Hıristiyanlığı yok etmek istediklerinden dolayı olmamıştır. Hatta yalnız Hıristiyanlara da mahsus değildir. Müslümanlar bile belirtilen şiddet uygulamalarıyla zulme uğramışlardır. Ne gerek… Olmayacak bir varsayım olarak var
sayalım ki Kudüs’te ve Filistin topraklarında Hıristiyanlar gerçekten zulme
uğramış ve ezilmiş olsunlar. Acaba o dönemde Avrupa’da Hıristiyanlar bir
güven ve huzur içinde miydiler? Bakınız Killium de Tier111 adlı tarihçi ne
diyor. Aynen kendi sözüdür:
“O zamanlar artık Batı tarafında ne din kalmıştı, ne adalet, ne düzen, ne
de iman! Kiliseler ile manastırlar yağma edilirlerdi. Hiç bir yerde güven yoktu. En büyük saldırılar ve eziyetler cezasız kalırdı. Aileler içinde ahlak bozulmuş ve karı koca ilişkileri ayaklar altına alınmıştı. Her yerde sarhoşluk,
her yerde şehvet düşkünlüğü, her yerde kumar hüküm sürerdi. Çünkü kilise
çığırından çıkmıştı. Bu rezilliklerin hepsinde ve özellikle zevk ve sefahat
içinde yaşamada, papazlar, cahil halka öncülük ederlerdi.”
Killium bu makalesinde her söylediğini ispat için birkaç hikâye yazar ki
her biri bir hikâye yazarına örnek olabilir. Fakat bundan önceki konularda
bildirdiğimiz şeylerin doğruluğu Killium’un da bu sözündeki doğruluğunu
inceleyenlere kabul ettirebilir. Şimdi Avrupa’da durum bu noktada iken
“Kudüsüşerif’te Müslümanlar Hıristiyanlar aleyhine zulmediyorlarmış”
diye bütün Avrupa’yı Asya’ya dökmekten büyük çılgınlık mı olabilir?
Haçlı Olayı’nın düzenlenmesi ve oluşturulmasına gelince:

111

Bu tarihçi ve eseri hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.
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Amiensli Pierra L’Hermite112 isminde bir papaz, Kudüs’de hac ederken
güya Mesih kendisine seslenerek demiş ki : “Kalk ey Pierra! Git benim halkıma yapılan zulümlerin sona ermekte olduğunu haber ver. Kullarım gelsinler ve kutsal topraklar kurtarılsın!”
L’Hermite Pierra denilen adam halkın en cahillerinden bir delidir. Doğruca Roma’ya varır ve papa bulunan İkinci Urban (II. Urbanus)’a113 Hz. Mesih’in yazılı olduğu üzere emrini duyurur. Hâlbuki dünyayı karma karışık
etmek papaların zaten politikalarının dışında olmamakla Piacenze şehrinde
ve miladi 1095’de iki yüz Kardinal ve dört bin başpapaz ve otuz bin papazdan oluşan genel meclis toplantısı yapılır. Orada Pierra L’Hermite Mesih’ten
aldığı emri meclise iletir. Papa Urban da gayet ayrıntılı bir konuşma ile:
“Haydi kardeşler! Hıristiyanların yüzlerine bir kara leke sürmekten ibaret
olan Allah’ın düşmanı Müslümanlar, yüzlerce seneden beri Kudüs, Suriye,
Ermenistan taraflarını ele geçirmişlerdir. Haydi gidiniz. O yerleri Türklerden kurtarınız.” der. Konuşmasında, insan için yaşamak pek büyük bir sefalet olup mutluluk ve huzurun yok olacağını, bu seferde her çeşit bereketin
Hıristiyan ordusunu beklediğini ve Hazreti Mesih bu seferde ordusuna bizzat bayraktarlık yapacağını falan söyler!
İslâm’ı Allah düşmanı kabul ettiği ve huzurun yok olacağını bildirdiği
halde bir de bet bereket beklentisinde bulunmak ve dünyada insanları melek
etmek başlıca emeli bulunan Hz. İsa’yı bir deliler ordusuna bayraktar tayin
etmeleri uzun uzadıya düşünülmeye değer!
Kilise tarihlerinin bildirdikleri şekilde gerek papanın ve gerek Pierra
L’Hermite’in bu sözlerini işitir işitmez hemen silaha sarıldılar mı zannediyorsunuz? Gerçi bu gibi gerçek delilik sahibi de eksik değildi. Ancak, zaten

Amiensli keşiş L’hermite, Hıristiyan halkı ateşli konuşmalarla galeyana getiren Fransız
papaz Bkz. Işın Demirkent, “Haçlılar”, TDVİA, İstanbul 1996, XIV, 527.
113 Papa Urban (II. Urbanus) 1042–1099, 1088–1099 yılları arasında papalık yapmıştır. Fransa’nın
Clermont şehrinde halka 27 Kasım 1095’de Birinci Haçlı Seferi’ni ilan etti. Bkz. Büyük Larousse,
XXIII, 11958.
112
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biraz aklı olanlar, Hıristiyanlığın nasıl bir din olduğunu; her hükmü rüya
gibi ve mezarlardan ses çıkmak gibi veyahut yalnız tanrısal ilhamla söz söyleyen papaların sözleri gibi bir yalan bir art niyete dayalı bulunduğunu, artık tam manasıyla anlar. Bundan dolayı din adına her ne yaparlarsa sadece
yakalarını papazların eline vermemek ve çeşitli işkenceler içinde öldürülmekten başka kendilerinden sonra ailelerini de sürüm sürüm süründürmemek için yaparlardı. Hele derebeylere göre kilise topluluğu, kendi kötülüklerinin ortakları olmaktan başka hiçbir gözle görülmediğinden Haçlı Savaşları için yapılan yüreklendirmeler bunlar tarafından alaya alınırdı.
Fakat Papa, halkı sanki çıldırmış hayvanlar gibi bu savaşlara sürükleyebilmek için çareler bulmaktan geri kalmadı. Her tarafın derebeylerine adamlar gönderip Müslümanlar yönetiminde ne kadar memleket varsa doğrudan
doğruya kendilerine yurt olarak terk edileceğini söz verdi. Hükümdarlık
hevesi uğrunda can feda eden bazı büyük derebeyler de Filistin ve Suriye
denilen her tarafı bağlık bahçelik ve altınların sanki sokaklarda süpürülmekte olduğu, şeklinde propagandalara kapıldılar. Bir kere derebeyler elde edildikten sonra artık bunlardan bazılarına gökten mektuplar inmesi gibi mucizeler ortaya çıktı. Diğer insanları kışkırtacak olan misyoner papazlar da felaket getiren çekirgeler gibi her tarafa dağıldı. Avrupa öyle bir coşkuya geldi
ki herkesin ağzında: “Bütün Hıristiyanların bu savaşta Mesih’in bayrağı altında toplanması ilahi bir emirdir, Allah böyle ister!” sözünden başka söz
işitilmezdi.
İhtiyar, çocuk, kadın, kız, genç herkes bölük bölük toplandılar. Yüz bin
nüfus kadar bir bölük de L’Hermite Pierra’nın idaresi altında toplandı. Bu
deliler henüz Avrupa içinde iken uzaktan bir kulübe görecek olsalar: “Kudüsüşerif bu mudur?” diye hemen secdeye kapanırlardı. İncil’de: “Lanetlenmiştir o adam ki sefere gider ve bir torbaya ekmek koymaya çalışır.”114
cümlesi bunların dillerinin virdidir. Bundan dolayı hiçbir yolculuk hazırlığı

114

Markos 6/8.
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yapmadıklarından açlığı giderecek bir lokma ekmek dilenmeye mecbur
olurlardı. Gerçi Almanya içinden geçtikleri sırada kendilerinden bu sadaka
esirgenmemiş ise de Macaristan ve Bulgaristan’a girdikleri zaman ekmek
yerine Macar ve Bulgarlar elinden o kadar kılıç yediler ki tarif edilemez. “Biz
Mesih’in bayrağı altında Türkleri ve Müslümanları öldürmeye ve kutsal
yerleri kurtarmaya gidiyoruz. Siz de Hıristiyan değil misiniz? Niçin bizimle
beraber olmazsınız?” dedikleri zaman bunların deliliklerine gülerlerdi.115
Evet, kim olsa o orduya gülerdi. Gideceği yerin ne tarafta olduğunu bile
bilmeyen, önüne kattıkları bir kaz ile bir de keçinin yol göstermesine uyan
bir ordu.
İstanbul’da toplanan haçlı orduları, Anadolu içinde kıtlıklardan salgın
hastalıklardan ve arada bir baskın eden Türk bölüklerinin öldürmelerinden
dolayı sapır sapır dökülerek durmadan ilerlerlerdi. Hatta Hz. Mesih’in emrini kendi kulağıyla işitmiş olan Pierra L’Hermite bir aralık bu işi gözünde
büyüterek ve diğer bir takım amaçlara kapılarak orduyu terk etti. Bununla
beraber ordu ilerledi. Tarihlerin ittifakla bildirdiklerine göre yolda rast getirdikleri Müslümanları öldürmek ve kanını içmekten doymaz, etlerini de
yerlerdi! Hangi memleketi ele geçirirlerse onun hükümdarlığını aralarında
paylaşamayan derebeyler kılıçla paylaşmaya varıncaya kadar tartışmalara
da girişerek bu delice genel davranıştan kendilerinin asıl hedefi ne olduğunu da ortaya koymuşlardı. Hele derebey Godefroi116 Antakya şehrini ele
geçirip kendisine bağladıktan sonra: “Mesih kendi Kilisesini İslâm keferesinden kurtarmak hususunda aciz midir ki ben kurtarmaya geldim? Aciz ise
Allah olmaz. Benim emelim güzelce bir memlekete sahip olmak idi. Bundan
öteye bir adım atmam ve size de benim fikir ve emelimde olmanızı tavsiye

Bkz. Runciman, 1989, 97–100 Bkz. H. Özarslan, age, 210.
Godefroi IV (1061–110), Aşağı Lorraine dükü, Markad-i İsa muhafızı. 1095’de haçlılara
katılanların başında yer aldı. Bkz. Meydan Larousse VIII, 16.
115
116
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ederim.” diye yalnız kendi niyetini ortaya koymuştur. Hatta haçlı ordusunu
da Kudüs’e kadar gitmekten engellemeye kalkmıştır.
Fanatik gurupları hiç sormayınız. Onlar Mesih’in ayaklarının değdiği
yere yüzlerini gözlerini sürmek sevdasından hiçbir zaman vazgeçmediler.
Papazlar da yalnız bunları iradeleri altına alıp yolculuğa devam ettiler. Sonunda Kudüs önlerine vardıkları zaman yerlere kapanarak secdeler ettiler.
Bir müddet şiddetli kuşatmadan sonra bunların kudurmuş kurt gibi saldırmalarına yorgunluktan değil, belki bir Müslüman öldürmeyi veyahut bir
Müslüman’ın kılıcıyla ölmeyi dince en büyük nimet bilen çılgınları kesip
bitiremediğinden, Müslümanlar yenilerek Kudüsüşerifi bunlara teslim ettiler.
Fakat hata ettiler. Çünkü memleketi teslim ettikleri düşman:
1. Medeni değildi ki savaş kurallarını, medenî kanunları kendilerine öğretsin. Medenî mi denilir o halka ki dünyasından dahi habersizdir?
2. Teslim oldukları düşman akıl sahibi değildi ki insanlığın gereklerini
akılla bulabilsinler. Akıllı mı denilir o halka ki en akıllıca davranışlarına deliler de alaycı kahkahalar ile gülerler.
3. Teslim oldukları halk dindar da değildi ki kendileriyle savaşan düşmanlarla barış sözleşmesi yapsınlar. Bir yüzüne tokat vuranlara karşılık
vermek şöyle dursun diğer yüzlerini de çevirmelerini emreden İncillerine
saygı göstersinler. Dindar mı denilir o böceklere ki zaten şunun bunun uydurmasından ibaret olan kâğıt parçalarının da her harfin aleyhine hareket
ederek insan etiyle beslenecek derecede kötülükleri göze almışlardır?
Sonuçta Müslümanlar bunlara teslim olmakla çok büyük hata ettiler.
Teslim olmayıp da bir kişi kalıncaya kadar savaşmış olsaydılar ne zarar görürlerdi? Çünkü teslim olduktan sonra da galip gelen düşman teslim şartlarına uymayarak Müslüman ve Yahudi olmak üzere tamam altmış bin erkeği
kesimhanede koyun boğazlar gibi boğazlamışlardır. Ondan sonra bunların
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mallarını yağma etmişler ve ırzlarını kirletmişler. Tarihçi Cantu’nun (10.cilt,
2. bölüm) tam bir nefretle anlattığı ve diğer bütün tarihçilerin de kötülemeden geri kalmadıkları gibi en alçak ve en acımasız barbarların gösterdikleri
şiddetin daha şiddetlisini Hıristiyanlar Kudüsüşerif’te göstermişlerdir.
Sağduyulu insanlardan birisi der ki: “Kudüsüşerifte boyunları silahtan
gözükmeyen ve ellerinde mazlumların kanı henüz kurumayıp taptaze damlayan papazları acaba Hz. Mesih görseydi ne derdi?”
Biz buna cevap olarak Hz. Mesih düşmanları tarafından yakalandığı
zaman kılıca davranmış olan havarileri engellemek için verdiği cevabı verebilirdik. Fakat İncillerin her emrini bozan ve değiştiren Hıristiyanların o cevabı da kabul edebileceklerinden emin değiliz. Çünkü bu savaşta Hıristiyanlar her küçük rastlantıyı bir mucize olarak algılamışlardır. Mesela savaş günü hava fazlasıyla açık olursa: “İşte, Hz. Mesih Kudüs’ü ele geçirmek için
bize bu günü ayırmış da onun için havayı da bu kadar açık olarak yaratmış.”
derlerdi. Böyle dedikleri hâlde, bu delice savaşta kıtlık gibi, veba gibi, topyekûn yenilgi gibi bakılsa apaçık mucizelerden sayılması gereken şeyleri
asla mucizeden saymazlardı. Bundan dolayı kesin olarak karar verilmelidir
ki artık Hıristiyanlarca din veya diyanet, mucize ve yol gösterme, yalnız
kendi hayallerinden ibaret kalmıştır. Bundan başka işittikleri hiçbir şeye
önem vermezlerdi. Eğer Mesih bizzat gelip de: “Siz küfür üzerine çalışıyorsunuz. Benim dinim bu değildir.” diyecek olsa: “İşte bu da dinsizdir, bunu
da engizisyonun intikam eline teslim etmelidir.” diyecekler.
Tarihçi Cantu der ki: “Kudüsüşerif’in ele geçirilmesinden sonra Hıristiyan derebeylerinin Filistin ve diğer taraflara yayılması, aynen Batı Roma’nın
batısının barbarlar tarafından ele geçirildiği zaman barbarların yayılış şekline benzerdi. Çünkü bunların gözünde yalnız Hıristiyanlığın kutsallarına
saygı, sadece deli halkı kandırmak için gösterilip başka hiçbir şeye saygı
gösterilmez ve hiçbir kimse kendi güçlü pazısından başka emir dinlemez.
Bundan dolayı küçüğünü, büyüğünü tanımaz ve büyüğü, küçüğünün hukukuna saygı göstermezdi. Müslümanları putperestlerden daha kâfir say~ 141 ~
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dıkları gibi onlara hiç acımayıp Yahudiler de Müslümanlarla beraber zulme
uğrardı. Hele mal ve mülk, her kimin olursa olsun, yağma edilirdi. Bu genel
karışıklık arasında en küçük kasabalara varıncaya kadar birer bağımsız Hıristiyan yönetimi oluşturulmuştur. Yalnız Kudüsüşerif’te bir kral bulunmasına gerek görülmüştür. Bu krallığın bulunmasına da yukarıda belirtildiği
gibi Antakya’ya sahip olduktan sonra Haçlı Savaşları gibi kutsal bir hizmetten de vazgeçen ve hatta halkı da vazgeçirmek isteyen Godefroi uygun görmüştü.”
Sonuç olarak Birinci Haçlı Seferi hakkında buraya kadar vermiş olduğumuz bilgilerden anlaşılacağı üzere bu çılgınlıklar bir sene, beş sene, yirmi
beş sene değil, iki yüz sene kadar devam etmiştir. Bu duruma dikkate ederseniz, temeli dünyanın barış ve huzuru için atıldığı iddia edilen bir dinin
barbarca mahiyetini ve dünyaya bakışını görürsünüz. Ayrıca şimdiye kadar
İsa’nın seslenişi ve kabir çığlıkları olarak uydurulan ve yayılan yalanların en
büyüğü olan ve L’Hermite Pierra tarafından işitilen bir yalan söz üzerine
birtakım diğer mucizelerin de katılmasına aldanan Avrupalıların ne kadar
zararlara, ziyanlara girdiklerini görerek saflıklarının derecesine şaşarsınız.
Evet! Avrupalılar çok saf adamlardır. Çünkü Hıristiyanlık yüzünden
dünyanın uğradığı felaketleri inceleyecek olsalar, bugün Hıristiyanlığın ve
papazların medeniler gözünde hakarete daha bundan sekiz asır önce uğraması gerektiğini anlarlardı. Ayrıca milletlerarasında medeni hukuktan başka
hiçbir şeyin geçerli olmadığı günümüzde ise Hıristiyanlığın sanki resmen ve
açıkça terk ve yok edilmesi gerektiğine karar verirlerdi. Böyle olmaması elbette Avrupalıların safça olmalarından ileri gelir.
Evet! Papazlar Hz. Mesih’e dayanarak her ne bildirmişler ise yalandır.
Çünkü rivayet ettikleri mucizelerin en büyüğü imparator Kostantin’in gökyüzünde gördüğü istavrozlu bayraktır. O bayrağın da hangi yerde görüldüğüne dair çelişki vardır. Hele gerek İsa’nın ve gerek ona vekâleten papaların
Haçlı Savaşlarında zafer Hıristiyanların olduğu ve artık Asya taraflarında
Hıristiyanların uğradığı zulmün son bulacağı zaman gücünü göstereceği
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hakkındaki sözleri de yalan çıkmıştır. Çünkü Haçlı Seferi yalnız şu ilk defasında görülen küçük başarılarla kalıp ondan sonra iki yüz sene devam ettiği
halde Hıristiyanlar nerede zafer işareti olarak istavrozu devam ettirmişlerse
bir manevî bela olarak başları ezilmiştir. İslâm kılıcı altında verdikleri kayıplardan fazla salgın hastalıklar, kıtlık ve pahalılık yüzünden kayıplar vererek
sonuçta önceki peygamberin mübarek memleketleri yine Müslümanlar elinde kalmıştır. Hıristiyanlar arkalarına üzüntüyle bakarak yine geldikleri yerlere defolup gitmişlerdir. Şimdi tam zafere ulaşacakları hakkında onların
inancına göre ilahî kaynaktan çıkan ve sade hak ve doğru olduğuna bütün
Hıristiyanlığın asla şüphesi kalmamış bulunan böyle bir genel meselede tamamıyla perişanlık ve hezimet görülür. Tarihin teker teker ayrıntılarını gösterdiği şekilde altı milyondan fazla Avrupalı nice zorluk ve güçlük ile sürünerek varıp kendi ölüleriyle Asya ve Afrika çöllerini doldurursa bu verilen
sözün de diğer verilen sözler gibi yalan ve papazlar uydurması olduğuna
şüphe kalır mı?
Müslümanlara teşekkür edecekleri konulardan birisi de şudur: Bu çılgınca savaşta Hıristiyanlar: “Müslümanlar için acımak yoktur. Nerede Müslüman görülürse öldürmek cennete doğrudan doğruya girmenin gerekçesidir.” diye haykırmışlar. Bu sözleri bayrakları üzerine de yazarak Portekiz
ülkelerinde ve Mayorka ve Minorka’da Berberi şehirlerinde, Filistin’de, Suriye’de hangi yeri ele geçirmişlerse Müslümanları topyekûn öldürdükleri ve
barbarlıklarını, kan dökücülüklerini bütün dünyaya gösterip nefret ve lanete
uğramışlar. Böyle yapmalarına rağmen Müslümanlar çok büyük kesin zafer
kazandıkları zamanlarda dahi ellerine geçen Hıristiyanlara böyle barbarca
davranışı asla uygun görmemişlerdir. Hatta başkanlarına hürmet ve saygıda
da hata etmemişlerdir. Eğer Müslümanlar -Allah korusun- Hıristiyanlar gibi
barbar olmuş olsalardı, haçlı ordularına galip gelip de Filistin’den ve diğer
ele geçirmiş oldukları yerlerden çıkardıktan sonra Mısır’da, Filistin’de, Suriye’de, Anadolu’da hiçbir Hıristiyan herhangi bir kilise mi kalırdı? Hâlbuki
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lerin yine yerlerinde kalmalarına ve isteyenlerin malları ve eşyaları ile beraber çıkıp gitmelerine, az bir vergi karşılığında, Hıristiyan ziyaretçilerine daima izin verileceği duyurulmuştu.

R. ŞÖVALYELER (HIRİSTİYAN DİN SAVAŞÇILARI)
Hıristiyanlığın kuruluş ve yayılış tarihinin özeti olan bu giriş kısmında
Haçlı Olayı’ndan sonra söylenilmesi gereken iki şey daha vardır. Bunun
birincisi, Hıristiyan İspanyolların Endülüs’te Müslümanlara yaptıklarıdır.
İkincisi de Şövalyeler (din savaşçıları)117 adıyla ortaya çıkan kuruluşlardır.
Müslümanların milletler arası hukuka göre gerçekten bir galibiyet hakkı
olarak kabul edilen galibiyet hakkı ile İspanya içine girmeleri gibi tarihte
hiçbir örnek yoktur. Bu değerli millet, İspanyolların hiçbir şekilde millî ve
dinî haklarına saldırmadıkları gibi maddî ve manevî huzuru tamamlamaları
yolunda ömürlerini harcamışlardır. Buna rağmen bir yandan papaz takımı:
“Bunlar sizin kiliselerinizi yıkacaklar, dininizi yok edecekler, ihtiyarlarınızı
idam edecekler ve gençlerinizi esir (s. 489) edecekler. Bunları nerede görürseniz öldürmelisiniz. Hele bunlar ile toplu savaşmaktan asla geri durmamalısınız!” diye bar bar bağırmışlardır. Ama yerli halk, Müslümanların bu gibi
davranışlara girişmeleri değil, hatta İslâmiyet’e girecek olanları da pek alçak
gönüllülükle kabul ettiklerini görünce; Müslüman milletine canı gönülden
sevgi göstermişlerdir. Yine onlar tarafından yapılan çağrı ve gösterilen yardım ve rehberlik üzerine Müslüman mücahitler Fransa ortalarına doğru
akınlar yaparak halkı derebeylerinin alçakça zulümlerinden kurtarmış ve
korumuşlardır. Dört beş asır sonra Müslümanlar mağlup olunca papazların,

Şövalye, Orta Çağda Avrupa’da özel olarak eğitilmiş, belli amaçlar için savaşan atlı savaşçıdır. Bkz. “Şövalye”, İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Milliyet Yayınları; Kubbe Altı
Lügatı, İstanbul 2005, 1176.
117
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kadınlara ve çocuklara varıncaya kadar ırz ve namuslarına saygı göstermeyerek ortaya koydukları alçaklıkların da tarihte örneği varsa gösterilsin.
Hıristiyanlık tarihinde şeytanın zafer bayrağını dikeceği Amerika keşifleri ve diğerleri gibi en büyük noktalardan birisi de Endülüs zulümleridir.
Gerek şeytan papazları ve onlara uyan Hıristiyanları, insanlar gözünde rezil
edecek ve kötü isimle anılmasına sebep olacak olan bu zaferden ve gerek
Hıristiyanlar zulüm ve melanetlikte şeytanı da hayret ettirecek olan bu başarıdan dolayı ne kadar övünse yeri vardır. Binaenaleyh Hıristiyanlığın mahiyeti neden ibaret olduğunu vicdan sahiplerinin görüşüne sunmayı dinî ve
medenî toplumun gereklerinden sayanların bu konuda sayfalar değil, ciltler
doldurması gerekir. Bu konuda asrımızın en büyük ilmî otoritelerinden bir
zatın toplayıp bir araya getirdiği Endülüs Tarihi118bu konuda en önemli noktaları göstermeye yeter. Bu kitabı araştırmacı uzmanlara incelemelerini tavsiye ederiz. Bu tarihin bizim gözümüzde en büyük özelliği; Müslümanlığa
asla yakışmayan bağnazlık ve düşmanlıktan uzak olarak doğru sözlülük ve
doğru özlülük gibi övülecek bir özelliğin etkisiyle sorgulamaya girişilmiş
olmasıdır. Kaynak gösterdiği tarihçilerin de mesela Viyardo/Jardo gibi Avrupa kamuoyunda ve hem araştırmacı zümreler tarafından güvenilir kişilerden olmaları, değerini bir kat daha artırır. Biz de diğer tarihçiler arasında
Cantu’yu Hıristiyanlık taraftarı ve dinine bağlılığıyla övünen bir kişi olarak
tanıdık. Bununla beraber yalnız sorgulama konusunda doğruyu doğru, yalanı yalan olarak –amma gayet kibarca mecaz söylemle olsun– sorgulamakla
şöhret bulmuş ve binaenaleyh her sağduyu sahibi tarafından kabul edildiği
için tercih edildiğini Endülüs Tarihi yazarından öğrendik.

Endülüs Tarihi (I-II, 1276–1280; I-IV, İstanbul 1304–1305). İbrahim Edhem Paşa’nın İvardot’tan
tercüme etmeye başladığı, ancak tamamlayamadığı bu eseri, Ziya Paşa edebî bir dille yeniden
tercüme etmiştir. Eser Yasemin Ödük, Kazım Masumî, Fatma Şahin tarafından yeni harflerle
neşredilmiştir (İstanbul 2004). Bkz. Abdullah Uçman, “Ziya Paşa”, TDVİA, İstanbul 2013, XLIV,
475.
118
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Neticede Hıristiyanların İspanya’da Müslümanlara uyguladıkları alçakça zulümlerin gayet dürüst bir şekilde sorgulanmış olması Endülüs Tarihi’nde görülen bir gerçektir. Ondan sonra ise sıra şövalye denilen din savaşçılarına geleceğinden dolayı aşağıda görüleceği şekilde konuyu ele alacağız.
Zaten İspanya zulümleri içinde bu şövalyelerin de alçakça çok büyük rolleri
olmuştur.
Şövalye cemiyetleri sadece Hıristiyanlık tarihinde görülmüş bir şey değildir. Hatta tarihte bu cemiyetin temellerini Acemler, Araplar ve eski Cermenler’de de görmekteyiz. Çünkü adı geçen milletlerde bir takım savaşçılar
vardı ki savaşmayı kendilerine meslek edinerek ömrünü o yolda geçirirlerdi.
Ancak Hıristiyanların şövalyeleri düzenli bir şekilde oluşmuş ve kurulmuş
cemiyetlerdi. Aynı zamanda bunlarda bir kadının peşinde canını feda etmek
iddiası da vardı. Cervantes’in119 anlattığı meşhur Donkişot hikâyesi bu şövalyelerin özelliklerini alaycı şekilde de olsa tamamen canlandıran bir
hikâyedir.
Şövalyeler tarihinde anlatıldığına göre bunların ilk görevleri Hıristiyanlığı, kiliseyi, papazları ve mallarını ve mülklerini korumaktı.
Fakat diyeceksiniz ki Hıristiyanların ellerinde bulunan İnciller, Hz.
İsa’nın kıyamete kadar kendilerinin yanında bulunacağı ve kilisesini koruma ve kollamadan aciz kalmayacağı söz verilmiş olduğu halde Hıristiyanların bunları bizzat koruma altına almaları hatadır.
Fakat Hıristiyanlar, İncillerin yani Hıristiyanlığın mahiyeti neden ibaret
olduğunu üç yüz sene içinde tokat, sille, yumruk, tekme altından kurtulamamalarıyla -gerçek böyle değil ya, kendileri böyle söyler- anlamış olduklarından dini, yalnız herkesin kanını emmeye ve dünyayı alt üst ederek yıkıntılarıyla kendilerine mahsus bir dünya kurmaya hizmet ettirmek için kabul

Miquelde Cervantes (1547–1616), İspanyol romancı, şair ve oyun yazarıdır. Meşhur eseri
Donkişot’u hapishanede kaleme almıştır, (www.bilgiler sitesi.com).
119
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ederlerdi. Yoksa savaşı ve çarpışmayı yasaklayan Hz. İsa’nın ümmeti olmak
ham hayalinde bulunan Hıristiyanların ne kadar alçakça kanlar döktüklerini
öğrendik. Bunun için Hıristiyanlığın kuruluş ve yayılış tarihinin özetini
yazmaktayız.
Dikkat edilmesi gereken bir şey varsa o da şudur: Hıristiyanlar, şövalye
cemiyetlerini Almanya’nın kuzey tarafında ve Rusya içlerinde hâlen Hıristiyan olmamış bulunan bir takım milletleri zorla ve baskıyla Hıristiyanlığa
sokmak, İspanya’da bulunan Müslümanları yok etmek ve haçlı savaşlarında
da kılıç sallamak için kurmuşlardı. İşte bu noktaya dikkat etmelidir de böyle
bir istek üzerine kurulan cemiyetlere mensup olan ve aslında haydutluktan
ve eşkıyalıktan gelen adamların ne kadar alçakça zulümlerde bulunacaklarını hayal etmelidir.
Bunların en düzenlisi Tampliye120 denilen sınıftı. Çünkü şövalye cemiyetleri ve sınıfları otuzu geçmiştir. Ancak pek çoğu ya devamının azlığı veyahut üyelerinin azlığından dolayı o kadar önem kazanamamıştır. Tampliye
cemiyeti çoğunlukla Orta Çağ’ın her biri açıkça bir eşkıya demek olan üst
sınıf tarafından oluşturulmuş olduğundan gerek devamlılığı ve gerek çokluğu ve düzenli olması bakımından diğer cemiyetlerin pek çoğundan üstündü.
Fakat bakınız tarih bu cemiyetin durumunu nasıl değerlendiriyor. Biz belirtilen değerlendirmeyi Conversation’un (6.cilt, 500.sayfa) özetlediği şekle
göre yapmaktayız. Özellikle Conversation bu cemiyet taraftarı olduğundan
onu nefret edilmekten ve lanetlenmekten kurtarmak isteyenlerin tarafını

Tampliye Şövalyeleri Örgütü, XII. Yy. Haçlı Seferleri esnasında Kudüs’te kurulmuştur. Orta
Çağ ve Avrupa tarihinin en ilginç ve en gizemli tarikatlarından biridir. Kısa zamanda tüm
Avrupa’da ve Orta Doğu’da ekonomik ve siyasi bir güç haline gelmişlerdir.
Tampliyeler tarihin ilk bankerleri olup modern bankacılığın da temelini atmışlardır. Her ne
kadar tarihten silinmiş olarak kabul edilmiş olsalar da hâlâ varlıklarından söz edilmektedir.
Günümüzde birçok kitap ve makaleye konu oldukları gibi Avrupa ve bilhassa Amerika Birleşik
Devletleri’nde, Tampliyeler ismi, açık ve kapalı birçok dernekte yaşatılmakta ve dünya masonlarının öncüleri olarak kabul edilmektedirler. Bkz. Turgut Derinkök, Tampliye Şövalyeleri Orta
Doğuda Dinî İnanışlar Ve Düşünceler, İstanbul 2005.
120
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tutmuştur. Bunun için sorgulama şekli herkes tarafından kabul edilmesi
gerekecektir.
Altı yüzden fazla yazar kadrosunun ürünü olan bu kitap Tampiliye Cemiyeti’ni övmekle beraber çok kötü ve çok alçakça iftiralar ile suçlandığını
da üzüntülü bir dille belirttikten sonra şu şekilde ifade ediyor:
“Bu cemiyet aslında fakirlik üzerine kurulmuştu. Yani o soylu kişiler,
gönüllü fakirliği kendilerine şeref bilmişlerdi. Sonraları bunların Hıristiyanların düşmanlarına (yani Müslümanlara) salladıkları kılıçların ödülü olarak
gerek Avrupa’dan ve gerek Filistin ve Suriye’den taraf taraf kendilerine
köşkler hediye edilmeye başladı. O dereceye geldi ki yalnız dokuz bin parça
köşkleri oldu. En küçüğü ayrı bir nahiye oluştururdu. Diğer servetlerinin ise
haddi hesabı yoktur. Çünkü hangi tarafta Müslümanların ellerinde bir memleket varsa yağması kendilerine ait idi. Sonunda (fakirliği tercih etmek üzerine kurulan o cemiyet) sarraflık ve bankacılık işlerini hep kendi tekellerine
aldılar. Hele Papa Üçüncü Alexsandre, Almanya İmparatoru Birinci Frederic
ile bozuşup da -dünya ile ilgisi olmadığı halde- İmparator Fredric ile savaş
açtığı zaman Tampliye Şövalyeleri’nin Almanlara karşı gösterdikleri yararlık
üzerine bunları Hıristiyanlığın bütün bıktırıcı kurallarından serbest bıraktı.
Cemiyet doğrudan doğruya papanın merhameti ve bağışlaması altına girdi.
Ondan sonra gelen papalar da bu cemiyetin kuvvetli kollarını düşmanları
aleyhine kullanmak için her zaman hazır ve emirlerini bekler vaziyette bulundurmak mecburiyetinde olduklarından bunların en büyük başkanlarını
övgülerle çıkarta çıkarta sanki papalık derecesine kadar çıkardılar. En büyük
başkanları da papalar gibi verdikleri emirleri Allah tarafından verirlerdi. İşte
bu derecedeki yetkiler sayesinde cemiyetin arttıkça artan etkisi ve gücü miladın on üçüncü asrın sonuyla on dördüncü asrın sonlarında Fransa Kralı
Philip Le Bel’i (1268–1314) endişeye düşürdü. Çünkü Philip Le Bel papalık
makamıyla iyi geçinemiyordu. Lion şehrinde Beşinci Clement adlı Papa’yı
seçtirerek arkasından onun da yardımının katkılarıyla Tampliye şövalyeleri
aleyhine olmadık iftiraları yaymaya başladı. Sözde bunlar kendi en büyük
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başkanlarıyla bir de Papa’dan başka Allah tanımazlar imiş. Sözde bunlar Hz.
Mesih’e: “Dünya üzerinde onun adına yönetimi devam ettirmek için bir vesileden ibarettir.” diye Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu ve bizzat da Allah olduğunu
inkâr ederlermiş. Sözde bunlar kadınlara bir şehvet nazarıyla bakmayacaklarına dair yaptıkları yeminin kurallarını korumak için metres edinmek gibi
fıtrata aykırı bir kötülüğü yaparlarmış. Sonunda taraf taraf bunların sorgulama ve yargılanma işlemleri gerçekleşti.
Gerçi bir kısmı kendilerine iftira edilen suçları kabul ettilerse de sadece
gördükleri işkenceden dolayı kabul ettiler. Bunlar derhal ateşlerde yakıldılar. Diğerleri de işkence altına alındığında acı verici işkenceye dayanamayarak suçu kabul edince çeşitli cezalarla idam edildiler. Bu işte Fransa herkesten fazla şiddet gösterdi. Gerçi İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da dahi Tampiliye şövalyeleri tutuklanmış ve hapse atılmış ve bir kısmı idam edilmiş ve
uzaklaştırılmış ise de Fransa kadar şiddet gösterilmemiştir. İtalya’da, İspanya’da, Portekiz’de bunlar aleyhine daha az şiddet gösterilmiştir. Çünkü
Tampiliyelerin o memleketlerde Araplara karşı yaptıkları savaşlarda gösterdikleri yararlıklar inkâr edilemezdi. Almanya bunlara gösterilen şiddet konusunda geri duran ülkedendir.”
Conversation’un değerlendirmesinin özeti şöyledir: Tarihte “Filan yerde
Papa cenapları Almanya İmparatorluğu’nu yok etmek için halkı isyana teşvik ettiği zaman halkın Papa Hazretleri’nin yalnız ruhanî işlere karışıp imparatorluk işlerine müdahalesi olamayacağına dair verdikleri cevap ve bunun için Mesih’in sözünden getirdikleri deliller üzerine; Tampliyelerin:
“Mesih denilen, haça gerilmiş bir kişidir. O’nun değerini bu kadar yüceltenler papalar olduğu gibi, alçaltmakta onların ellerindedir diye” cevap verdikleri yazılıdır.” diye belirlenen konuları ve oğlancılığa (kulanpara), zorla namusa saldırmaya ve Hıristiyan halkı da Müslümanlardan daha kötü görerek: “Papa’ya bağlı olmadıktan sonra varsın Hıristiyan olsun yine kâfirdir,
yine öldürülmesi gerekir!” diye gösterdikleri şiddetlere dair gösterilen örnekleri savunmaya gücü yetmeyen Conversation: “Bunlar cemiyetin bazı
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gurupları tarafından işlenmiş suçlardır. Yoksa asıl cemiyet için bunlar sadece yalan ve iftiradır.” diye acizce cevaplar düzmeye çalışıyor.
Şimdi bu özet dikkate alınır da: “Tampliye Cemiyeti’nin düşmanı Fransa
Kralı Philip Le Bel ise niçin cemiyet aleyhindeki zulümlerde Fransa’ya mahsus kalmadı da İngiltere, İskoçya, İrlanda, İtalya, İspanya, Portekiz ve Almanya’da da bunların ortadan kaldırılmasına girişildi?” sorusu sorulursa
verecek cevapları yoktur zannederiz.
Önem bakımından Tampliyeler kadar olmasa da belki onu da geçecek
kadar tarihin büyük bir bölümünü kaplayan bir cemiyet de Töton Şövalyeleri Cemiyeti’dir.121 Çünkü bu cemiyet haçlı savaşları sırasında Kudüsşerif’te
kurulmuştur. Hemen kurulur kurulmaz aleyhine ayaklanan diğer Hıristiyan
din kardeşlerini arkadan hançerlemek veya zehirlemek gibi alçaklıklar işlemeye başlamaları üzerine orda tutunamamışlardır. Almanya içlerinde yani
şimdiki Prusya ülkeleriyle Rusya’nın batı taraflarında henüz Hıristiyan olmayan ve kendilerini zorla ve baskıyla dine sokmaya çalışan diğer savaşçıları kılıçtan geçirmiş olan barbarları dine sokarlarsa bu ülkeler kendilerine
mülk olarak verileceğine dair papa ve Almanya imparatorları tarafından söz
verilince hemen Avrupa’ya geçmişler. Şimdiki Almanya’nın dörtte biri veya
üçte biri kadar yerleri tamamen ele geçirip işgal ederek tarih içinde bir cemiyet gibi değil belki bir devlet gibi görünmüşlerdir.
Cemiyetin o zavallı barbarlara yaptığı zulümler ayrıntılarıyla anlatılsa
insanın tüyleri ürperir. Bunlar ilk önce ulu orta savaşlarla barbarlara karşı
göğüs göğse savaşmışlardı. Almanya’dan Hıristiyan olmuş bölgelerin sınırlarından başlamakla en yüksek ve geçilmesi zor dağların tepesine kale şeklinde hisarlar kurup oralara sığınan zavallı barbarlar, çocuk ve aileleriyle

Töton Şövalyeleri, Töton tarikatının şövalyeleridir. Aslen hastane kurarak Katolik hacılara ve
şifa arayan Katoliklere yardım etmek amacıyla oluşturulmuş bir tarikattır. Tarikat üyelerine
Haçlı Seferleri’ne katıldıkları için Töton Şövalyesi adı verilmişti. Bkz. Büyük Larousse, XXII,
11664.
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kulübelerinde mutlu bir şekilde yaşarken aniden saldırırlar ve köyleri ateşe
verirlerdi.
Hâlbuki barbarların Hıristiyanlığı kabul etmiş olduklarını şövalyelere ve
papazlara inandırmak da imkânsız denecek kadar zor olmuştu. Çünkü bunlar Hıristiyan olunca eski özgürlüklerini tamamen kaybederek papazların ve
şövalyelerin esiri olmuşlar. Çeşitli cezalarla en ağır işlerde çalıştırıldıklarından ve bununla beraber giyimlerine ve geçimlerine asla önem verilmeyerek
hayvanlardan daha aşağı derecelerde görülmüşler. Bu şerefsizlik ve eziyetler
canlarına tak edince efendilerini aniden öldürerek kaçanlar da olmuştu. İşte
bu sebepten dolayıdır ki mağlup edilen barbarların yaşlıları zaten bir işe
yaramayacaklarından dolayı öldürülür ve gençleri de tehlikenin önü alınmak için öldürülürdü. Sadece çocuklar alıkonularak onlar da Töton Cemiyeti’nin övünç kaynağı olan ve Hıristiyanlar tarafından övüle övüle bitirilemeyen okullara gönderilip orada doğma büyüme Hıristiyan’mış gibi eğitilirlerdi! Bu vahşi şekille Töton Cemiyeti şövalyeleri şimdiki Prusya ülkelerini
tamamıyla çiğneyerek Rusya ve Lehistan içlerine doğru yayılmış ve geçtiği
yerleri kılıç kuvvetiyle bomboş bırakmalarıyla bir müddet rahat yaşamışlar.
Fakat sonradan o bölgeler yine Hıristiyanlık eğitimi altında olarak sayıları
arttığı zaman bu insan eşkıyalarının zorbacı yönetimine bir türlü dayanamayarak Lehistan’ın destek ve yardımıyla isyan etmişler. Adı geçen ülkelerin yarısını Töton şövalyelerinden ayırıp Lehistan devletine bağlamışlardır.
Bu durumda Töton şövalyelerinin zorbacı yönetimi altında kalan diğer bölgeler halen bir din savaşçıları cemiyeti olarak devam edemeyeceğini kesin
olarak anlamasıyla din savaşçıları dinî sıfatlarından vazgeçmiş ve dukalık
şeklinde bir dünyevi yönetim oluşturmuştur.
İşte dünya ve dünyalıklara hiçbir değer vermeyen, savaş ve kavganın
aleyhinde bulunup yalnız mucize ve sözle din yayan ve hem de apaçık bir
mucize olarak çok az bir zaman içinde bütün dünyayı kaplayan, fakirliği
tercih etmekle övünen ve insanları daima birbiriyle kardeş yapmakla gurur-
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lanan Hıristiyanlığın böyle bir de Töton denilen din savaşçıları cemiyeti
vardı!
Biz burada otuz kırk kadar şövalye cemiyetinden yalnız iki tanesini belirtmekle yetineceğiz. Gerçi Portekiz’de ve İspanya’da Yeni Asker ve Falatero ve diğer şövalye cemiyetlerinin Müslümanlara uyguladığı zulümler Töton Cemiyeti’nin barbarlara yaptıklarından daha çok fazladır. Araştırmacılar
bunun örneklerini Endülüs Tarihi’inde görebilirler.

S. ENGİZİSYON DENETİM CEMİYETİ122
Hıristiyanlığın kuruluş ve yayılış tarihi hakkında buraya kadar vermiş
olduğumuz bilgiler tekrar iyice düşünülürse görülür ki Hıristiyanlık miladi
ilk üç asır içinde sanki Yahudilikten hiçbir farkı olmadan zorlukla devam
edebilmiştir. Sonra Kostantin, Justinian, Şarlman gibi zorbacı hükümdarları
menfaat birliği ile elde ettikten sonra bunların kılıçları kuvvetiyle gereği gibi
güçlenmiştir. Fakat papalar ve onların idaresi altında bulunan diğer ruhanî
görevliler sülük gibi insanlığın bedenine yapışarak kanını emmeye başlamışlar. Sonra da krallara bile boyun eğmemişlerdir. Dünyada hem vicdanlara
hem iş ve davranışlara müdahale etmek için ruhanîlikle dünyeviliği birleştirerek herkesin güç yetiremeyeceği bu zorlama ve baskıyı gizlemek için de
araya Haçlı Olayı’nı sokmuşlardır. Bu olay sebebiyle oluşturdukları şövalye
yani din savaşçıları cemiyetlerini sonradan papalık makamından başka her
kim olursa olsun onun aleyhinde ve papalık makamını savunma ve koruma
uğrunda hizmet ettirmişlerdir. Tarih şunu da bir gerçek olay olarak bildirir
ki miladın ilk asrından sonra kilise koruması altında bulunan krallar halkı
cayır cayır ateşlere atsalar bile kimse bunlara sesini çıkaramamıştır. Kilise
koruması altında olmayan krallar ise adalet ve merhametle ülkeyi yönetseler

Engizisyon, Hıristiyanlıktan uzaklaşan veya dinî esaslara aykırı davranan kimseleri cezalandırmak için kurulan Katolik kilise mahkemeleridir. Bkz. Kürşat Demirci, “Engizisyon”, TDVİA,
İstanbul 1995, XI, 238.
122

~ 152 ~

− Müdafaa −

bile papa tarafından yapılan bir aforoz, halkını o kral aleyhine ayaklandırmaya yeterdi.
Kilisenin bu kadar kuvveti halkın cehaletinden kaynaklandığına şüphe
yoktur. Zaten Hıristiyanlıkta, İnciller ve kilise yazarlarının Hıristiyanları
öven kitaplarından başka kitap okumak haramdı. Aynı zamanda bu işi yapanların ateşlere atılacağı tehdidiyle haram olduğundan Hıristiyanlarda
vicdana rahatlık verecek sanki hiçbir bilginin yayılmasına imkân verilmezdi.
Halk cehaletin karanlığından hidayetin aydınlığına yol bulamazdı. İkincisi
kral ailelerine varıncaya kadar soylu ailelerin büyük bir kısmı şövalyedir. Bu
şövalyeler ise papalık makamına doğruluk ve samimiyetten ayrılmayacaklarına dair yemin ederek söz verdiklerinden şövalyelerin bütün kuvveti yüz
binlere varmıştır. Bundan dolayı papalar tarihte örnekleri görüldüğü gibi
Almanya imparatorlarına varıncaya kadar onlarla savaşmayı göze alıyorlardı. Orta Çağlarda Avrupa’da Almanya imparatorlarından daha kuvvetli
hiçbir kral yoktu. Papalar bunlara da boyun eğmedikleri hâlde onların pençelerinden kim kurtulabilir?
Sözün kısası, cahil insanlar günahlarını çıkartmak için her bildiklerini,
işittiklerini papaz takımına itiraf ediyorlardı. Bundan dolayı kilisenin bir
gizli kuvveti bulunduğu gibi şövalye orduları, gözle görülen bir kuvvet demekse de kilise gizli olanla açık olanı birleştirerek polis gibi hizmet vermek
için üçüncü bir kuvvete daha gerek gördü ki o da Engizisyon denilen denetim cemiyetidir.
Bu denetim cemiyeti cellatlıkta fevkalade usta olan açık ve gizli bir takım görevliler çalıştırırdı. Cemiyetin esas amacı görünüşte, Yahudileri ve
Arapları Hıristiyan etmektir. Ancak Hıristiyan olduğu hâlde Allah’ın adına
hareket eden Papa’nın bütün emirleri ve yasaklarını harfiyen yerine getirmeyenler kâfirden daha kötü olduğundan onları ezmek ve sindirmek de
cemiyetin görevleri arasında idi.

~ 153 ~

− Ahmet Mithat Efendi −

Penia123 adlı yazar der ki: “Allah korusun kutsal ve yüce Papa’nın emirlerinden bir harfine Allah’ın emri gibi yerine getirmemek suretiyle küfür ve
dinsizliğe sapan bir adamı derhal öldürmekten daha haklı ve daha adaletli
dünyada bir şey olabilir mi? Hatta bu kâfirler için ölüm cezası azdır bile.
Bunlar için ceza yerine geçebilecek bir ölüm bulmak gerekir.”
Şimdi Penia’nın bu anlattığını defalarca incelemelidir de Engizisyon
Cemiyeti’nin ceza vermekte ne kadar önemli davranmış olduğunu hayal
etmelidir.
Gerçi Alfonso De Castro,124 engizisyon olaylarına dair düzenlemiş olduğu kitabın 2. bölümünde ve ceza konusunda Hıristiyan rafizîleri (heretikleri)
için biraz insaflıca davranarak: “Dinden çıkanlar idam edilecek olduğuna
göre ha başını kesmek, ha ateşe yakmak veya suda boğmak aynıdır. Fakat
sorumluluktan kurtulmak için asmak en kolay yoldur.” demişse de Hevestiyanis, Godfrady, Aziz Godary, Paas, Semyankas, Roksas ve diğer birçok
engizitörler Alfonso’ya şiddetle karşı çıkarak dinden çıkanların mutlaka
ateşte yakılmalarını önermişler ve bunu da kitaplarına yazmışlardır. Fakat
Engizisyon, ceza hususunda yalnız adı geçenlerin görüşlerinde kalmayıp
çok çeşitli işkence ve cezalar bulmuşlardır. Aşağıda belirteceğimiz bu cezalara şaşacağınıza şüphemiz yoktur.
Bu cemiyete göre cezanın en hafifi iyileştirme (ıslah) ve günahtan temizlemedir. Eğer bir kimse çok basit bir hata edipte hemen pişman olacak olursa o kimse iki seneden on seneye kadar hapsedilirdi. Bu süre içerisinde her

Bu yazarın engizisyon tarihçisi veya engizatör olması muhtemeldir.
Alfonso De Castro: Ceza hukukçusu ve aynı zamanda teolog olan İspanyol Alfonso de
Castro’nun (1492–1558) en önemli eseri, Adversos Omnes Haereses Libri XIV (Paris 1534, Antwerp
1556), alfabetik bir sapkınlık (suç türleri) ansiklopedisidir. Toplamda 400 veya üzerinde farklı
suç
tipinden
bahsetmektedir.
Bu
eseri
1712’de
Fransızcaya
çevrilmiştir,
http://www.newadvent.org adresinden 03.09.2011 tarihinde alınmıştır. Bkz. Hasan Özarslan
age, s. 25.
123
124
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yortu125 ve pazar günleri zavallıyı kilise avlusuna getirirler ve orada bütün
halkın önünde çıplak vücuduna bayılıncaya kadar kırbaç vururlardı. Bundan başka her gün kilise kapısı önünde dilendirmek ve bu şekilde utandırmak da vardı.
Bundan sonra Napolyon Galva126 adındaki yazar, Engizisyon Cemiyeti’nin uyguladığı cezaları üç çeşide ayırmıştır.
1. İple uygulanan cezalar: Bu cezaya çarptırılan zavallının, ellerini arkasına bağlarlar ve bu ipin ucunu tavana veyahut kubbeye bağlı olan bir makaradan geçirip yukarıya kadar çekerler, kaldırırlar. Bütün vücudunun tüm
ağırlığı yalnız iki kolları üzerinde kalınca ipi birden gevşetir ve derhal yine
çekerlerdi. Zavallı suçlunun vücudu çatır çatır kırılmasına karşı o taş yürekli
cellatlar kahkahalarla gülerek papanın kutsanmasına dair olan melodilerle
şarkı söylerdi. Engizisyon Cemiyeti’ne göre asıl istenen şey, suçluyu birden
bire öldürmeyip acı çekme süresini uzatmak olduğundan ip, suçlunun kol
altlarını kesip de ta kemiklere dayandıktan sonra indirirler ve çok dikkatli
bir şekilde tedavisine çalışarak, iyi olduktan sonra bu işkenceyi tekrar yaparlardı. Zavallı suçlu bu kadar işkenceye dayanamayarak adamları öfkelendirmek ve ölümünü çabuklaştırmak için ağzına gelen küfür ve hakareti söylerse de cellatlar ve papazlar bu ümitsizce hakaretlere asla kızmazlardı. Eğer
işkence görenin akraba ve dostları çok rica edip de ilk işkencede zavallının
bütün kolları kırıldıktan sonra cellatların ellerinde bulunan kılıçlar ve şişler
ve kamalar ile zavallının göğsü delinerek öldürülmesini sağlarlarsa teşekkür
ederlerdi.
2. Su ile uygulanan ceza: Bunun için suçluyu teneşir gibi bir şeyin üzerine arkası üstü yatırarak baş tarafı daha aşağıya sarkıtılır ve böylece sıkıca
bağlanır, nefes alması zorlaştırılırdı. Bundan sonra ipler üzerine su döker-

Yortu: (Yunanca eorti, özel gün, bayram anlamına gelmektedir.) Hıristiyan bayramı: Paskalya yortusu Bkz. Büyük Larousse, XXIV, 12590.
126 Engizisyon teşkilatının ceza yöntemleri hakkında eser yazmış olduğu anlaşılıyor.
125
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lerdi. Su ile ipler gerilince adamın etlerine gömülürdü. Fakat ceza bu kadar
değildi. Zavallı bu durumda iken cellatlar burun deliğini bez ile sıkıca tıkayıp ağzına da bir yaş bez sokarlar ve bu bezin üzerine yavaş, yavaş su döküp zavallıyı nefes almak mecburiyetiyle bu koca yaş bezi gırtlağıyla emdirmeye mecbur ederlerdi. Çoğu kez zavallı nefes almak mecburiyetinde
olduğundan bu yaş paçavrayı yutmaya çalışırsa da pek çoğu da bunu başaramayıp mermerden olan yüreklerin de dayanamayacağı bir acı verici işkence içinde kıvrana kıvrana ruhunu teslim eder ve son nefesini verirken boğazından kan fırlardı. Bu durum karşısında papazlar bu işkenceyi Hz. Mesih’in intikamı alındığına yorumlayarak derhal şükür secdesine varırlardı. O
Mesih ki -kendi inançlarına göre- son nefesini, kıyamete kadar bütün kendine zulüm edenleri bağışlayarak vermiştir.
3. Ateşle uygulanan ceza: Bunun kendine göre iki şekli vardı. Birisi suçluyu doğrudan doğruya yanan bir ateş üzerine koyup yakmaktır. Bu şekil
çok basit bir şey olduğu için açıklanmasına gerek yoktur. İkincisine gelince;
suçlunun ellerini ayaklarını bağlayarak vücuduna zeytinyağı sürerek gayet
şiddetli bir ateşin karşısına koyarlar ve orada zavallıyı çar çabuk yakmak
değil yavaş yavaş, çevire çevire sanki pişirirler, kebap ederlerdi.
Şurası bilinmelidir ki bu üç çeşit ceza ve diri diri insanı su kuyusuna
atmak, vücuduna bal gibi tatlı şeyler sürerek yazın güneşe karşı bağlayıp
sineklere yedirerek kurutmak hep kolay ceza olarak Hıristiyanlıktan çıkanlara özeldir. Yoksa bir gün bir gözünü ve ertesi gün diğer gözünü ve sonunda sırasıyla ellerini ayaklarını kırarak ondan sonra kesmek suretiyle öldürmek, ağzından ve kulağından içeriye kızdırılmış kurşun akıtmak, çarmıha
germek Müslümanlar ile Yahudilere uygulanan cezalardandı.
Bir de bu kadar şiddetli cezaları gerektiren suçların neler olduğuna bir
bakalım: “Acaba Almanya imparatoru mu büyüktür yoksa Papa mı?” gibi
bir soruya: “İmparator büyüktür.” diye cevap vermek. Papa’ya: “Malım canım senin olsun sen beni affedersen cennete girerim yoksa cehennemde
ebedî kalırım.” diye inanmamak cezayı gerektiren suçlardandı. Hatta bir
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papaz bir genç kızdan istediğini tam olarak almak isteyip de kardeşi veyahut babası : “Aman Allah aşkına merhamet ediniz Papa Hazretlerinin babaca şefkati buna razı olur mu?” diye şikâyet edecek olsa: “Vay bu kâfir papaz
efendiye iftira atıyor.” diye derhal bu adam cezaya çarptırılırdı.
Bu anlatılanlar abartı değildir. Daha önce söyledik. Bu eserde abartıdan
eser yok. Anlatılanlar gerçekten ibarettir. İsterseniz engizisyonun rezillikleri
listesini teker teker bildiren kitapları inceleyiniz. Öyle olaylar görürsünüz ki
ağlarsınız. Nice suçsuz kadınlar ailelerini kaybetmişler, nice namuslu kızlar
herkese rezil olmuşlardır. Söylenmesi bile edepsizlik olur.
Şu da bilinmesi gerekir: Bir engizisyon memuru bir adamın suçunu bildirdi mi? Artık onun doğru olup olmadığını araştırmaya gerek kalmazdı. Bir
de bir engizisyon memuru suçlu olduğu iddia edilenin omzuna elini koydu
mu? Artık onun elinden o çaresizi kurtarmaya hiçbir kimse hatta hükümdar
bile güç yetiremezdi. Nasıl mümkün olur ki; eğer bir kimse haksızlığa uğrayana arka çıkacak olsa engizisyon onu da işkenceye alırdı. Eğer hükümdar
işe karışacak olsa: “Şeriatın gereklerine karşı çıkıyor!” diye bir aforoz sözü
edilir ve daha da ileri giderse bu dünya ile hiçbir alakası olmayan Papa’nın
orduları hareket ederek savaşı dahi göze alırlardı.
Bu Engizisyon Cemiyeti nelere karışmazdı? Devletlerin siyasî işleri bunların etkisi altında dönerdi. Ailelerin iç durumları bunların istediği gibi cereyan ederdi. Hıristiyanlık için hiçbir ayıp olmasa da yalnız bu Engizisyon
Cemiyeti bulunsa yeter de artar bile! Hâlbuki şimdiye kadar defalarca bu
sözü tekrarlamış olduğumuzdan görülmüştür ki kilisenin her ayıbı böyledir.
Başka bir ayıbı olmasa yalnız onun varlığı yeterli olacak ayıplardandır.
İşte Avrupa’da Protestanlık mezhebini uyandıran ve daha sonraları
yeni düşünce sahiplerini tamamen Hıristiyanlıktan nefret ettiren bu Engizisyon Cemiyeti’dir. Bu kadar cehaletle ve bağnazlıkla meşhur olan dine giren
hükümdarları, lanetli olarak gösterip sonunda hem din hem de yönetim
aleyhine halkı silaha sarılmaya mecbur eden ve bu yolda gerçekten dereler
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gibi kanlar akmasına sebep olan; bütün Hıristiyanlık çirkinliklerinin bu Engizisyon Cemiyeti eliyle meydana gelmesi meselesidir. Bunlar tarihi bilenlere göre kesin ve apaçık bilgilerdir.

S. PROTESTANLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI
Papalık makamının gizli ve açık meydana getirdiği zorbacı kuvvetlerin
sonucu olarak kamuoyu artık tamamıyla güçlü bir kement altına alındı. Sonra Roma’da papalık makamından başlayarak basit köy papazlığına varıncaya kadar her ruhanî makamın bir noktada birleşen çıkarları, Papaları, istediği adamı ebedî cehenneme atan ve ebedî cehennemlik olan adamı da acırsa
cennete koyan, Allah’ın yeryüzünde elçisi, vekili ve herkesin gizliliklerini
bilen, herkesin malına, canına, ırzına gerek manevi ve gerek cismanî olarak
sahip bir genel hükümdar olarak tanıttırmıştı.
Papaların bu şekilde güç ve kudret sahibi olması, Papa’nın sözlü emri
dört İncil ve havarilerin mektuplarından daha fazla etkili olması, sadece
basit bir rivayetle rivayet edilmeyip dünyayı alt üst eden olaylar da bu rivayet üzerine kurulmuştur. Bunun doğru olduğuna en küçük şüpheye bile yer
yoktur.
Eğer papalık makamı hükümdarlar karşısında takındığı sahte alçak gönüllülüğü ve ikiyüzlülüğünü kibir ve Nemrutça bir büyüklenmeye dönüştürmemiş olsaydı, Protestanlık meselesi gibi bir meselenin ortaya çıkmasıyla
dünyaya karşı tarih gözünde sonsuza dek rezil ve rüsva olmazlardı. Fakat
dünyayı kendi makamına bağlı ve emirlerine boyun eğen olarak gören papalar ilk önce halkı: “Eğer hükümdarlarınıza bağlı kalmak için yemin eder
veyahut söz verirseniz Hıristiyanlıktan çıkarsınız. Çünkü Allah’tan ve papadan başka boyun eğmeye lâyık kimse yoktur.” diye hükümdarlarına boyun eğmekten alıkoymaya ve ayrıca hükümdarları papalık makamına kul
etmek için halkı açıktan açığa isyana çağırmaya başladılar. Bu duruma karşı
Almanya ve Fransa hükümdarları içinde papalık makamına düşman olanlar
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ve hatta açıktan açığa savaşanlar da olmuştur. Yukarıdaki bölümde bu konuya dair bazı açıklamalar vermiştik.
Bize göre insanoğlunun fıtratında olan özgürlüğünden başka daha değerli bir şey yoktur. Bunun için gönlümüz isterdi ki Avrupalılar papalık makamı aleyhine yapacakları ayaklanmayı: “Bu ne alçaklık! Papa denilen adam
ciğeri dört para etmez bir papaz olduğu halde bizi Allah gibi yönetmek yetkisini kimden almıştır?” diye özgürlükleri savunmak için yapsınlar. Çünkü
insanların yaratılıştan gelen özgürlüklerini hakkıyla elde etmek üzere elimizde bulunan Yüce Kuran’da: “Hatırlat, sen ancak hatırlatıcısın. Onların üzerine gözetici değilsin. Ancak yüz çeviren ve inkâr edeni Allah büyük bir azapla cezalandırır.” (Gaşiye,88/21–24) ayetiyle iman ve din yani vicdan konusunda peygamberlerin bile insana baskı yapamayacağından peygamberlik görevi, ancak duyurma, hatırlatma ve bir de uyarmaktan ibarettir. Yoksa gerçeği kabul
etmekten yüz çevirenleri ve inkârı seçenleri ancak Allah acı bir azap ile azap
edecektir. Çünkü insanların döneceği yer Allah’tır. Hesabı da O tek olan
Allah’ın göreceğine inanmaktayız. Filozofların hepsi de insanla Allah arasındaki bağı bu şekille anlatmışlardır. İsterdik ki her halde insan olma yönünden bizimle aynı olan Hıristiyanlar da öyle bağışlanmayı, azabı, rahmeti
hem de gerek bu dünyada gerek ahirette acı azabı yine kendileri gibi aciz
olan bir insandan beklemesinler.
Fakat üzülerek belirtelim ki papalık makamının bu zorbacı ihtişamına
karşı fikir özgürlüğü, gerçeği arama ve medeniyete bağlılık aşkıyla ayaklanmamışlardır. Ayaklanmaya sadece küçük bir inatçı düşmanlık sebep olmuş ve tarihe göre bütün ayıplarını görmeyerek, herhalde esirgenmeyen
küçük bir alkışı da o bağnazca düşmanlık kazanmıştır.
Şöyle ki:
Saf ve zavallı Hıristiyanlar, cennete girmek yalnız Papa’nın bağışlaması
ve affıyla olacağına iyice inanıyorlardı. Bundan dolayı pek çok adamın gururunu kırıp alnını yere sürdüren para denilen şey, papalar yanında Engi~ 159 ~
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zisyonun şiddetlerini bile hafifletmeye başlamıştı. Artık parayı verenlerin
cenneti satın alabilmelerine hiçbir engel kalmamıştı. İş, öyle bir duruma
gelmişti ki papa tarafından gönderilen memurlar ülkeleri, eyaletleri dolaşıp
affetme ve bağışlamayı âdeta açık artırma ile satarlardı. Bu gelirlerden oluşturdukları hazineleri herkesin payı ayrılmak üzere Roma’ya gönderirlerdi.
Gerçi her zaman olduğu gibi düşünen insanlar bu zamanda da eksik değildi. Kilisenin çirkinlikleri bu dereceye varmış olmasına şaşarlarsa da Engizisyon Cemiyeti’nin karşı konulamaz şiddeti, düşünenlere ağız açtırmaya
güç bırakmazdı. Ölümü göze alarak söz söyleyecek olsalar bile hiçbir kimse
önlerine sunulan gerçeği iyi algılamaya mümkün değil güç yetiremezdi.
Onuncu Papa Leon,127 kız kardeşi bulunan Marker Betty’i prenseslere
benzer şekilde donatmak hırsıyla büyük bir paraya ihtiyaç duymuştu. Bundan dolayı yine af ve bağışlama satmak için etrafa adamlar çıkardığı sırada
Luther128 adında bir papaz da Wittenberg şehrinde bağışlama satıyordu.
Sattığı bağışlamaya karşılık halktan istediği parayı halk çok görerek: “Öte
tarafta papaz Tetzel129 daha ucuz af satıyor.” dediler.
Bundan dolayı Luther ile Tetzel arasında bir çekişme başladı. Luther’in
çok öfkeli yapısı çekişmeyi hızlandırarak: “Ne uygunsuz iş yapar! Eğer İncil
hükümlerine bakarsanız Papa’nın böyle af ve bağışlama satmaya hiç hakkı
yoktur!” sözü bir kere Luther’in ağzından çıktı. Diğer papazlar Papa’nın
affetmeye ve cezalandırmaya pekâlâ hakkı olduğunu ispat için iddiasında

Papa Leon X: Asıl ismiyle Giovanni De’ Medici’dir. (1513–1521) Protestanlığa karşı sert
tutumuyla tanınan Papa ayrıca Martin Luther’i de aforoz etmiştir. Ayrıca papalığı döneminde
Türklere karşı yeni bir Haçlı Seferi düzenleme girişimleri olmuştur. (Işık, 2006, s. 118), Bkz.
Hasan Özarslan, age, 261.
128 Martin Luther (1483 – 1546): Alman tanrıbilimci ve reformcudur. Protestan mezhebinin
kurucusudur. Bkz. Büyük Larousse, XV, 7582.
129 Tetzel, (Ohannes), Alman Dominiken rahibi (1465–1519). Tetzel’in günahları bağışlayıp
satmasındaki aşırılıkları, özellikle Luther’in öfkelenmesine ve karşı çıkmasına sebep oldu.
Reformun başlangıcını oluşturan 95 Wittenberg Tezi’nin (1517) hareket noktası bu olaydır. Bkz.
Büyük Larousse, XXII, 11469.
127
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ısrar ettikçe, Luther de inat etti. Bu konuda kilise kapılarına ilanlar yapıştırmaya varıncaya kadar durum her yere duyuldu.
Eğer o sırada Papa, Luther’den gereği kadar parayı esirgemeyerek adamı paraya secde ettirmiş olsaydı iş orada kapatılabilirdi. Ancak Tetzel, Eck
ve Silvester gibi yazarlara güvenen papazlar Luther’i susturmak için kaleme
sarıldılar. Bunların iddiası akıl ve hikmet bakımından zaten haksız olduğu
gibi İncillere göre de haksız bulunmaktaydı. Luther bütün gücüyle ortaya
çıktı. Papa bulunan zatın, din ve ahretle ilgili olan günahları af etmeye ve
hele insanları cennete veya cehenneme atmaya İncil hükümlerine göre asla
hakkı olmayıp nihayet kilisenin başkanı olmasından dolayı kilise işlerine ait
uyarılara aykırı hareket edenlerin hatasını affedebilmek güç ve kudretinde
bulunduğunu duyurdu.
Bu olay miladın on altıncı asrı başlarında meydana geldi. O asırda ise
Avrupa halkının yüzde sekizi okuma-yazma biliyordu. İnciller Latinceden
başka dile tercüme edilmemişti. Halk bunların özelliklerini bilmez ve papazların verdikleri emirlerden başka dinî bilgilere sahip olamazdı. Bundan dolayı cennet ve cehennem papanın elinde olduğuna inanmış bulunan halk, bir
de Luther’in bu iddiasını işitince ve Papa tarafını tutan papazların bu davaya dinî yönden karşılık vermekten aciz kaldıklarını da görünce artık Luther’in haklı olduğu diğer insanlar tarafından da kabul edilmeye başlandı.
Luther işin her yönünü sağlama almak için: “İsterse Papa cenaplarında
böyle bir ilahi kuvvet bulunsun, kabul edelim ki cennet ve cehennemin
anahtarları onun egemenliği elinde olsun. Bu merhamet ve yardımı ayırım
yapmadan herkese ve hem de parasız olarak vermek mi gerekir? Yoksa satmak mı?” gibi hiç bir harfine itiraz edilemeyecek olan sözleri söyledikçe papa taraflarının cevap olarak: “İncil’de yazılmıştır ki papazlar yerde her neyi
bağlarlar ise gökte de bağlanacaktır ve Mesih papazları insan avlayıcı yapmıştır.” cevabından başka söz söyleyememişlerdir. Bu konu halkın o makam
hakkında bunca yıllık inançlarını nasıl kökünden söküp atacağı üzerinde
düşünülmeye değer bir konudur.
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Birçok zeki ve meseleyi iyi kavrayan papazlar da Luther’in düşüncesine
katıldılar. “İncillerden başka hiçbir kimsenin emrine bağlı değiliz.” meselesi
her yere yayıldı. Luther, Alman Hıristiyan Milleti Soylularına başlıklı bir makale yayımladı. Bu makalede papalık makamının ikiyüzlü bir bağnazlıkla
dünyaya hükmetmek istemesinin İncil hükümlerine aykırı olduğunu, hükümdara ait olan konuların yine hükümdara terk edilmesi hakkındaki İncil
ayetlerini hükümden düşürecek hiçbir kanıt, belge olmadığını bildirdi. Bundan dolayı gönüllü bir esirliğe daha çok uzun süre dayanılması gerekmeyeceğini ve o makamdan kendilerini tamamen ayırmaları zamanı geldiğini çok
şiddetli bir dille ilan etti. Ayrıca Kilisenin Babil Esareti Üstüne başlığıyla diğer
bir makale yayımladı. Bu makalede de İncil’de olmadığı hâlde sadece halkı
aldatmak için papazlar tarafından uydurulmuş bulunan bir takım yalancı
dinî emirler ve uydurma belgeler din için bir esaret olduğundan kiliseyi artık bu esaretten kurtarmak gerekeceğini papaz takımına ilan etti. Bütün kamuoyu tam bir öfke halinde olduğu bir zamanda bu iki makalenin gösterdiği etkiler ölçülemez şekildeydi. Kiliselerdeki resimler parça parça edildi.
Müzik aletleri kaldırıldı. Manastırlar açılıp rahip ve rahibelere evlenmeleri
için izin verildi! Kilisede gündüz mum yakma âdeti terk edildi. Sözlü günah
itirafı meselesi kadınlarla papazlar arasında pek çok kötülükleri doğurduğundan yasaklandı. Sonuç olarak dinin altı üstüne ve içi dışına çevrildi. İş o
duruma geldi ki diğer insanlar topluluğu hangi yolda gideceklerini dahi
şaşırdı. Aziz unvanıyla kilisenin kutsadığı azizlerden hiç birisine ve özellikle
onların kemiklerine tapılmayacağı yasaklandığından dolayı halk: “Acaba
Hazreti Mesih’e de tapmak günah mıdır?” diye papazlardan meraklarını
gidermek için açıklama istemeye başladılar.
Reformasyon (dinde düzenlemeler) tarihini inceleyenler için gördüğü
acayiplikler ve garipliklere hayret etmemesi mümkün değildir. Mesih: “Benimle beraber olmak isteyenler analarını, babalarını, hısım ve akrabalarını
terk etmelidirler ve göklerin melekutuna hak kazanmak için çocuklar gibi
olmalıdır.” (Matta,10/34-40; Luka,12/51-53; 14/26-27) demiş olduğundan
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her şeyi terk ederek manastırlara kapanmış ve her şeyi terk ettiği halde yalnız bir cinsel ihtiyacı terk etmek imkânsız olduğunu yine orada anlamış olan
zavallı rahipler, rahibeler evlenme iznini aldıkları gibi o kadar istekli bir
şekilde manastırdan kurtulan kadınlar, hemen rast geldikleri erkeklere evlenme teklifinden evvel arzularına ulaşmış oldukları belgelere geçmiştir!
Bu durumda Hıristiyanlar, Mesih’in Sen Petrus’tan ibaret bir taş üzerine
kurduğu Katolik Kilisesi bu şekilde paldır küldür yıkıldığı zaman Avrupa
ve özellikle Almanya içinde ortaya çıkan rezilliklerin haddi hesabı yoktu. O
zamanlar Almanya, İtalya ve İspanya yönetimlerini tek elde toplamış olan
meşhur Şarlken (1500–1558) bu rezilliklerin giderilmesi için papa tarafından
yapılan riyakârca ve utanmadan yapılan isteklerin kabulünü politikasına
uygun bulmuştu. Bu amaçla 20 Nisan 1520 tarihinde Worms şehrinde genel
bir meclis toplayarak Luther’in iddiasını sunması ve haklı olduğunu ispat
etmesi için oraya çağırmıştı.
Luther çağrıya katıldı ve o zamana kadar meydana gelen yayınları, İncil’in hükmüne tamamıyla uygun olduğu iddiasında direnip dinî kanıtlarını
da getirdi. Gerçi papa taraftarları buna ilmen ve dinen galip gelemediler.
Bununla beraber Şarlken Papa tarafını tutmuş olduğundan Luther’in haklı
olduğunu kabul etmeyerek adamı zincire vurdu. Hâlbuki o zamanlar kuvvet
ve güçte neredeyse Şarlken ile de yarışabilen Saksonya Dükü III. Frederick
akıllı ve hikmet seven bir adamdı. Luther’in saçmalıkları yorumlama şeklinde yaptığı yorumları Katolik mezhebine göre bir dereceye kadar akla yakın
görerek yeni mezhebin başkanı Luther’i zincirden kurtardı.
Ondan sonra Almanya ve diğerlerinden bir takım prensler ve hükümdarlar da Saksonya Dükü III. Frederick ile yeni mezhep tarafında birleştiler.
Fakat yeni mezhep başkanları kendi aralarında bir birlik oluşturamamışlardı. Çünkü bunlar İncillerden başka hiçbir kimsenin sözünü kabul etmemek
ilkesi üzerinde kararlıydılar. İncil’i de yine kendisiyle tefsir etmek iddiasına
koyuldular. Bundan dolayı öyle birkaç balıkçının rivayetiyle yine birkaç
cahilin kaleminden çıkmış olan ve binlerce çelişkileri ve binlerce akla uygun
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olmayan şeyler yorumlamaya da uygun olmadığından yorumlama konusunda Luther, Zwingl130 ve Calvin131 gibi başpapazlar mücadeleye başlamışlar ve her biri bir tarafa çekip Protestanlığı da çeşitli sapık gruplara ayırmışlardır.
Gerçi Hıristiyanlığın hukuk ile ilgili hükümlerini sorgulayacak yer burası değilse de şu yeni mezhep başkanlarının tartıştıkları konular ne kadar
önemli şeyler olduğuna dair küçük bir örnek sunmayı uygun gördük.
Hz. İsa tutuklanacağı gece on iki havarisiyle yemek yerken önündeki
ekmekten on iki parça koparıp her birine dağıtmış ve kadehlerine de birer
parça şarap koymuş: “Bu ekmek nedir biliyor musunuz? Bu Allah’ın
(İsa’nın) etidir! O şarap da kanıdır.” demiştir. Çünkü bu konuda Matta İncilinin 26/26, 27. cümlelerinde İsa bu ekmeğe vücudum ve bu şaraba da kanım
demiş olduğu rivayet olunmuş. İsa ise ilahlık makamında bulunuyor. Binaenaleyh o ekmek ile şarap da İsa’nın eti ve kanı olmuş.
Katolik Hıristiyanlar şüphesiz inanırlar ki bu ekmek parçası doğrudan
doğruya Allah’ın etidir. Şarap da kanıdır. Bunları yemek ve içmekle Allah’ın
etini yemiş ve kanını içmiş olurlar. Hâlbuki Allah’ın eti, etlerine kanı kanlarına, karışınca kendilerine ilahlık karışmış demek olduğundan onlar da Allah’laşırlar.
İşte yeni mezhep başkanlarının anlaşamadıkları ve tartıştıkları şeylerin
birisi de budur. Kilisenin bütün âdet ve usullerini yıkan Luther, bu kutsal

Ulrich Zwingli (1484–1531): İsviçre Protestan Reformu’nun lideridir. 1519 yılında Zwingli,
Zürih, Grossmünster’in rahibi olmuştur. Katolik kilisesinin reform edilmesi ile ilgili vaazlarına
burada başlamıştır. Kitaplarında dinî hiyerarşinin yozlaşması, din adamlarının evlenmesinin
desteklenmesi ve ibadet edilen yerlerdeki ikonalara saldırılmasından bahsetmiştir. Bkz. H.
Özarslan, age.
131 Jean Calvin (1509–1564): Fransız din reformcusu, Kalvenizmin kurucusudur. Luther’in
fikirlerini açıkça benimsediği için Paris’ten ayrılmak zorunda kaldı. Başlıca eseri olan Hıristiyan
Dininin Kurumları isimli eserini kaleme aldı. Amacı, halk arasında Papa’dan yana olanlarla
İncil’den yana olanları ayırabilmekti; zira Calvin’e göre tek inanç kaynağı Kitab-ı Mukaddes idi.
Bkz. H. Özarslan, age.
130
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ekmek ve kutsal şarap meselesi İncil’de açıkça ifade edildiği için buna Katoliklerin inandığı gibi inanmak gerekeceği iddiasında direndi. Diğerleri ise:
“Bu iş mecazî olsun”, “Hayır! Allah’ın eti ne mecazen yenilir ne gerçekten
kanı da içilmez. Bu da İncil’in hükümlerinden henüz anlaşılamayan binlerce
hükümler arasında söylenmemiş kalsın.” dediler.
Görüyorsunuz ki Protestanlık da ne kadar büyük cahillik ve taassupluk
(bağnazlık) üzerine kurulmuş. Biz onun iç mahiyetini de Hıristiyanlığın hukuk ve farzlarını sorgulayacağımız amaç kısmında ortaya koyacağız. Şimdilik şu kadarını diyelim ki Protestanlık, Hıristiyanlıktan son derece kaba ve
çocukların bile görüp gülecekleri ayıpları bir inkâr perdesi ve saptırmalarla
örtebildi. Yoksa biraz derince incelenince buraya kadar vermiş olduğumuz
bilgiler üzerine Hıristiyanlığın anlaşılabilecek olan çarpıklıkları tamamen
Protestanlarda da vardır. Çünkü defalarca demiş olduğumuz gibi çürük
temel üzerine sağlam bina kurulmaz. Bir takım yalanların sonuçlarının toplamı da ne kadar çarpıtılacak olsa yine yalana eşit olur.
Biraz da bu yeni mezhep davasıyla dökülen kanlara bir göz atalım. Zaten Hıristiyanlıkta hangi bina vardır ki harcı kanla yoğrulmamış olsun?
Yeni mezhebin bir dereceye kadar Katolik mezhebinden daha az zararlı
olduğunu halk bir türlü inkâr edememiştir. Katolik mezhebinde İncil’in aksine olan bidatleri de Katolik papazları savunamayınca; Protestanlara karşı
ancak hile, aldatma ve alçaklıkta galip gelebileceklerini anlamışlar ve ondan
sonra bu yolda çalışmaya hazırlanmışlardır.
Reformasyon Tarihi’nde ayrıntılarıyla gösterildiği gibi işin başlarında Katolikler güçlerini zehirlemeye vererek en azı Almanya’da en çoğu İtalya’da
olmak üzere binlerce Protestanı veyahut Protestanlıkla şüpheli bulunan papazları öldürdüler. Bundan sonra Engizisyon Cemiyeti’ni halk üzerine gönderip azap ateşini söndürmemeye başladılar. Hele aşağıda kurulması bildirilecek olan Cizvit Cemiyet’i kurulup kuvvetlendikten sonra Papa’nın bağışlamasına kendilerini hâlâ muhtaç bilen prensleri kandırarak açıkça Protes~ 165 ~
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tanları öldürmeye giriştiler. Protestanlar da bunlara silahla karşılık vermekten geri kalmamışlardı. İşin sonunda Protestan hükümdarlarıyla Katolik
hükümdarları arasında tarihte Otuz Yıl Savaşları diye tanınan savaşları açtılar. Avrupa içini ve özellikle Almanya’yı kana buladılar. Biz bu savaşlara
dair Kâinat132 adında genel tarihin Almanya kısmına aldığımız bir paragrafta
savaşlar hakkında gereken bilgileri bir araya getirdik.
Schiller der ki: “Bu Otuz Yıl Savaşları’nda gerek Protestanlardan ve gerek Katoliklerden ölenlerin miktarı Almanya nüfusunu yarıya indirecek kadardı.” İşte yalnız uzun süresinden dolayı değil belki koca bir ülkenin yarı
nüfusunu yok edecek derecede ölümlü olmasından dolayı tarihin en önemli
gördüğü, savaşların da en önemlilerinden birisi bu Otuz Yıl Savaşları’dır.
Voltaire der ki:
“Hıristiyanlık kadar mensupları arasında muhalefetler, savaşlar, öldürmeler görülmüş hiç bir din yoktur. Bundan dolayı Hıristiyanlığı araştıranlar
şöyle düşünürler: Bu çeşitli guruplar içinde ya birisi hak olabilecektir veyahut hepsi akıl dışıdır. Eğer birisi hak olacak ise diğerlerinin o hak aleyhine
silahla karşı gelmesi barbarlıktır. Hepsi akıl dışı ise insanların akıl dışılıklar
için birbirini boğazlaması daha büyük barbarlıktır. Mademki Hıristiyanlığın
tartışmaları dinî anlamda hak ve batıl bir dava üzerine meydana gelmeyip
sadece dünyevî olarak mal ve üstünlük davasından meydana gelmiştir, hepsi barbarlıktır işte o kadar.”
Bize kalırsa; biz meseleyi böyle düşünmeyiz. “ Hıristiyanlık barbarlıktır.” diye sözü kısa keserdik. İnşallah yeri gelince bu iddiamızı ispat edeceğiz.

Kâinat, Ahmet Mithat Efendi’nin değişik ülkeleri tanıttığı 15 ciltlik kitabıdır. İstanbul Kırkambar Matbaası, h.1299-m.1881. Osmanlı Türkçesiyle basılmıştır. Yeni harflerle neşredilmemiştir. Ankara Milli Kütüphanesi’nde EHT.1972 A 209 numarada bulunmaktadır.
132
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Ş. CİZVİTLER CEMİYETİ133
Katolik kilisesine düşman olan Protestanların, öyle olur olmaz kuvvetlerle savuşturulabilecek düşman olmadığı anlaşıldı. Paris Üniversitesi öğrencilerinden İgnatius Loyola’nın başkanlığında Katolik mezhebi yararına
hizmet için kendilerini ortaya koyan yedi öğrencinin isteklerine papalık tarafından izin verildi. Bunlar tarafından da o meşhur Cizvitler Cemiyeti kuruldu.
Protestanların, Katolik kilisesi tarafından öyle olur olmaz kuvvetle savuşturulacak düşmandan olmadıklarını söyledik. Çünkü o asırda Şövalyeler
Cemiyeti’nin kuvveti kalmamış ve papalık Makamı hükümdarlar yanında
olan eski ilahî değerini de kaybetmişti. Elde yalnız Engizisyon Cemiyeti
kalmış ise de bu cemiyetin Protestanların çoğunlukta olduğu yerlerde ve
özellikle Protestanlığı kabul eden hükümdarlar yanında kuvveti kalmadığı
gibi henüz yeni mezhebin ilk ortaya çıktığı yerlerde de mensuplarını derhal
yok etmeye giriştikleri münasebetiyle işlerini görüp bitirmişti. Görecek işleri
kalmadığından şimdi Protestanlığa üstün gelmek için yeni bir kuvvete gerçekten büyük ihtiyaç görülmüştür.
Cizvitler Cemiyeti ise bu ihtiyacı giderecek bir şekilde kurulmuş olduğuna şüphe yoktur. Papalık Makamı bunlara o kadar yetki vermişti ki dünyada Papa ile bir de kendi başkanlarından başka hiçbir kimsenin emrine
bağlı değildiler. Büyükler ve küçükler önünde dilenmek, günahları çıkarmak, halka öğüt vermek ve çocukları eğitmek gibi büyük büyük işler konusunda diğer papazlar sınıfının ne kadar ayrıcalıkları ve izinleri varsa bunla-

Cizvitler (İsa Cemiyeti–Society of Jesus), doğrudan Papa’ya bağlı bir Katolik tarikatıdır. İsa
Cemiyeti Tarikatı üyeleri Protestan reformundan sonra Cizvit (Jesuit) olarak anılmaya, tarikat
da kısaca Cizvitler olarak bilinmeye başlamıştır. Tarikat, 1534 yılında Loyola’lı Aziz Ignatius ve
altı arkadaşı tarafından kurulmuştur. Tarikatın günümüzde dünyanın her tarafından 25 bin
civarında aktif üyesi bulunmaktadır. Cizvitler özellikle kolejleri ve üniversiteleri ile eğitim
alanında ve insan hakları, adalet vb. konularda entelektüel faaliyetleri yanı sıra misyoner
faaliyetleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bkz. dünya gerçeklerim. Blog spot. Com.tr.
133
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rın hepsi Cizvitlere verilmişti. Ayrıca Cizvitler bulundukları yerlerin ve halkın özelliğine ve önemine göre ibadet zamanlarını değiştirmeye, başkalaştırmaya, sadakanın ve orucun miktarını çoğaltıp veya azaltmaya, gerektiğinde diğer papazların cennete koyduklarını oradan çıkarıp cehenneme;
cehenneme koyduklarını cennete koyabilmeye yetkili idiler. Engizisyon
elinden adam kurtarmak kimsenin haddine düşmemiş iken bunların lüzumuna göre o cellatlardan adam kurtarmaya ve yine lüzumuna göre işkence
veya öldürmek için onlara adam teslim etmeye yetkili kılınmışlardı. Özetle
dünyanın siyasî ve dinî her işine ve özellikle hükümdarların saray işlerine
varıncaya kadar her şeye karışarak duruma göre gerektirdiği şekilde hareket
etmeye de yetkiliydiler.
Fakat bu haller ve bu hallerin işaret edebileceği emeller çok gizlidir. Görünüşte bunlar Mesih’in askerleridir. Mesih’in adalet, merhamet ve şefkatinin etkisini halka anlatarak herkesin içten sevgisini Mesih tarafına çekmekle
görevlilerdi. Özellikle uzak çevrelerde henüz Hıristiyanlık nuruyla kalpleri
aydınlanmamış olan putperestlere ve Müslümanlara Hıristiyanlığı kabul
ettirmekle görevli, fakirlik ve yoklukla yetinen ve övünen, ömrü süresince
kadınlara el sürmeyen derviş yaşayışlı adamlar olarak tanınmışlardı.
Bir Cizvit’in tamamıyla Cizvitlik hâlini görmek isterseniz şu özelliklere
dikkat ediniz! Deniliyor ki:
“Siz kendinizi etkilemeye görevli olan Cizvit’i henüz tanımadan o sizin
durumunuzu, davranışlarınızı, düşüncelerinizi öğrenip karşınızda o şekilde
görünür. Bu tehlikeli adamın her hal ve sözünü kendinizinkine tamamen
uygun bulursunuz. Sanki kendiniz Cizvit üniformasına girmişsiniz de yine
kendi önünüze gelmişsiniz. Dindarsanız, Cizvit bir şekilde dindardır. Dinsiz
iseniz, Cizvitte dine dair hiçbir eser bulamazsınız. Dine dair olan yazıların
hepsi yalan ve hepsi cahillerin düşüncelerini aldatmak için düzenlenmiş bir
takım hileler olduğundan söz eder. Hükümet taraftarı iseniz, Cizvit’i kralın
öz kardeşinden daha yakın akrabası zannedersiniz. Cumhuriyet fikrine sahip iseniz, canlı hürriyet Cizvit olur. Namuslu bir adam iseniz, Cizvit de bir
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melektir. Eğlenceye düşkünlüğünüz varsa dünyada en büyük en zarif çapkınlığı Cizvit’te bulursunuz. Neticede Cizvit sizin hiçbir fikrinize karşı çıkmaz. Hatta dinini, namusunu, canını bile size uymakta feda eder.
Burada namusu en sonra belirtmediğimize ve canını feda edip de namusunu sonra feda etmiş olmak için koruduğunu bildirmemize itiraz etmeyiz.
Gerçi namus sahibi için en sonra feda edilecek şey namustur. Fakat Cizvit
için en önce feda edilecek bir şey varsa onun da namus olmasında hiçbir
sakınca yoktur. Çünkü kendisinde bulunmayan bir şeyi feda edecek demektir.
Şimdi siz sorsanız ki Cizvit her şeyi benim için feda ettiği halde benim
sayemde yararlanacağı ne olabilir.
Evet! İşte Cizvit’in bir amacı var ise o da bu sözleri söyletebilecek kadar
güveninizi kazanmış olmaktır. Çünkü siz kimsiniz biliyor musunuz? Ya kralın sarayında etkili bir adamsınız. Ya böyle bir etkiye sahip olanın sırlarının
sahibi, ya Pruvalı, ya Pruvalının akıl vereni ve gizliliklerini bilen ya bir büyük asker kumandanı, ya bilgelerden, ya bir büyük yazar, ya her şekilde
etkisini gösterebilecek bir kadının dostu... Sonuçta siz öyle bir adamsınız ki
sizinle olan dostluğunda hiçbir kin ve garezi olmayan Cizvit zavallısının
lehinde söz söyleyenlere ve onların yine sizin gibi ve sizin kadar dostları
arasında dolaşan bir incelemeye basit bir yardımınız sayesinde, bir Aziz Bartelmy katliamı meydana gelir. Altmış bin Protestanın başı kesilir. Bundan
sizce bir zarar var mı? …Veyahut ağızdan ağza ta bir Almanya imparatoruna kadar ulaşan iyi niyetiniz ortaya bir Otuz Yıl Savaşı çıkarır. Siz böyle Almanya nüfusunu yarıya indirecek olan bir savaşa nefretle bakmak şöyle
dursun aksine Protestanlar gibi aşırı tutucu olanların ortadan kaldırılmasını
gerekli görürsünüz. Çünkü yanınızda Katolik anlayışının şekillenmiş bir
örneği vardır ki her hâline hayran olmakta ve o mezhebi de tıpkı düşüncenize uygun bulmaktasınız.
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İşte buraya kadar belirttiğimiz özelliklerinden haklarında özel bir fikir
oluşturacağınız Cizvitler, kuruluşlarının başlangıcında o kadar başarılı olmuşlardır ki tarif edilemez. İtalya’da İspanya’da hemen hiçbir Protestan
bırakmayıp ya yok etmişler veyahut Protestanlığı terk ettirerek yine Katolik
etmişlerdir. Avusturya’da, Fransa’da ve İngiltere’de Protestanlığı ortadan
kaldırmada başarılı olamamışlardır. Ancak döktükleri kanlar Protestanlar
aleyhindeki intikamlarını alabilmiş olacak derecede idi. Hele Almanya tarafından Otuz Yıl Savaşları gibi bir büyük başarıyla Allah katında da yüz
ağartmışlar ve daha sonraki dönemlerde de Amerika’da, Japonya’da, Çin’de,
Hint’te yüz binlerce dinsizleri dine sokmayı başarmışlardır.
Fakat bu başarıların çok kolay şekilde elde edildiğini zannederseniz çok
yanılırsınız. Özellikle Hıristiyanlığın yüz akı olan bu cemiyetin gerçek önemini hakkıyla değerlendirememiş olursunuz.
Avrupa’da iş öyle boyutlara ulaşmıştı ki her kim ve bilhassa hangi hükümdar Cizvit Cemiyetinin lanetli menfaatlerine uygun düşerse tam bir güç
ve yücelikle etkisini yürütür. Aksini yapanlar olursa derhal cezasını görürdü. Fransa’da Üçüncü Henry’nin (1202–1272) vücudunu delip öldüren hançer, Cizvit Cemiyeti kuvvetiyle vurulmuş ve Dördüncü Henry’nin (1367–
1413) ağzını yaralayıp dişlerini döken hançer doğrudan doğruya bir Cizvit
tarafından vurulmuştu. Gerçi zaten Cizvitler Cemiyeti’nden bir şekilde
memnun olmayan Fransız yönetimi ve ilim adamları bu defa Cizvit evlerini
bastılar. Alçakça, kötü girişimlerin onlar tarafından olduğunu ispat eden
belgelere ulaşmayı başardılar. Birkaç başkan astırmaya, kestirmeye ve bir
takımını ebedî olarak veya geçici olarak küreğe mahkûm ettirmeye ve geri
kalanını Fransa’dan çıkarmaya ve evlerini yıktırmaya muvaffak oldular.
Fakat Kral sarayında Cizvitlerin dostları eksik olmadığından ve özellikle
harem tarafı bu melek gibi adamları çok sevdiğinden! Dudağı yarık ve dişleri dökük kalmış olan Dördüncü Henry daha sonra Cizvitlere yine değer
vermiş ve bu duruma dünya şaşmış kalmıştır.

~ 170 ~

− Müdafaa −

Fakat Dördüncü Henry bu değeri vermiş olmakla Cizvitler gözünde
suçsuz görülmüş müdür zannedersiniz? Hiç bir kere Cizvitler, bir adamın
bu dünyadan yok edilmesi gerekeceğine karar verirler de bir daha o kararı
gere alırlar mı? Zavallı Kral yine intikam hançerinden suçsuz göğsünü kurtaramadı. Sonunda yine Cizvitler belasına uğradı.
Gerçi bu defa da Cizvithaneler basıldı, arandı, tarandı. Fakat Cizvitler
önceki dersi çok iyi öğrenmiş olduklarından bir türlü belgelere ulaşamadılar. Bu arada sarayın harem tarafı da zavallı Cizvitleri savundular ve suçlarından kurtuldular. Alçaklıklarla dopdolu olan kitaplarını yakmak ve okullarını kapatmak gibi küçük şeylerle kendilerini kurtarabildiler. Bunların alçaklıkları yalnız Fransa’yı mı alt üst etti? Portekiz’de, İspanya’da, İtalya’da,
İngiltere’de, Almanya’da özetle bunlar hangi memlekete ayakbastılar, hangi
saraya girdilerse hepsinde nice alçakça oyunlarla pek çok canlar yandı ki her
biri bir roman olur. Portekiz gibi bazı yerlerde ise tapınırcasına dalkavukluk
ettikleri kralları neredeyse taç ve tahtlarından mahrum ederek İspanya gibi
komşularına haraç verecek duruma getirdiler.
Gerçi bunların oyunları ortaya çıktıkça hemen kovulma ve atılmalarına
hız verilirdi. Hatta öyle bir zaman olmuştu ki papalık makamının kendisi de
bunların alçaklıklarını korumaktan aciz kalarak cemiyeti sanki tamamen
inkâr edecek duruma gelmişlerdi. Ancak papalık makamı bunları nasıl tamamen inkâr edebilir. Kendisini ilahlık makamı olarak devamlılığını sağlayacak bundan başka kuvvet yoktu. Herkesi papanın dünyevî ve manevî yönetimine değil sanki Nemrutça saldırılarına boyun eğdirecek yine yalnız
Cizvit Cemiyeti’ydi. Binaenaleyh papalar, alçaklık tuzağına düşürebildikleri
hükümdarlar katında Cizvitleri yine suçlarından temize çıkararak memleketlerine sokarlardı. Zaten Cizvitliğin bir şartı da sille ile tokat ile kovuldukları bir yere ayaklar öperek, gözyaşları dökerek yine girmek olduğundan bu
şartın da zaten mevkilerinin iadesi hususunda çok büyük faydası görülürdü.
Çin’de bunlardan ne kadarının kafası kesilmiş olduğu herkesin bildiği şeylerdendir. Fakat hâlâ Çin’de Cizvitler vardır ve işleriyle uğraşmaktadırlar.
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Bunlar bir vakit Mısır taraflarına da yayılmışlar, Habeş ülkelerine kadar
gitmişlerse de Mısır Kıptileri bunlara asla yüz vermediğinden yalnız o bölgeler bunların alçaklıklarından biraz güvende kalabilmişlerdir.
Bu cemiyet hâlen zamanımızda tam bir kuvvet ve güçle devam etmekte
ise de alçaklık dereceleri her tarafta bilinmektedir. Şimdi Avrupalılara göre
Cizvit sözüyle şeytan ve melun sözleri sanki eş anlamlı sözler gibi anlaşılır.
En sonra Almanya’dan Prens Bismark tarafından tamamen kovulduklarından o büyük adamın canına kast etmişlerse de başaramamışlardır.
Cizvitler, Almanya’dan atıldıktan sonra Fransa’dan da atılıp uzaklaştırılmışlardır. Fransa ülkesi zaten bir Katolik memleketi iken Katoliklerin de
Cizvitlerin elinde aciz kalarak sonunda atılmalarına mecbur olmaları çok
şaşılacak durumlardandır.
İşte hâlâ bu günkü günde Hıristiyanlığın diğer bütün mezheplerini batıl
görerek hak ve gerçek mezhep kendilerinden ibaret diye karar veren ve yanılmazlık gibi bir ilahlık meselesinden söz eden Katolik mezhebinin Hıristiyanlığı yayma ve yerleştirmek üzere elde bulundurduğu mucize kuvvet işte
bu Cizvitler Cemiyeti’dir. Hıristiyanlığın hak olduğunu bize yani Müslümanlara kabul ettirmeye çalışan ve Allah göstermesin sözde kabul ettirdikten sonra her çeşit özgürlüklerimizi elimizden alıp Almanya’yı kana buladıkları gibi, ülkemizi de kanlara boyamak ham hayalinde bulunan medeniyet dostları misyonerlerden bir gurubu da bunlardır.
Osmanlı Tarihi’nin son kısmı incelenecek olursa bu Cizvitlerin Ermenileri
nasıl kandırdıkları ve o sebepten ne kadar sıkıntılar, problemler ortaya çıkıp
ortada ne kadar kanlar da döküldüğü görülür. En sonra Hasunist, Anti
Hasunist134 diye Ermenileri iki zıt kutba ayırmak ve birçok batıl iddialarla

Hasunist-Anti Hasunist meselesi, 19. asırda Katolik Ermeniler arasında meydana gelen
ayrışmayı ifade eden bir durumdur. Haçlı Seferleri’nden sonra Klikya merkezli Katolik Ermeni
Cemaati teşekkül etmiştir. Bunlar zamanla Cebeli Lübnan’da bulunan Zmar Manastırı’nı
kendilerine Katogikosluk Makamı olarak seçmişlerdir. Misyonerlik çağında (18 ve 19. asır)
134
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devletin içini ele geçirmek konusunda da bunların büyük oyunları görülmüştür.

T. HIRİSTİYANLIĞIN AMERİKA KEŞİFLERİNDE GÖSTERDİĞİ REZİLLİKLERDEN BİR ÖRNEK
Tarihte135 rivayet edildiğine göre Kristof Kolomb’un Batı Hindistan’ı
ararken bilmeden insanlığa bir yeni kıta daha eklemesinin öncüsü olan
Amerika’yı keşfetmesi, sadece yeni keşiflerden elde edilecek şahsi menfaatlerini Kudüsüşerif’i Müslüman halkın elinden kurtarmaya harcayacağı düşüncesiyle meydana gelmiştir. Tarih Kolomb’un bu dindarca gayretini takdir
eder ve övgüyle haber verir. Biz ise Kolomb’un özel biyografisine dair okuduğumuz üç beş kitapta Kolomb’un bildiğimiz hâllerine göre kendisinde
böyle bir uzak emelin gerçekten olduğuna ihtimal veremeyiz. Gerçi bu emeli
bazı yazılarında yazmıştır. Ancak bu emel Kristof Kolomb’un kararlaştırdığı
keşifleri için kapı kapı dolaşıp yardım istediği zaman ortaya çıkmış veya
çıkarılmış olduğundan bunun kendi işi hakkında pek de iyi gitmeyen genel
yardım ve ilgiyi çekmeye faydası olması için ilan edildiğine şüphemiz kalmaz. İsterse Kolomb’da bu amaç gerçekten bulunsun. Ondan önce yanlarında beş on Kolomb bulunduğu halde gelmiş olan hükümdarlar ne gizli işler

özellikle Fransızların desteğiyle, Katoliklik İstanbul ve Anadolu’da yaşayan Ermeniler arasında
hızla yayılmış ve bunlar Roma’yı kendilerine merkez olarak seçmişlerdir. Ancak cemaat yine
pek çok bakımdan Ermeni Patrikhanesi’ne bağlıydı. Zamanla Ermeni Katolik Patrikhanesi
teşekkül ettirildi. Patrikhane meclisi, kendi patriklerini seçer, Roma’da seçilen patriği onaylar.
Hasun Efendi adında bir piskopos, yukarıda anılan usulle patriklik makamına oturmuştu
(1870‟ler). Hasun Efendi, Zmar Katogikosu vefat edince, aynı zamanda hem patriklik hem de
katogikosluk makamına oturmak istemiştir. Hasun Efendi’nin Roma’ya aşırı derece bağlılığı ve
iki makamı birden elinde tutması Katolik Ermeniler arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştur.
Cemaat, Hasun Efendi’nin taraftarları ve karşıtları (Hasunist-Anti Hasunist) olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Olaya Roma müdahil olmuş, Hasun Efendi’yi kardinal olarak Roma’ya getirtmiş
ama ayrışma çözülememiştir. Anti Hasunistlerden bir kısmı zamanla Kadim Ermeni Kilisesine
geri dönmüştür. Rıza ve Galip, 2001, 151–154. Bkz. H. Özarslan, age, s. 247.
135 Ahmet Mithat çoğu zaman tarih kitapların ismini vermemiştir. Burada da vermemektedir.
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çevirdiler ki onun elinden ne gelirdi. Binaenaleyh imkânsızlığı kabul etmeyerek dünyaya bir dünya daha kazandırmış olan Kolomb’u her halde büyük
bir adam olarak kabul ederiz.
Amerika ve Avustralya ve diğer yerlerin keşiflerinin, milletlerin serveti
bakımından ilim ve eğitim bakımından ve diğer yönlerden sebep olduğu
ilerlemenin derecelerini bu özet içinde değerlendiremeyiz. Hayret edilecek
bir durumdur ki bu kadar faydaları işin başlangıcında görülebilecek olan bir
keşfi, bütün insanların değerlendirmesi gerekirken papaz topluluğu: “Boşuna çalışırlar. Âdem’in yaratılışından kıyamete kadar yedi bin sene zaman
vardır. Bunun altı bin sekiz yüz kırk beş senesi geçti. Şunun şurasında yüz
elli beş sene kaldı. Batı Hindistan’ı keşfettiler amma ne faydasını görecekler?” demişlerdi.
Bu mübarek adamlara bu kadar cahilce söz söyleten şey ne idi bilir misiniz? Yine o derecedeki cahillikleriydi. Çünkü bunlar başlangıç meridyeninin öte tarafının mutlaka cehennem olduğunu ve Atlas Okyanusu’nun karşı
tarafında bir karış yerin bulunmasının mümkün olmadığını, eğer bulunsaydı İncillerde buna dair mutlaka açıklama bulunması gerekeceğini inanıyorlardı. Hele dünyanın küre şeklinde olması ve dönmesi gibi kozmografya
konusunu sade küfür olarak kabul ettikleri Filozof Galile’yi136 bu gibi konularda bulunduğu için idama kadar gitmeleri de anlaşılabilir.
İşte Amerika kıtası, bu derece cahillik ve bilgisizlik içinde körü körüne
hareket eden bir mutaassıp millet tarafından keşfedilmiştir. Bu nedenle ön
sözümüzde de denildiği gibi bu keşifler Avrupa için son derecede bir şan ve
şeref olması gerektiği halde, Hıristiyanlık taassuplarından dolayı son derecede bir yüz karası olduğu her halde itirazdan uzaktır.

Galilei (Galileo, 1691–1736), İtalyan astronomi ve fizikçisi. Fizik alanında önemli buluşları
olmuştur. Bu buluşlarından dolayı kilise İncillere uygun değil diyerek mahkemeye verilmiş ve
Engizisyon Mahkemesi’nce mahkûm edildi. Engizisyonun göz hapsinde bulundurularak
Floransa yakınında ikamete zorlandı. Gözleri kör oldu ve kısa süre sonra öldü Bkz. Meydan
Larousse, VII, 352.
136
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Herera137adlı tarihçinin eserinde (1.cilt, 2.ikinci bölüm) gösterildiği gibi
İspanyollar Amerika’ya ayak basar basmaz altın düşkünlüğünden başlayıp
şehvet düşkünlüğüne varıncaya kadar yapmış oldukları kötülüklerden dolayı Amerikalılar bunlara karşı koydular. Fakat İspanyolların ateşli silahlarına ve İspanya’da Müslümanlar ile olan savaşlarda öğrettikleri avcı köpeklerinin saldırısına karşı koyamayarak başkanlarından birisi Kristof Kolomb’a
gelmiş ve şu sözleri söylemiştir:
“Bilmiyoruz ki siz ilah mısınız yoksa insanlar mısınız? Fakat bize karşı
bir kuvvet gösteriyorsunuz ki eğer size karşı koymak isteğinde bulunsak
bile buna kalkışmak deliliktir. İşte geldik, kendimizi size teslim ediyoruz.
Eğer Allah iseniz sığınmamızı kabul ederek bize koruyucu ve gözetici olursunuz. Eğer siz de bizim gibi ölümlü insanlardan iseniz söylemeniz gerekir
ki bu dünya hayatından başka bir ahiret hayatı vardır. Ahiret hayatının mutluluğu ise insanın kötülük ve iyiliğine göredir. Bir gün ölüp de vefat edeceğinize ve öteki hayata gideceğinize imanınız varsa oradaki mutluluğu da
size kötülük etmeyenlere sizin de kötülük etmemeniz ile elde edileceğinden
bize hiç kötülük etmezsiniz.”
Herera der ki; medeniyet ile barbarlığı kıyaslamak ve karşılaştırmaktan
aciz kalan bazı kimseler, bir Kızılderili’den bu gibi hikmetli ve dindarca söz
işitilebilceğine imkân veremedilerse de bu söz gerçekte söylenmiş olmayıp
da uydurulmuş olsa bile zemin ve zamana çok uygun olarak uydurulmuş
olduğuna şüphe yoktur. Kızılderililerin özel kültürleri incelenirse bazılarına
göre bu sözden büyük hikmetler çıkarılır. Her halde yerlilerin bu sözü harfiyen söylememiş oldukları kabul edilse bile anlam olarak bundan ibaret olan

Antonia de Herrera y Tordesillas: Ahmet Mithat’ın sadece “Tarihçi Herrera” diye bahsettiği
ve yine ayrıntısını vermediği kişi, başlıkta açık künyesini yazdığımız ve II. Philip olarak bilinen
16. Yüzyıl (1569–1625) İspanyol tarihçisi Antonia de Herrera y Tordesillas’tır. Onun en ünlü
eseri, General History of the Deeds of the Castilians on TheIsland and of the Ocean ‘dır Bkz.
http://www.1911 encyclopedia.org.
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sözleriyle İspanyollara teslim oldukları tarih tarafından bildirilmektedir.
Çünkü Kristof’un hatıralarında da bulunmaktadır.
Şimdi kendilerini gökten inmiş Allah’ın oğlu olarak gören vahşiliklere
karşı İspanyolların yaptıkları davranışların bazı örneklerini görmek için
Cantu tarihini açalım:
Cantu, yeni kıtaya ayak basan İspanyolların bütün yerlileri mallarıyla,
canlarıyla kendilerine esir olmuş sayarak bu şekilde nice acımasızca, barbarca davranışlara hız verdiklerine dair çok ayrıntılı girişi yazdıktan sonra
(13.cilt, 134. ve 135.sayfa) şu olayları bildiriyor:
“Batı Hindistan halkı asla kendilerine bakmaksızın yalnız yüklenen çok
ağır işler altında ezilip giderlerdi. Bazı evcil hayvanlardan kıskanılmayan
yiyecek ve içecek bunlardan kıskanılırdı. İspanyolların sofrası etrafında köpek gibi dizilerek eğer yere bir kemik düşecek olursa onu kapmak için bir
birini parçalarlardı.
Alonso Sanisse, yolda İspanyollara hediye götüren sırtlarında yiyecek
yüklü bir gurup kadınlara rastladı. Alonso yiyecekleri kabul ettikten sonra
kadınları sebepsiz olarak hepsini öldürttü.
Bir İspanyol, av köpeklerine yedirecek şey bulamadığından bir kadının
kucağındaki çocuğu zorla aldı ve anasının gözyaşlarına bakmayarak çocuğu
parçalayıp köpeklerin önüne attı.
Bir asker gurubu yolda giderken içlerinden birisi geçmekte oldukları bataklığa hançerini düşürdü. Bir hayli zaman aradığı halde gece olmasından
dolayı bulamadığından orada bulunan bir kadının kucağındaki çocuğu alıp
çamur içine gömdü. Sözde bu bir işaret olacaktı da ertesi sabah gelip o işarete göre arayacaktı. Hükümdar Caonabo’nun hanımı Anacaona İspanyollara
çok yakınlık göstermesine rağmen Ovando adında bir İspanyol, kadına saldırmakla işini zorla yapmaya kalkıştığında zavallı kadıncağız şiddetle karşı

~ 176 ~

− Müdafaa −

koyduğundan bir direğe bağlanarak onlara yaptığı pek çok iyiliklere karşı
ateşte yakıldı.
Bundan sonra her tarafta savaşlar değil sanki katliamlar baş gösterdi.
Benzeri görülmemiş barbarlıklar ile her taraf kana boyandı. Ateşe yakıldı.
Hem de vahşiler ağır ağır işkence edilmek için ateşlerde azar azar yakılırdı.
Parmaklarından başlanarak organları yavaş yavaş, birer birer kırılır. Birçok
kereler olmuştur ki Hz. İsa ile On İki Havariler’in şerefine ermek için on üç
adam birden ateşe atılırdı! (Bu söz Cantu/Kantu’nun sözü olduğuna dikkat
edilmelidir.)
On iki sene önce bir milyon yerli halkı bulunan bir ada yerli halktan neredeyse tamamıyla boşaldı. O zaman Ovando Lucia Adası’ndan nice söz
vermelerle altmış bin kadar yerli çektilerse de adamlar gelir gelmez onları
da esaretleri altına aldı.”
Cantu’nun anlattığı hâller birer örnekten ibarettir. Amerika keşifleri tarihinde bu örneklerin nicelerini her tarafta görürsünüz. Amerika’nın yerli
halkına Hıristiyanlar tarafından yapılan alçakça zulümler artık Hıristiyanları
da utandıracak dereceye gelmiş. Özellikle Amerika’yı Hıristiyanlığa sokmak
için felaket çekirgeleri gibi yayılan Dominikler,138 Cizvitler ve diğer propagandacılar yerlileri bu derece sıkıştırmakla beraber Hıristiyanlığa davet etmek mümkün olamayacağını Papa’ya yazmış olduğundan Roma makamı
bir emirname gönderip: “ Din, esirliği kabul etmediği gibi, doğa da bunu
onaylamaz.” diye esirliğin kaldırılması emredilmiştir.
Hatasız olan Papa ne büyük hata etmiş, ne yaman yalan söylemiş!

Dominikanlar: 1216 Aziz Dominik tarafından kurulan ve Vaizler Tarikatı olarak da bilinen
Dominikanlar; dilenciliği ve yoksulluğu yalnızca bireysel bir yaşam tarzı olarak değil, bir
cemaat yaşantısı olarak sürdürmeyi hedef edinmişlerdir. Avrupa hızla yayılan tarikat üyeleri,
Haçlı Seferleri’nde, Engizisyon örgütünde ve keşiflerden sonra misyoner olarak Amerika’nın
Hıristiyanlaştırılmasında aktif rol oynamışlardır. Bkz. Özarslan, age, 252.
138
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Başından beri tekrarlaya geldiğimiz gibi kutsal savaş ve diğer yöntemleri kötü görmemekteyiz. Hıristiyanları ayıplamamız, kutsal savaş ve diğer
yöntemlerde aşırı gittikleri için değildir. Ne dinlerinde ne davalarında hiçbir
tutacak tarafı, beğenilecek yönleri olmadığı ve yalnız davalarında medenî
görünmek için dinlerinde var olan şeyi yok ve yok olan şeyi var gibi göstermek suretiyle yalancılık ve ikiyüzlülük gösterildiği için ayıplıyoruz.
Hıristiyanlıkta esaret yok mudur? Papa, hatasızlık özelliğine sahip olmasına rağmen hata etmiştir. Vardır. Gerçi bu gibi meseleleri sorgulayacak
yer burası değilse de biz bu esaret konusunu birazcık burada sorgulamaya
mecburuz. Çünkü Hıristiyanlar ve özellikle Protestanlar zavallı yerliler
aleyhine uyguladıkları nice alçakça zulümleri Hıristiyanlık için bir ayıp olmaktan kurtarıp yalnız İspanyollara ve Portekizlere yüklemek isterler. Bu
iddiada kanıt olarak da Hıristiyanlıkta esaretin oymadığını papa tarafından
söylendiğini ve diğer papazların bu alçaklığı engellemek için çalıştığını ileri
sürerler.
Hıristiyanlıkta esaret yok mudur? Elbette vardır. İşte Matta’da (10:24,25
şöyle yazılıyor:
“Öğrenci öğretmenden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin
öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir.” Buradaki köle
hizmetçi değil esirdir. Gerçi Avrupalılar içinde bazı yorumcular bunu hizmetçi diye yorumlamışlar ise de yanlıştır. Çünkü İncil çağında Benî İsrail’e
göre hizmetçi kullanılması yoktu. Esir hizmetçi olarak kullanılırdı. Bu durum tarihte basit bilgilerdendir. Hatta babası evladını satardı. İsa’nın bu işte
verdiği karar bir dereceye kadar İslâm şeriatına da uygundur. “Yeter ki köle
efendisi gibi olsun.” Sözü, “Köle yemekte içmekte giymekte ev halkından
birisi gibi olsun.” sözüyle aynı anlamdadır. Eğer Hıristiyanlar kendi dinlerinde kölelik bulunduğunu itiraf edip de yalnız köleyi, köle gibi kullanmakla insandan daha aşağı bir hayvan gibi ve belki daha aşağı şekilde aşağılayıp
ezmemiş olsaydılar aşağılık sıfatını kabul etmemiş olurlardı.
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Fakat ne gereği vardı ki Papa Hazretlerinin bu emri vermesi ve las Casas139

gibi Amerikalıları Hıristiyan yapmak mutlaka haklarındaki şiddeti

engellemeye bağlı olduğunu görüp bu konuda ısrar etmesi ne fayda sağladı.
Bu iş insanlık gereği ise insanlığa daha büyük bir zarar kapısı açıldı. Çünkü
ondan sonra Afrika bölgesinin zavallı zencileri vahşi hayvanlar gibi avlanarak ve gemilere doldurularak ta dünyanın öbür ucuna yani Amerika’ya taşınmaya başlandı. Bunlar hayvan gibi alınıp satılır ve hayvan gibi hizmet
ettirilirdi. Şimdi Hıristiyanlık köleliği yasaklamış oldu mu? Nasıl yasaklamış
olur ki yüzlerce seneden beri Avrupa’da Arap, barbar ve zenci köleler çalıştırılması âdet idi. Bunun üzerinde düşün!
Bakınız bu köle ticareti hakkında tarih ne diyor.
O zamanın filozofları zencilerin insandan aşağı bir yaratık olduğunu
düşünürlerdi. Papazlar ise Tevrat’ta Nuh oğlu Ham’ın çocuklarının diğerlerine Allah tarafından köle olduklarını okuyup gereğince davranırlardı. Halk
ise bu yaratığın basit bir mal gibi alınıp satılmak ve zor işlerde hizmet ettirmek için derisi kalın olarak yaratıldığını söylerlerdi.
Gerçi bir kaç papa bu alım satımın aleyhine başkaldırdılar. Fakat bir
zaman da başkaldırdılar ki Cantu’nun şu aşağıdaki sözleri tam anlamıyla
yerini bulmuştu.
Cantu diyor ki:
“Bogston adlı yazarın kitabından aldığımız bilgilere göre Afrika’dan
Amerika’ya sağlam olarak yüz zenci taşımak için iki yüz kırk beş kişiyi taşımayı göze almak gerekir. Bunun yüz kırk beşi yolda açlıktan ve sıkıntıdan

Las Casas (Bartolome De, 1474–1566), İspanyol kilise büyüğüdür. Yaşam öyküsünü yazdığı
Kristof Kolomb’un arkadaşlarından birinin oğludur. Santo Domingo’da babasından kalan
toprakları bırakarak Küba’da papaz oldu. Yerlileri savunan ve Encomianda’nın yolsuzluklarını
açıklayan eserleri geniş yankı uyandırdı. Gördüğü tepkiler karşısında piskoposluktan istifa etti,
İspanya’ya döndü. Historia de Las İndia (Amerika Yerlilerinin Tarihi) adlı eserini yazdı. Bkz. Büyük
Larousse, XIV, 7369.
139
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ölür. Yalnız yüzü Amerika’ya ulaşır. Hesap edildiğine göre her sene Afrika’dan dört yüz doksan bin kişi yakalanıp yarısından fazlası öldükten sonra
geri kalanı Amerika’ya varır. Bu gün Amerika’da dokuz milyon sekiz yüz
elli bin zenci vardır.”
Bu zencilere yapılan işkence ve eziyetler yürekleri değil mermerleri bile
parçalar. Bunlara günlük yirmi beş kırbaçtan fazla vurulmaması için kurallar
konulmuştur. Merhamete dikkat isteriz. İşte Papa Hazretleri zenci alınıp
satılmasını yasaklamaya girişti ama iş bu dereceye varıp da Avrupa’da bazı
dinsiz merhametliler eleştirileri artırdıktan sonra oldu. Hele bu köle ticaretinde Protestanlıklarıyla övünen İngilizlerin gösterdikleri merhametsizlik
akla sığar derecede değildir. Londra’da dini koruma duygusunun zorlamasıyla değil sadece medeniyet ve insanlık duygusunun zorlamasıyla zenci
alınıp satılmasını yasaklamak için kumpanyalar oluşturulduğu ve kanunlar
konulduğu halde, yine İngiliz donanmasının canavar taşır gibi gemide zenci
taşımaları engellenemezdi.
Gerçi Amerika’da bazı misyonerler barış yoluyla da bazı yerlileri dine
soktukları inkâr edilemez. Fakat dine sokmak için nasıl bir yöntem buldukları bilinmesi gerekir. Cantu (13.cilt, 236. sayfa) anlatıyor ve diğer tarihler de
ayrıntılarını şöyle veriyorlar: “Misyonerler nehirler içinde bir kayığa binerler
ve bir takım müzik aletleri alırlardı. Nehir üzerinde çalgı çalarak geçtiklerini
gören Kızılderililer Deccalı karşılamaya benzer olarak koşarlar, papazların
etrafına toplanırlardı. Bunlar ise yalnız halkın üzerine birkaç damla vaftiz
suyu serpmekle kendilerini Hıristiyan etmiş saydıklarından bu başarılarını
ayrıntılarıyla ait oldukları yerlere yazarlardı.”
Hele Protestan misyonerleri gittikleri yerlerde halkın imanını yalnız para ve hediyelerle satın almışlardır. “Seni şu fıçıya sokayım ve sana şu istavrozu öptüreyim, şu kadar iyi içki veririm bu kadar yüzük veririm.” derler ve
yerliler ise böyle bedava hediyeleri kabul etmekte bir sakınca görmediklerinden memnuniyetle kabul ederlerdi. Pekâlâ. Mademki Hıristiyanlığı yaydılar niçin yüzlerce sene sonraya kadar yerlilerden bir adamı papaz edeme~ 180 ~
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diler? Nasıl edebilsinler ki Hıristiyanlar bir zamana kadar beyazlardan başka adamların havarilik yani papazlık mutluluğuyla şereflenemeyeceğini
iddia ederlerdi. Hatta bu iş kiliseler tarafından tartışılmış, şiddetli tartışmalardan sonra Kızılderililerin de insan olma bakımından beyazlarla ortak olabilmeleri kararlaştırılmıştır. İşte Amerika’ya Hıristiyanlık yayılmıştır, amma
böyle yayılmıştır. Bunda ise Hıristiyanlık için ne şeref olacağını bilemeyiz.
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Bu günlerde memleketimiz içine birçok saçma bildiriler yayarak halkımızı saptırmaya çalışan gerek Katolik gerek Protestan misyonerler aleyhimize iftiralar atmaktadırlar. Bu iftiraları reddetmek ve kendi dinlerinin mahiyetini karşılaştırmak yani onlarla ilim ve düşünce bazında mücadele etmek
için her şeyden önce bu dinin kuruluş ve yayılış tarihinin özetini bilmek
gerekti. Onlar dinimizin öz geçmişi demek olan tarihini bilerek çarpıtma ve
bozmaya kadar gittikleri halde biz de onların öz geçmişlerini bilelim.
Buraya kadar bir araya getirdiğimiz hususlar o kadar özet olarak yazılmıştır ki eğer işin içindeki ayıpları hakkıyla ortaya çıkarmak isteseydik her
konuyu bir cilt olacak kadar yazmak gerekirdi. Biz, araştırmacılara yalnız
meselelerin ruhunu gösterdik. Onlar üzerine yapılacak değerlendirmeleri de
zekâlarına bıraktık. Kitabın içinde defalarca tekrar etmiş olduğumuz gibi her
dinde mubah ve belki farz olan hususları biz Hıristiyanlık için ayıp görmemekteyiz. Gördüğümüz ayıplar şunlardır:
1. Nasranîlik üç yüz sene zulme uğradıktan sonra parlamıştır derler. Bu
yalandır. Yalan olduğunu ispat ettik ve yalan üzerine hüküm dayandırıldığından dolayı Nasranîliği ayıplarız.
2. Hem: “İlk üç yüz sene zulme uğradık.” derler hem de ortaya çıkmasıyla beraber Hıristiyanlık ışığının dünyayı aydınlattığını bir özel mucize
olarak ileri sürerler. Bunda çelişki vardır. Çelişki ayıp olduğu için kendilerini ayıplarız.
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3. Hem: “Hıristiyanlık fakirlikle övünür.” derler hem papazlar mücevherlere boğulurlar. İddiaları davranışlarına uymadığı için ayıplarız.
4. Hem Hıristiyanlığın dünya ile ilgisi olmadığını sırf vicdanî ve ruhanî
bir şey olduğunu iddia ederler hem de devletleri yıkmaya varıncaya kadar
dünya işlerine karışıp dünyevî hükümetler oluştururlar. Bunu ayıplarız.
5. Hem dinlerinin İslâm dini gibi kılıç kuvvetiyle yayılmadığını ve yalnız mucize ve sözle yayıldığını iddia ederler hem de tarihleri kanla doludur.
Bu yalancılığı ve savaşlarda gösterdikleri kan dökücülüğü ve vahşiliği ayıplarız.
6. Hem bizim dinimiz Musevî şeriatından başka bir şey değildir derler
hem de Musevîliği kökünden yok ederler. Bunu ayıplarız
7. Hem kitaplarının bozulduğuna dair Müslümanların iddiasını inkâr
ederler hem de elli-altmış İncil meydana getirildiğini ve en sonra bunlardan
dördü doğruya yakın olduğu için gerçek İncil olmak üzere seçildiğini kabul
ederler. Bunların da nerede ve hangi dille ne zaman ve ne şekilde yazıldığını
kesin olarak haber veremezler.
8. Hem putperestliği küfür sayarlar hem de putperestler gibi resimlere
ikonlara kemiklere taparlar. Bunu ayıplarız
9. Hem medeniyet kendi dinlerinin seçkin sonucu olduğunu iddia ederler, hem de medeniyetin gelişmesine tamamen engel olduklarını tarihlerinde
bölüm bölüm yazarlar. Bunu ayıplarız.
10. En büyük ayıplamamızı mı soruyorsunuz? 1800 seneden beri tamamlamaya çalıştıkları din, hatta sözde sonradan tamamen iyileştirilmiş zannettikleri Protestanlık, hâlen bir takım delice hayallerden ibaret olduğu akıl
sahipleri tarafından kabul edilmiştir. Kendi dinlerince bu akıl dışılık içinde
oldukları ve İslâm düşüncesinden asla bilgileri olmadıkları halde; Hz. Meryem’in bekâretini ve Hz. İsa’nın babasız, Ruhullah, Nefhatullah, Kelimetullah olduğunu söyleyen, gerçek Musevî ve İsevî şeriatından asla ayrılmadığı~ 184 ~

nı her zaman ispata hazır olan Müslümanları yoldan çıkarıp Hıristiyanlığa
sokmak iddiasında bulunmaktadırlar. Bunu şaşarak ayıplarız.
Şimdiye kadar Müslümanlar bunlara birkaç reddiye yazdı. Ancak yazılan reddiyeler kendini bilen ve hakkı kabul eden vicdanlı, insaflı insanlara
seslenircesine yazılmıştır. Reddiyelerde bu meselede kendilerine sınırsız
saygı gösterilip hâl diliyle: Varınız din ve hikmetin ne olduğunu bilmeyen
vahşi milletleri hediyelerle, hoşa giden eşyalarla bazı kimyevî ve astronomik
mucizelerle kandırınız. İslâm’a dokunmayınız. Çünkü İslâm’ın din özgürlüğüne karşılık sizin dinî köleliğiniz çok ağır görünür. İslâm’ın anlaşılır hikmetine karşılık sizin geçersiz hayalleriniz basit kalır. Zaten parlaklığına hayran kaldığınız ve nasılsa elinize geçmiş olmakla övündüğünüz birkaç felsefî
eserde öğretmeniniz olan ve üzerinizde öğretmenlik hakları hâlen devam
eden kurtarıcı milleti kışkırtmayınız. Öğrencinin öğretmeni aleyhine bu gibi
hareketleri insanlığa yakışmaz. Sonra gücendirirseniz öğretmenleriniz kaleme sarıldıkları gibi alçaklığınızı ortaya koyarlar. Dünyaya karşı sizi rezil ve
utanacak duruma koyarlar. Belki şimdi istemeyerek ve tiksinerek taşkınlıklarınıza kulak veren dindaşlarınızı da kendinizden nefret ettirmiş olursunuz.
Siz bugün Müslüman milletini ticaret, sanat, siyaset alanında geri kalmış
olduğu gibi ilim ve hikmet alanında da geri kalmış olduğunu zannediyorsunuz amma çok büyük hata ediyorsunuz. Çünkü ilim ve hikmet hiçbir vakitte
gerilemez. İbn-i Sînâlar, İbni Rüşdler, Râzîler ve diğer büyükler eserleriyle
yaşadıkları gibi ilmin yenilenmesi için arkasından koşanlarımız da sağdırlar.
Cebinizde biraz para görmekle kendinizi zengin ve Müslümanları fakir zannederseniz, hazineler açıldığı zaman çok züğürt kaldığınızı görür mahcup
olursunuz. Bu alçaklıklara sebep olmakta mana nedir? Biz sizin yalanlarınıza ve boş şeylerinize saldırıyor muyuz? “Leküm diniküm veliye din (Sizin dininiz size, benim dinim bana.” (Kâfirun,109/6) denilmiştir. Hıristiyanlar bu sözleri acizlik olarak anlayarak yine bildiklerinden geri kalmadılar. Bundan
dolayı bunlara hakkıyla bir karşılık vermeyi gerekli görerek reddiyenin birinci basamağı olarak dinlerinin kuruluş ve yayılış şeklini gösterdik.
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İslâm’da bunlara yakın bir durum görülmüş ise onu ortaya koymalıdır.
Herkesi güldürecek olan komikliklerle vakit geçirilmemelidir.
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